
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(21 - 27 July 19) י"ח - כ"ד תמוז תשע"ט
שבוע פרשת פינחס - בכל העולם

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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.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
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:äøBzä©¨
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.sebd xarl zehep
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המשך בעמוד אס

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

ג"כ  וידוע  וזכות הרב לאנשי מקומו  לעוררו על המבואר בש"ס בכ"מ בחוב  בודאי מותר   ...

הדיוק דרבנו הזקן בכינוי רב מרא דאתרא שלאמיתתו של דבר הוא הבעל דמקומו וכיון שאין הקב"ה 

בא בטרוניא עם בריותיו ואינו מבקש אלא לפי כחן הרי בודאי שניתנו להרב הכחות למלאות תפקידו 

לדרשא  שלא  מובן  אותו,  מסייעין  לטהר  והבא  הפועל  אל  הכח  מן  להוציאם  הוא  שצריך  אלא  זה 

קאתינא אלא שבהנוגע לפועל ובעיקר העיקרים החדרת קיום מצות מעשיות בחיי היום יומים וחזקה 

לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.
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¯a„ÈÂ אלעזר ּבן ּפינחס לאמר, מׁשה אל הוי' «¿«≈ְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹ

מעל  חמתי את הׁשיב הּכהן אהרן ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹּבן

וגֹו' קנאתי את ּבקנאֹו יׂשראל ּומבאר 1ּבני . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ

הזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו מהר"ׁש ,2אדמֹו"ר ְְְֲֲִִֶַַַַַַַָ

ּבספרים  ּׁשּכתּוב מה להבין היה 3ּדצרי ׁשּפנחס ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָ

זמרי  קנאת ׁשּקינא ועלֿידי ואביהּוא, נדב ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָּגלּגּול

נדב  חטא ּדהּנה, ואביהּוא. נדב חטא ּתקן -ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָ

הוי' לפני ּד"בקרבתם ענין הּוא ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָואביהּוא

ללא 4וּימתּו" ּבלבד, 'רצֹוא' ּבבחינת ׁשהיּו , ְְְִִִֶַַַָָָֹֻ

ואינֹו מּמׁש. הּנפׁש ּכלֹות ּבבחינת והיּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָ'ׁשֹוב',

ׁשּקנא  עלֿידיֿזה זה חטא ּפינחס ּתקן אי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמּובן,

נפׁש, מסירּות ׁשל ענין ּגםּֿכן ׁשּזהּו זמרי, ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָקנאת

ּכללּות  להבין צרי וכן 'ׁשֹוב'. ללא 'רצֹוא' ְְְְְִִֵָָָָֹּכמֹו

ענין  אצלם ׁשהיה ואביהּוא נדב ּדחטא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהענין

מּפני  יּפלא, ּדלכאֹורה נפׁש, ּומסירּות 'רצֹוא' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשל

ענין  ּגֹודל ידּוע והלא ועֹון, לחטא זה נחׁשב ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמה

ּב"אחד" נפׁשֹו למסֹור ׁשּצרי נפׁש, ,5מסירּות ְְְְִִִֶֶֶֶַָָ

מּכל  למעלה ּביֹותר, נעלית עבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָׁשּזֹוהי

רז"ל  ּוכמאמר ּומצֹות, קדמה 6הּתֹורה לּמה ְְְֲִַַַַַָָָָָ

ּב"אחד") נפׁש מסירּות ענין (ׁשהּוא ׁשמע ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּפרׁשת

מלכּות  עֹול עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע", אם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹל"והיה

מצֹות. עֹול עליו  יקּבל ואחרּֿכ ּתחלה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָׁשמים

מיׁשרים' ּב'מּגיד ּׁשּכתּוב מה ידּוע 7וגם ְְִִֵֶַַַַָָָ

ׁשּיזּכה  יֹוסף' לה'ּבית הבטיח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַׁשה'ּמּגיד'

והרי  לזה), זכה לא כּו' סּבה ׁשּמּפני (אּלא רּבא ׁשמיּה קדּוׁשת על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלאּתֹוקדא
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יֿיא).1) (כה, פרשתנו ואילך).2)ריש עדר ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט שער 3)דשנת שם. מלך ובמקדש א ריז, זח"ג ראה

לב. לא. שער א).4)הגלגולים (טז, אחרי א.5)ר"פ לג, ח"ג א. קיט, ח"ב זהר א).6)ראה (יג, מ"ב פ"ב ר"פ 7)ברכות

וש"נ. .176 ע' חכ"א לקו"ש וראה למנדע). לך הלא (סד"ה בראשית
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פינחס: פרשת השבוע, פרשת בתחילת נאמר

Ô¯‰‡ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ,¯Ó‡Ï ‰LÓ Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»∆…∆≈…ƒ¿»∆∆¿»»∆«¬…
È˙ÓÁ ˙‡ ·ÈL‰ Ô‰k‰כעסי˙‡ B‡˜a Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ «…≈≈ƒ∆¬»ƒ≈«¿≈ƒ¿»≈¿«¿∆

È˙‡˜המדינית האשה ואת זמרי את והרג לה' שקינא .B‚Â1'בכך ƒ¿»ƒ¿
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·Óe רבי ¿»≈«¿«¬«

הרביעי  מליובאוויטש, שמואל

חב"ד אדמו"רי «¬»¿B¯Ó‡Óaבשושלת
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac חסידות במאמר ƒ««¿ƒ

בפסוק  Ê‰2CÈ¯ˆc‰הפותח , «∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÙÒa ·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï3 ¿»ƒ«∆»ƒ¿»ƒ

האריז"ל) וכתבי (זוהר הסוד תורת של

ÏebÏb ‰È‰ ÒÁtL של נשמתם ∆ƒ¿»»»ƒ¿
È„ÈŒÏÚÂ ,‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ¿«¿≈
Ô˜z - È¯ÓÊ ˙‡˜ ‡ÈwL∆ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈

‡e‰È·‡Â ·„ ‡ËÁ אהרן בני ≈¿»»«¬ƒ
ומתו  במשכן זרה קטורת .שהקטירו
‡e‰È·‡Â ·„ ‡ËÁ ,‰p‰c לפי ¿ƒ≈≈¿»»«¬ƒ

הדברים  של הפנימית ‰e‡המשמעות
'ÈÂ‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜·"c ÔÈÚƒ¿«ƒ¿»¿»»ƒ¿≈¬»»

"e˙ÓiÂ4˙ÈÁ·a eÈ‰L , «»À∆»ƒ¿ƒ«
,'·BL' ‡ÏÏ ,„·Ïa '‡Bˆ¯'»ƒ¿«¿…
נאמר  יחזקאל שראה העליונה במרכבה

'חיות  הנקראים המלאכים עבודת לגבי

ושוב", רצוא "והחיות – הקדש'

באלוקות  לדבוק משתוקקים כלומר,

אך  'רצוא', בקדושֿברוךֿהוא, ולהיכלל

וממשיכים  מתבטלים לא למעשה

זה  ועניין 'שוב', – שליחותם את למלא

האדם  של הרוחנית בעבודה גם קיים

תשוקה  של שילוב בה להיות שצריך

איבוד לדבוק במחיר ואפילו באלוקות

עם  יחד 'רצוא', – האישית המציאות

הזה  בעולם בגוף כנשמה תפקידו מילוי

היה  ואביהוא נדב של וחטאם 'שוב'

'שוב' ללא בלבד, ב'רצוא' «¿eÈ‰Âשהיו
LnÓ LÙp‰ ˙BÏk ˙ÈÁ·a עד ƒ¿ƒ«¿«∆∆«»

בפועל  יצאה Ô·eÓ,שנפשם BÈ‡Â .¿≈»
‰Ê ‡ËÁ ÒÁÈt Ô˜z CÈ‡≈ƒ≈ƒ¿»≈¿∆
,È¯ÓÊ ˙‡˜ ‡wL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
של  הקנאות מעשה לכאורה והרי

ואביהוא  נדב של למעשה דומה פינחס

כיוון  ראוי, היה LÙשלא ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰fL שהרי ∆∆«≈ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
עצמו  את סיכן פינחס זה 'BL·'?במעשה ‡ÏÏ '‡Bˆ¯' BÓk ,¿»¿…

‰È‰L ‡e‰È·‡Â ·„ ‡ËÁc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»¿≈¿»»«¬ƒ∆»»
'‡Bˆ¯' ÏL ÔÈÚ ÌÏˆ‡ באלוקות לדבוק ותשוקה e¯ÈÒÓe˙רצון ∆¿»ƒ¿«∆»¿ƒ

LÙ כך לשם חייהם הקרבת ,תוך ∆∆
‰Ó ÈtÓ ,‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿≈«
‡Ï‰Â ,ÔBÚÂ ‡ËÁÏ ‰Ê ·LÁ∆¿»∆¿≈¿¿»«¬…
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÔÈÚ Ï„Bb Úe„È»«∆ƒ¿«¿ƒ∆∆

ה' קדושת BÒÓÏ¯על CÈ¯vL ,∆»ƒƒ¿
"„Á‡"a BLÙ5 שמע" באמירת «¿¿∆»

אחד" ה' אלוקינו ה' È‰BfLישראל, ,∆ƒ
שמים  שם לקידוש נפש מסירות

‰ÏÚÓÏ ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰„B·Ú¬»«¬≈¿≈¿«¿»
¯Ó‡ÓÎe ,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÏkÓƒ»«»ƒ¿¿«¬«

Ï"Ê¯6 בגמרא‰Ó„˜ ‰nÏ ««»»»¿»
שמע  ÚÓLבקריאת ˙L¯t»»«¿«

LÙ ˙e¯ÈÒÓ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
"ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"Ï ("„Á‡"a¿∆»ƒ¿»»ƒ»…«

המצוות  קיום על מדובר È„kבה ,¿≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL האדם˙eÎÏÓ ÏBÚ ∆¿«≈»»«¿

Ïa˜È CkŒ¯Á‡Â ‰ÏÁz ÌÈÓL»«ƒ¿ƒ»¿«««¿«≈
˙BˆÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ שקבלת ונמצא »»ƒ¿

נפש  במסירות שמים מלכות עול

מקיום  ונעלית המצוות לקיום קודמת

מדוע  כן ואם המצוות, שאר כל

נ  של הנפש וכלות הנפש דב מסירות

לאלוקות  להתקרב כדי ואביהוא

לחטא? נחשבת בה' ולדבוק

„ÈbÓ'a ·e˙kM ‰Ó Úe„È Ì‚Â¿«»««∆»¿«ƒ
'ÌÈ¯LÈÓ7'„Èbn'‰L השמים מן ≈»ƒ∆««ƒ

קארו  יוסף רבי עם תורה לומד שהיה

ערוך' וה'שולחן יוסף' ה'בית מחבר

‰kÊiL 'ÛÒBÈ ˙Èa'‰Ï ÁÈË·‰ƒ¿ƒ«¿«≈≈∆ƒ¿∆
‡„˜Bz‡Ï המוקד על ÏÚלעלות ¿ƒ¿»«

‡a¯ dÈÓL ˙Le„˜,הגדול השם ¿«¿≈«»
דבר  שהוא הקדושֿברוךֿהוא, של שמו

ביותר  aÒ‰גדול ÈtnL ‡l‡)∆»∆ƒ¿≈ƒ»
‰ÊÏ ‰ÎÊ ‡Ï 'eÎ'יוסף ה'בית …»»¿∆

eziL˜„בפועל  ÔÈÚ‰ È¯‰Â ,(«¬≈»ƒ¿»∆¿«
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d"kyz'dו ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,qgpit zyxt zay

הּוא  רּבא ׁשמיּה קדּוׁשת על ׁשּיּתּוקד ְְְְִֵֶַַַַָָָהענין

אׁש "וּתצא ואביהּוא ּבנדב ּׁשּכתּוב מה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָּבדּוגמת

ה'" ואביהּוא 8מּלפני נדב אצל מּדּוע ּכן, ואם , ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ועֹון, לחטא נחׁשב  ה'" לפני  ּד"בקרבתם ְְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָהענין

ּפנחס. עלֿידי לּתקּון ְְְְִִֵֶַַָׁשהּוצר

חכמינּו‡Cב) לׁשֹון מּדּיּוק ּכּמּובן הּוא, הענין «ְְֲִִִֵַָָָָ

לֿוהיה  ׁשמע ּפרׁשת קדמה "לּמה ְְְִַַָָָָָָָָז"ל

ׁשמים  מלכּות עֹול עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע, ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹאם

ׁשאין  מצֹות", עֹול עליו מקּבל ואחרּֿכ ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּתחלה

ּבלבד, ׁשמים מלכּות עֹול עליו ׁשּיקּבל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכּונה

ׁשהענין  אּלא ה'רצֹוא', ּבבחינת ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָויּׁשאר

הקּדמה  ּבתֹור יהיה ׁשמים' מלכּות עֹול ְְְְְִִֶַַַַַָָָָּד'קּבלת

והינּו, 'ׁשֹוב', ּבחינת מצֹות, עֹול ְְְְְִִַַַַָלקּבלת

עבֹודה  הּמצֹות, קּיּום ענין הּוא הּכּונה ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָׁשּתכלית

הּמצֹות  ּדקּיּום ׁשהעבֹודה ּכדי אּלא הּגּוף, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּמּצד

ּבהקּדמת  צֹור יׁש ּוׁשלמה, ּתּמה עבֹודה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּתהיה

הּתֹורה  ׁשּקּיּום הינּו, ׁשמים, מלכּות עֹול ְְִִֶַַַַַַָָָקּבלת

אבל  נפׁש', ה'מסירּות ּבענין חדּור יהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּומצֹות

זֹו אין ּבלבד, נפׁש' ּו'מסירּות  ה'רצֹוא' ְְְִִִֵֶֶַַָָענין

הציץ  עּזאי "ּבן ּכענין ׁשּזהּו ּכלל, ׁשלמה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָעבֹודה

ׁשלמּות 9ומת" ואלּו ׁשלמה, עבֹודה זֹו ׁשאין , ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָ

ׁש"ּנכנס  עקיבא, רּבי אצל ּכמֹו היא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָהעבֹודה

ּבׁשלֹום" ויצא לא 9ּבׁשלֹום ׁשה'רצֹוא' והינּו, , ְְְְְֶַָָָָָָֹ

אּלא  מהּכלי, האֹור יציאת ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָהיה

ּכאׁשר  ׁשּזהּו 'ׁשֹוב', לידי ׁשּיביא ּבאֹופן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאּדרּבה,

ּכדי  הּבטּול, מּצד אּלא טבעֹו, מּצד אינֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָָה'רצֹוא'

מביא  ׁשאז העליֹונה, הּכּונה את ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלהׁשלים

ּד"נכנס  ענין ׁשּזהּו 'ׁשֹוב', לידי ְְְִִִֵֶֶָָָָה'רצֹוא'

ולכן  "ּבׁשלֹום", היתה הּכניסה ׁשּגם ְְְְְִֵֶַַָָָָָָּבׁשלֹום",

ּבׁשלֹום". ְָָָ"יצא

‰Ê·e ּבבחינת ׁשהיּו ואביהּוא, נדב חטא יּובן »∆ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

זאת, ועֹוד 'ׁשֹוב'. ללא ּבלבד, ְְְִַָָֹֹה'רצֹוא'
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ב.8) י, שם 9)שמיני חיים תורת ב. כה, וישלח תו"א וראה ה"א). פ"ב חגיגה ירושלמי יעקב'. ה'עין (כגירסת ב יד, חגיגה

ואילך. 988 ע' ח"ג לקו"ש ואילך. רנט ע' תרמ"ט סה"מ ואילך. א קצד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·„a ·e˙kM ‰Ó ˙Ó‚e„a ‡e‰ ‡a¯ dÈÓL ˙Le„˜ ÏÚ«¿«¿≈«»¿¿««∆»¿»»

"'‰ ÈÙlÓ L‡ ‡ˆzÂ" ‡e‰È·‡Â8·„ Ïˆ‡ ÚecÓ ,Ôk Ì‡Â , «¬ƒ«≈≈≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈««≈∆»»
"'‰ ÈÙÏ Ì˙·¯˜·"c ÔÈÚ‰ ‡e‰È·‡Â אצל וגם כלל, שבדרך «¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»»ƒ¿≈

גדולה  וזכות מאד נעלה לדבר נחשב יוסף', LÁ·ה'בית ואביהוא , נדב אצל ∆¿«
Ôe˜zÏ C¯ˆe‰L ,ÔBÚÂ ‡ËÁÏ¿≈¿¿»∆¿«¿ƒ

?.ÒÁt È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»
ÔÈÚ‰ C‡ המשמעות ·) ביאור «»ƒ¿»

המושגים  של האמיתית הפנימית

ו'שוב' Ô·enk'רצוא' ,‡e‰«»
Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏ ˜eicÓƒƒ¿¬»≈

לעיל  L¯t˙הנזכר ‰Ó„˜ ‰nÏ"»»»¿»»»«
È„k ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â-Ï ÚÓL¿«ƒ¿»»ƒ»…«¿≈

ÂÈÏÚ Ïa˜iL האדם˙eÎÏÓ ÏBÚ ∆¿«≈»»«¿
Ïa˜Ó CkŒ¯Á‡Â ‰ÏÁz ÌÈÓL»«ƒ¿ƒ»¿«««¿«≈
ÔÈ‡L ,"˙BˆÓ ÏBÚ ÂÈÏÚ»»ƒ¿∆≈
ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL ‰ek‰««»»∆¿«≈»»
¯‡MÈÂ ,„·Ïa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿«¿ƒ»≈

'‡Bˆ¯'‰ ˙ÈÁ·a Ck והתשוקה «ƒ¿ƒ«»»
לאלוק  לכלות להתקרב שיגיע עד ות

Ïa˜'c˙הנפש  ÔÈÚ‰L ‡l‡ ,∆»∆»ƒ¿»¿«»«
‰È‰È 'ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ«¿»«ƒƒ¿∆
ÏBÚ ˙Ïa˜Ï ‰Óc˜‰ ¯B˙a¿«¿»»¿«»«

˙BˆÓ בתור בפועל המצוות וקיום ƒ¿
הזה  בעולם בגוף ÈÁa˙נשמה ,¿ƒ«

‰ek‰ ˙ÈÏÎzL ,eÈ‰Â ,'·BL'¿«¿∆«¿ƒ««»»
למטה  נשמתו וירידת האדם בריאת של

,˙Bˆn‰ Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ«ƒ¿
„vnL ‰„B·Ú ובאמצעותÛeb‰ ¬»∆ƒ««

B·Ú‰L„‰הגשמי  È„k ‡l‡ ,∆»¿≈∆»¬»
‰„B·Ú ‰È‰z ˙Bˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿ƒ¿∆¬»

‰ÓÏLe ‰nz הנכונה הכוונה ועם «»¿≈»
Óc˜‰a˙והראוייה  C¯Bˆ LÈ ,≈∆¿«¿»«

,ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa«̃»««¿»«ƒ
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwL ,eÈ‰«¿∆ƒ«»ƒ¿
˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚa ¯e„Á ‰È‰Èƒ¿∆»¿ƒ¿««¿ƒ

'LÙ אפילו ה' את לעבוד נכונות עם ∆∆
חייו  את להקריב עליו כך לשם ,אם
˙e¯ÈÒÓ'e '‡Bˆ¯'‰ ÔÈÚ Ï·‡¬»ƒ¿«»»¿ƒ

„·Ïa 'LÙ,המצוות קיום ללא ∆∆ƒ¿«
'שוב' בלי 'רצוא' BÊהיינו ÔÈ‡ ,≈

e‰fL ,ÏÏk ‰ÓÏL ‰„B·Ú¬»¿≈»¿»∆∆
ÔÈÚk אודות ז"ל חכמינו שאמרו ¿ƒ¿«

עלֿמנת  לפרדס" שנכנסו "ארבעה

נפגעו  מהם שלושה לגמרי, לזה ראויים היו שלא כיוון אבל לאלוקות, להתקרב

ÓÂ˙"מכך ıÈˆ‰ È‡fÚ Ôa"Â9‰ÓÏL ‰„B·Ú BÊ ÔÈ‡L כי , ∆««≈ƒ»≈∆≈¬»¿≈»
בגוף  כנשמה דווקא היא הרצויה ‰È‡העבודה ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL eÏ‡Â ,¿ƒ¿≈»¬»ƒ
ÒÎp"L ,‡·È˜Ú Èa¯ Ïˆ‡ BÓk האמור ÈÂˆ‡ל'פרדס' ÌBÏLa ¿≈∆«ƒ¬ƒ»∆ƒ¿«¿»¿»»

"ÌBÏLa9'‡Bˆ¯'‰L ,eÈ‰Â , ¿»¿«¿∆»»
עקיבא  רבי אצל שהיה כפי ,הרצוי,
˙‡ÈˆÈ ÏL ÔÙB‡a ‰È‰ ‡Ï…»»¿∆∆¿ƒ«

ÈÏk‰Ó ¯B‡‰ וביטול אותו המגביל »≈«¿ƒ
המציאות  של ‡l‡מוחלט ,∆»

‡È·iL ÔÙB‡a ,‰a¯c‡'ה'רצוא «¿«»¿∆∆»ƒ
'BL·',עצמו  È„ÈÏ הרצון כלומר, ƒ≈

מביא  שאינו כזה הוא באלוקות לדבוק

ל  אלא כפשוטו הנפש' 'כלות היפך לידי

עבודת  ל'שוב', סיבה נעשה עצמו הוא

בעולם  בגוף כנשמה המצוות וקיום ה'

‰'¯ˆB‡'הזה  ¯L‡k e‰fL∆∆«¬∆»»
BÚ·Ë „vÓ BÈ‡,מצידו הוא כי ≈ƒ«ƒ¿

לאלוקות  להתקרב שואף מטבעו,

בה', דבוק vÓ„ולהיות ‡l‡∆»ƒ«
ÏeËa‰ הרצון כלפי האדם של «ƒ

ÌÈÏL‰Ïהעליון  È„k ‡˙ולמלא , ¿≈¿«¿ƒ∆
‡È·Ó Ê‡L ,‰BÈÏÚ‰ ‰ek‰««»»»∆¿»∆»≈ƒ

'‡Bˆ¯'‰ עצמו'·BL' È„ÈÏ כי »»ƒ≈
הביטול, מצד הוא ה'רצוא' כאשר

היא  העליון הרצון של העליונה הכוונה

הוא  הכוונה תכלית והרי העיקר

ÒÎ"cה'שוב' ÔÈÚ e‰fL ,∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»
"ÌBÏLa על ז"ל חכמינו כמאמר ¿»

שנכנסו  מהארבעה שהיה עקיבא רבי

‰ÒÈk‰לפרדס  ÌbL ל'פרדס', ∆««¿ƒ»
"ÌBÏLa"מלכתחילה  ‰˙È‰»¿»¿»

את  ולהשלים למלא ורצון ביטול מתוך

העליונה  "Èˆ‡הכוונה ÔÎÏÂ ,¿»≈»»
"ÌBÏLa'ל'פרדס והכניסה ¿»

בו  פגעה לא לאלוקות וההתקרבות

לעבודת  סיבה הייתה אדרבה אלא

שלו  .ה'שוב'
·„ ‡ËÁ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»≈¿»»
˙ÈÁ·a eÈ‰L ,‡e‰È·‡Â«¬ƒ∆»ƒ¿ƒ«
'·BL' ‡ÏÏ ,„·Ïa '‡Bˆ¯'‰ כי »»ƒ¿«¿…

נעלה  עניין היא נפש מסירות אמנם

היא  העליונה הכוונה עיקר אבל מאד,

יישאר  ולא ל'שוב' יגרום שה'רצוא'
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ז xn`l dyn l` 'ied xacie

ה'רצֹוא' ּכדר היה לא עצמֹו ה'רצֹוא' ְְֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגם

מסירת  רק היה אצלם ׁשהרי ה'ּׁשֹוב', ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלפני

ורק  ׁשלם, נׁשאר ׁשהּגּוף הּגּוף, ולא ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹהּנפׁש,

ּכמֹו ׁשּזהּו מּגּופם, ויצאה ּכלתה ְְְְְִֶֶַָָָָָָנפׁשם

ואינֹו הּתהּו, ּבעֹולם מהּכלים האֹורֹות ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹהסּתּלקּות

מסירת  ׁשעלֿידי ּבאֹופן נפׁש למסירּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַּדֹומה

ּׁשהבטיח  מה ּוכמֹו הּנפׁש, מסּתּלקת ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַהּגּוף

על  לאּתֹוקדא ׁשּיביאּנּו יֹוסף' לה'ּבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָה'ּמּגיד'

הּגּוף, מסירת ענין ׁשּזהּו ,יתּבר ׁשמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָקדּוׁשת

ּׁשּפנחס  מה ּגם וזהּו הּנפׁש. מסּתּלקת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּובמילא

מסר  ּפנחס ׁשהרי ואביהּוא, נדב ׁשל החטא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתקן

עמד  והּוא להֹורגֹו, רצּו ׁשמעֹון ׁשּׁשבט ּגּופֹו, ְְְְִֵֶֶֶַָָאת

זה  ּומּצד צבאֹות, ה' קנאת וקנא ּגּופֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָּבמסירת

ענין  היה ׁשאצלֹו ונמצא, נׁשמתֹו. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּפרחה

 ֿ אחר נמׁש עלֿידיֿזה ולכן ּבׁשלמּות. ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָה'רצֹוא'

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו ה'ּׁשֹוב', את 10ּכ לֹו נֹותן הּנני ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַ

ׁשּיּומׁש ההמׁשכה ּבחינת ׁשהּוא ׁשלֹום, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבריתי

אלקּות  ּגלּוי ּבחינת מּצד והתחּברּות ְְְְֱִִִִַַַָֹׁשלֹום

על  ּכּפר וגם  ׁשּלֹו, ה'רצֹוא ' עלֿידי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנמׁש

ה' ׁשּיׁשּוב ה'ׁשֹוב', ענין ּגםּֿכן ׁשּזהּו ְִֵֶֶֶַַַָָָהעם,

כּו'. ׁשכינתֹו ּולגּלֹות ְְְְִַַָלהׁשרֹות

ׁשּבפרׁשת LÈÂג) הּקרּבנֹות ענין עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשני  יׁשנם ׁשּבּקרּבנֹות ּכּידּוע ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּפנחס,

מצוה  ׁשּבכל לכ (ּדנֹוסף וׁשֹוב' ּד'רצֹוא ְְְְְִִֶַַָָָָָָהּקּוין

וׁשֹוב' ּד'רצֹוא הענין ּבקרּבנֹות 11יׁשנֹו הּנה , ְְְְְִִֵֶָָָָָָ

מה  ׁשּזהּו יֹותר), ּבגלּוי הּוא וׁשֹוב' ּד'רצֹוא ְְְִֵֶֶַָָָָָהענין

ניחחי" "ריח ּבקרּבנֹות ׁש"ריח"12ּׁשּנאמר הּוא , ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

'רצֹוא'), (ּבחינת למעלה מּלמּטה ְְְְֲִִַַַַָָָָָהעלאה
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יב.10) שם, ב.11)פרשתנו נו, חוקת לקו"ת ב.12)ראה כח, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בלבד  ‰È‰כ'רצוא' ‡Ï BÓˆÚ '‡Bˆ¯'‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ אצל . ¿…∆«»»«¿…»»

ואביהוא  ‰'BM·'נדב ÈÙlL '‡Bˆ¯'‰ C¯„k לביטול שאיפה שהוא ¿∆∆»»∆ƒ¿≈«
לגמרי  ÏÂ‡המציאות ,LÙp‰ ˙¯ÈÒÓ ˜¯ ‰È‰ ÌÏˆ‡ È¯‰L ,∆¬≈∆¿»»»«¿ƒ««∆∆¿…

‰‡ˆÈÂ ‰˙Ïk ÌLÙ ˜¯Â ,ÌÏL ¯‡L Ûeb‰L ,Ûeb‰«∆«ƒ¿«»≈¿««¿»»¿»¿»¿»
‰ BÓk e‰fL ,ÌÙebÓ˙e˜lzÒ ƒ»∆∆¿ƒ¿«¿

ÌÏBÚa ÌÈÏk‰Ó ˙B¯B‡‰»≈«≈ƒ¿»
,e‰z‰ שישנו בחסידות כמבואר «…

מרובים  האורות בו עליון, רוחני עולם

מכך  וכתוצאה מועטים, והכלים

'מתיישבים' ולא נקלטים לא האורות

התוהו, עולם נקרא זה ועולם ב'כלים',

כן  האורות שבהם מהעולמות בשונה

בחינת  ונקראים בכלים 'מתיישבים'

היא  וההתגלות שההארה היינו 'תיקון'

והסתלקות  כראוי, ומסודרת מתוקנת

הכוונה  היפך היא מהכלים האורות

מסירות  יש כזה ובאופן העליונה,

הגוף  מסירות ולא בלבד ≈¿BÈ‡Âהנפש
ÔÙB‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ ‰ÓBc∆ƒ¿ƒ∆∆¿∆
Ûeb‰ ˙¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««

˙˜lzÒÓ ועולהBÓÎe ,LÙp‰ ƒ¿«∆∆«∆∆¿
'„Èbn'‰ ÁÈË·‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ«««ƒ
ep‡È·iL 'ÛÒBÈ ˙Èa'‰Ï¿«≈≈∆¿ƒ∆

‡„˜Bz‡Ï המוקד על יעלה שהגוף ¿ƒ¿»
e‰fLעל ,C¯a˙È BÓL ˙Le„˜ ַ¿«¿ƒ¿»≈∆∆

‡ÏÈÓ·e ,Ûeb‰ ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿≈»
.LÙp‰ ˙˜lzÒÓƒ¿«∆∆«∆∆

Ô˜z ÒÁtM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»ƒ≈
‡e‰È·‡Â ·„ ÏL ‡ËÁ‰«≈¿∆»»«¬ƒ
בלי  'רצוא' שהיה לכך (בנוסף שאצלם

ולא  הנפש מסירות היתה 'שוב')

הגוף  ÒÓ¯מסירות ÒÁt È¯‰L ,∆¬≈ƒ¿»»«
ÔBÚÓL Ë·ML ,BÙeb שבטו ‡˙ ∆∆≈∆ƒ¿

זמרי  e‰Â‡של ,B‚¯B‰Ï eˆ»̄¿¿¿
‡˜Â BÙeb ˙¯ÈÒÓa „ÓÚ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈
‰Ê „vÓe ,˙B‡·ˆ '‰ ˙‡ƒ̃¿«¿»ƒ«∆

‰Á¯t ועלתהB˙ÓL פנחס .של »¿»ƒ¿»
ÔÈÚ ‰È‰ BÏˆ‡L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆∆¿»»ƒ¿«

,˙eÓÏLa '‡Bˆ¯'‰ כמבואר »»ƒ¿≈
הטבע  שמצד ה'רצוא' לגבי הביטול שמצד ה'רצוא' במעלת ÔÎÏÂלעיל .¿»≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ עצמו ה'רצוא' ‰'BM·'באמצעות  CkŒ¯Á‡ CLÓ קיום «¿≈∆ƒ¿«««««
הזה  בעולם בגוף כנשמה העליון Ó‡pM¯הרצון ‰Ó e‰fL לפינחס 10, ∆∆«∆∆¡«

העליונה  לכוונה ומתאים הרצוי באופן לה' שקינא על שכר Ô˙Bבתור Èp‰ƒ¿ƒ≈

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ,ÌBÏL È˙È¯a ˙‡ BÏ אלוקי אור של ∆¿ƒƒ»∆¿ƒ«««¿»»
למטה  ÈÁa˙לפנחס CLÓeiLמלמעלה „vÓ ˙e¯aÁ˙‰Â ÌBÏL ∆¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ«

BlL '‡Bˆ¯'‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL ˙e˜Ï‡ ÈeÏb באופן שהיה ƒ¡…∆ƒ¿««¿≈»»∆
העליונה  הכוונה אל Ì‚Âהמתאים e‰fLפנחס , ,ÌÚ‰ ÏÚ ¯tk ¿«ƒ≈«»»∆∆

·eLiL ,'·BL'‰ ÔÈÚ ÔkŒÌb«≈ƒ¿««∆»
B˙ÈÎL ˙Bl‚Ïe ˙B¯L‰Ï '‰¿«¿¿«¿ƒ»

ישראל  עם היה על לכן שקודם לאחר

בני  על הקדושֿברוךֿהוא של כעס

בסיום  כמסופר השכינה, וסילוק ישראל

בלק  eÎ'.פרשת
ÔÈÚ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‚¿≈¿«≈∆ƒƒ¿«
ÒÁt ˙L¯ÙaL ˙Ba¯w‰ בה «»¿»∆¿»»«ƒ¿»

שבת, קרבנות התמיד, קרבן מפורטים

המועדים  שאר וכל חודש ,ראש
ÈL ÌLÈ ˙Ba¯waL Úe„ik«»«∆«»¿»∆¿»¿≈
ÛÒBc) '·BLÂ ‡Bˆ¯'c ÔÈew‰««ƒ¿»»¿»
ÔÈÚ‰ BLÈ ‰ÂˆÓ ÏÎaL CÎÏ¿»∆¿»ƒ¿»∆¿»ƒ¿»

'·BLÂ ‡Bˆ¯'c11 כמבואר ¿»»
..." הזקן, לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי

יומשך  ה'... בגדולת ההתבוננות עלֿידי

ממש  יתברך אליו והתשוקה הרצוא

ורצוא  יתברך... בו ולהיבטל להיכלל

יסוד  בחינת שהוא לבך' 'רץ נקרא זה

לאחד'... 'שוב כך ואחר שבלב, האש

התורה  קיום עלֿידי למטה הגילוי יהיה

בחינת  מזה נמשך ולכן בעשיה, ומצוות

וביטול  יראה בחינת והוא שוב

בחינת  והוא אהבה מבחינת שלמעלה

יבא  איך אך שבמוח.... המים יסוד

קיום  עלֿידי הוא זו לבחינה האדם

ימינו  דת אש מימינו דכתיב המצוות,

שכלולים  דת אש וגם מים בחינת הוא

האדם  יבא זה ועלֿידי אלו בחינות מב'

אש  בחינת שהן ושוב רצוא לבחינת

דבר  שעל התורה כללות שהן כו' ומים

וממשיך  המצוות...", כל הוסדו זה

'אתערותא  'העלאה', הוא ש'רצוא'

'המשכה', הוא ו'שוב' דלתתא'

דלעילא') Ba¯˜a˙'אתערותא ‰p‰ƒ≈¿»¿»
¯˙BÈ ÈeÏ‚a ‡e‰ '·BLÂ ‡Bˆ¯'c ÔÈÚ‰ בחסידות כמבואר »ƒ¿»¿»»¿»≈

וההמשכה  למעלה מלמטה ההעלאה עניין במיוחד מודגש שבקרבנות

למטה  e‰fLמלמעלה ו'שוב'), 'רצוא' בדרך הם שהקרבנות זה Ó‰עניין ∆∆«
Ó‡pM"ÈÁÁÈ ÁÈ¯" ˙Ba¯˜a ¯12‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ "ÁÈ¯"L , ∆∆¡«¿»¿»≈«ƒ…ƒ∆≈««¬»»
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ענין  הּוא ּדרּגא', 'נחֹות מּלׁשֹון ְְְְְִִִִַַָֹו"ניחחי",

(ּבחינת  למּטה מּלמעלה (המׁשכה) ְְְְְִִַַַַַָָָָָָההֹורדה

ענינים 13'ׁשֹוב') ׁשני יׁשנם יֹותר, ּובפרטּיּות .ְְְְִִִִֵֵֶָָָ

רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו ׁשּבּקרּבנֹות, ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהמׁשכה

לפני 14ז"ל  רּוח "נחת ניחח", "ריח ְְִֵֵַַַַַַָֹּבפירּוׁש

יׁשנֹו ׁשּתחלה והינּו, רצֹוני", ונעׂשה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָׁשאמרּתי

אתערּותאּֿדלעילא  ׁשּזֹוהי ּד"אמרּתי", ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָהענין

יׁשנֹו ואחרּֿכ לאתערּותאּֿדלתּתא, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּקֹודמת

ׁשּזֹוהי  רצֹוני", ׁש"ּנעׂשה מּזה רּוח' ה'ּנחת ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָענין

אתערּותאּֿדלתּתא. ׁשּלאחרי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָאתערּותאּֿדלעילא

ריׁשÔÈÚ‰Âד) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֵֵֶָָ

יֹותר 15ּפרׁשתנּו (ּובארּוּכה ֲֵֵָָָָָ

ּׁשּכתּוב 16ּב'ּסדּור' מה לבאר מתחיל את 17) צו ְְִִֵֶֶַַַַָָ

לחמי  קרּבני את אליהם ואמרּת יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבני

ּדצרי גֹו', האּׁשה זה להם ואמרּת גֹו' ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלאּׁשי

ׁשּתי  ואמרּת" גֹו' "ואמרּת אֹומרֹו מהּו ְְְְְְְִֵַַַָָָָָלהבין

לקּים  האדם  צרי הּמצֹות ׁשּכל ּומבאר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּפעמים.

מחׁשבה  ּבקרּבנֹות, וכן ּומעׂשה, ּדּבּור ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָּבמחׁשבה

ׁשּבּלב  עבֹודה ּתפּלה, הּקרּבנֹות 18זֹו ׁשּכנגד ,19, ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

העֹוסק  ּכל ּדקרּבנֹות, ּתלמּודּֿתֹורה הּוא ְְְְִֵַָָָָָודּבּור

כּו' עֹולה עצמן,20ּבתֹורת הּקרּבנֹות ועבֹודת , ְְְֲַַַַַָָָָ

נאמר  גֹו', האּׁשה" זה להם "ואמרּת והּנה, הּמעׂשה. הּוא גֹו', ׁשנה ּבני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכבׂשים

אליהם" ואמרּת יׂשראל ּבני את "צו ראׁשֹון ּופסּוק עצמֹו, הּקרּבן מעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל

ּב על ודּבּור קאי מחׁשבה .21חינת ְְֲִִֵַַַָָָ
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א.13) עו, פרשתנו ועוד.14)לקו"ת ח. שם, פרשתנו ופירש"י סע"א.15)ספרי ולהעיר,16)עה, ואילך. ג לא, - דא"ח עם

שבסידור, המאמרים כל את ילמדו ובוודאי חדש, שבדבר היתירה החביבות בזה יש מחדש, הסידור נדפס שזהֿעתה שכיון

זה. מאמר גם בֿג.17)ובכללם שם, א.18)פרשתנו ב, תענית יג. יא, עקב ופירש"י מ"ב 19)ספרי פ"א אבות ראה

שם. סי"א.20)ובמפרשים א סימן מהד"ק או"ח אדה"ז שו"ע לז. ז, צו ויקהל. ס"פ בחיי א. קי, מנחות נמצא 21)ראה ע"כ

(המו"ל). שלפנינו ברשימה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,('‡Bˆ¯' ˙ÈÁa) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ האדם מצד לאלוקות ,התקרבות ƒ¿«»¿«¿»¿ƒ«»

˙BÁ' ÔBLlÓ ,"ÈÁÁÈ"Â לרדת‰„¯B‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,'‡b¯c ¿ƒ…ƒƒ¿¿«¿»ƒ¿««»»
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ (‰ÎLÓ‰) למעלה מצד לאדם האלוקות התקרבות «¿»»ƒ¿«¿»¿«»

('·BL' ˙ÈÁa)13. ¿ƒ«
ÈL ÌLÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈∆¿»¿≈

ÌÈÈÚשונים‰ÎLÓ‰a האור של ƒ¿»ƒ««¿»»
למטה  מלמעלה האלוקי

e¯Ó‡L e‰fL ,˙Ba¯waL∆«»¿»∆∆∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯14Le¯ÈÙa הכתוב «≈¿≈

בקרבנות  ÁÁÈ",האמור ÁÈ¯"≈«ƒ…«
Èz¯Ó‡L ÈÙÏ Áe¯ ˙Á"«««¿»«∆»«¿ƒ

‰NÚÂ בפועלהתקיים,"ÈBˆ¯ ¿«¬»¿ƒ
‰ÏÁzL ,eÈ‰Â של הראשון בשלב ¿«¿∆¿ƒ»

לאלוקות  האדם ¿∆BLÈהתקרבות
"Èz¯Ó‡"c ÔÈÚ‰ וגילוי אמירה »ƒ¿»¿»«¿ƒ
למטה, È‰BfL∆ƒמלמעלה
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות  מצד Ó„BwL˙מלמעלה, ,∆∆∆
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ï התעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

האדם  מצד CkŒ¯Á‡Âמלמטה, ,¿«««
'Áe¯ ˙Áp'‰ ÔÈÚ BLÈ למעלה ∆¿ƒ¿«««««

È‰BfL ,"ÈBˆ¯ ‰NÚp"L ‰fÓƒ∆∆«¬»¿ƒ∆ƒ
È¯Á‡lL ‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿≈»∆¿«¬≈

.‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈

LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a,ראש ¿ƒ≈»≈
(e˙L¯t15‰ke¯‡·eהתחלת  »»»≈»¬»

'¯e„q'a ¯˙BÈ16 עם 'סידור ≈«ƒ
חסידות  מאמרי ובו ÏÈÁ˙Óדא"ח', («¿ƒ
·e˙kM ‰Ó ¯‡·Ï17 תמיד בקרבן ¿»≈«∆»

z¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Â«̂∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»
ÈÓÁÏ Èa¯˜ ˙‡ Ì‰ÈÏ‡¬≈∆∆»¿»ƒ«¿ƒ
‰Ê Ì‰Ï z¯Ó‡Â 'B‚ ÈM‡Ï¿ƒ«¿»«¿»»∆∆

B¯ÓB‡ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc ,'B‚ ‰M‡‰ שהכתוב הדבר משמעות מה »ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ«¿
ÏkLאומר  ,¯‡·Óe .ÌÈÓÚt ÈzL "z¯Ó‡Â 'B‚ z¯Ó‡Â"¿»«¿»¿»«¿»¿≈¿»ƒ¿»≈∆»

ÔÎÂ ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa Ìi˜Ï Ì„‡‰ CÈ¯ˆ ˙Bˆn‰«ƒ¿»ƒ»»»¿«≈¿«¬»»ƒ«¬∆¿≈
˙Ba¯˜a הללו הדברים שלושת את גם lÙz‰,יש BÊ ‰·LÁÓ , ¿»¿»«¬»»¿ƒ»

·laL ‰„B·Ú18 של עבודה שהיא ¬»∆«≈
וכוונה  kL‚„מחשבה ,∆¿∆∆

˙Ba¯w‰19 ז"ל חכמינו כדברי «»¿»
הקרבנות  במקום הן ,שהתפילות
‰¯BzŒ„eÓÏz ‡e‰ ¯ea„Â¿ƒ«¿»

התורה  בדיני Ba¯˜c˙לימוד ¿»¿»
ז"ל  חכמינו כמאמר הקרבנות, וענייני

הקרבנות  בדיני הלימוד חשיבות על

‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈¿«»
'eÎ20 הקריב כאילו נחשב זה הרי

‰Ba¯w˙עולה  ˙„B·ÚÂ ,«¬««»¿»
,ÔÓˆÚהקטרת‰L Èa ÌÈN·k «¿»¿»ƒ¿≈»»
'B‚ בפועל.‰NÚn‰ ‡e‰ ,««¬∆

‰Ê Ì‰Ï z¯Ó‡Â" ,‰p‰Â¿ƒ≈¿»«¿»»∆∆
ÏÚ ¯Ó‡ ,'B‚ "‰M‡‰»ƒ∆∆¡««

BÓˆÚ Ôa¯w‰ ‰NÚÓ חלק «¬≈«»¿»«¿
הקרבנות  שבהקרבת eÒÙe˜המעשה ,»

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ" ÔBL‡ƒ̄«∆¿≈ƒ¿»≈
È‡˜ "Ì‰ÈÏ‡ z¯Ó‡ÂמכווןÏÚ ¿»«¿»¬≈∆»≈«

¯ea„Â ‰·LÁÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¬»»¿ƒ
הקרבנות  ומאחר 21שבעבודת ,

הכתוב  שונים, עניינים בשני שמדובר

הגיע  כאן [עד פעמיים "ואמרת" אומר

לידינו].
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מוגה  בלתי

השבטים ‡. שהיו "לפי הכהן", אהרן בן אלעזר בן "פינחס פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
בא  לפיכך מישראל, שבט נשיא והרג לע"ז, עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן הראיתם אותו, מבזים

נאמר  זהֿעתה הרי קשה: דלכאורה - אהרן" אחר ויחסו הכהן",1הכתוב אהרן בן אלעזר בן פינחס "וירא
כל  אלא שמעון, שבט רק (לא השבטים ש"היו רש"י, ומפרש פינחס? של יחוסו על התורה חוזרת ולמה

רבינו  משה של וכבודו בנ"י שאר כל של כבודם על להגן שרצו בגלל אותו", מבזים שמכולם 2השבטים) ,
מצד  אלא הקדושה, מצד לא היא זמרי את שהרג לכך שהסיבה טענו, ולכן כו', שקינא היחידי פינחס הי'

יולדת 3טבע  תחילה מזרעת ו"אשה נקבה", יולדת תחילה מזריע "איש (שהרי אמו מאבי שירש האכזריות
ולכן 4זכר" האכזריות, טבע ביותר מודגש שבזה לעבודהֿזרה", עגלים "שפיטם להרוג ), במיוחד התאכזר

החסד  אחר5איש ויחסו הכתוב בא ו"לפיכך מישראל". שבט "נשיא ,oxd` וזוהי שלום, רודף שהי' ,"
להקב"ה  ישראל בני בין שלום לעשות שנתעורר .6הסיבה

(ואדרבה: אותו לבטל אסור פני', בגלל טוב דבר עושה שפלוני חושבים כאשר שגם מזה, וההוראה
בו  ומקנא מעלתו, את לסבול יכול שאינו שלו, הישות מצד היא אותו שמבטל לכך שהסיבה לדעת צריך

ללבב" יראה "ה' חבירו, של שבלבו מה לדעת איֿאפשר כי כ"ק 7כו'), ע"י הוגה - שמים לשם שכוונתו ,
ואילך. 160 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר

***

גו'.·. אלעזר בן פינחס גו' וידבר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

רבי ‚. דברי הענין, "להפסיק ישראל", בני אל משה "ויאמר פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
תחלה  להפסיק  הוצרך משה, של בדבורו מתחלת נדרים ופרשת מקום, של דבריו כאן שעד לפי ישמעאל,
בפרשת  אלא זו, להם אמר שלא במשמע, יש כן, לא שאם לישראל, זו פרשה ואמר משה שחזר ולומר
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ז.1) כה, בלק
מבזין 2) השבטים "שהיו מספרת שהתורה מה יתורץ ועפ"ז

בהמה  "בגנות ואפילו גנות, של ענין זה הרי שלכאורה אף אותו",
של  בגנותם ומכ"ש א), קכג, (ב"ב הכתוב" דיבר לא טמאה
וכבודו  ישראל של כבודם על להגן היתה שכוונתם כיון - ישראל

רבינו. משה של
ואילך)3) סע"ב יט, (תולדות בתו"א מהמבואר ולהעיר

תמה במע  שאמר תרדיון, בן חנינא ר' עם קיסמא בן יוסי דר' שה
עוה"ב, לחיי אני מה ר"ח, לו ואמר כו', אותך ישרפו לא אם אני
לי  נתחלפו פורים מעות והשיבו לידך, בא מעשה כלום לו ואמר
מאד  ד"לכאורה, - א) יח, (ע"ז לעניים וחלקתים צדקה של במעות
קדוה"ש, על נפשו מוסר הוא אם לעוה"ב, הוא מה שאלתו תמוה
וגם, לעוה"ב. חלק עדיין לו יהי' לא ברבים, קהילות מקהיל שהי'
שאלתו  על התשובה מהו לידך, בא מעשה כלום יוסי ר' שאל מה
ענין  בעצמו מסופק תרדיון בן חנינא ר' שהי' הענין, אך כו'.
בלבד  לש"ש באמיתות הוא אם התורה, עסק בשביל נפשו מסירת

מצד. גם שמא ירא (ו)הי' גופני'. נפשו טבעו מסירת לו גורם
של  תנועה שגורמת שחורה, המרה התגברות (מצד החכמה בעד

" - שבודאי דדחקין כיווץ אף ב)), קל, (זח"א דחכמתא" למלה
יוסי  מר' ושאל כו'. לבדו לה' זה אין מ"מ מזעיר, מעט אלא אינו
אלא  בלבו שאין העוה"ב מנוחלי הוא אם בו, משיג הוא היאך

פי' לידך, מעשה בא אם כ"א יבורר לא זה והשיבו, כו'. אחד
מצד הוא שאם בו שהחילוק הגוף נסיון חשק טבע שיחשוק אף

כו', פורים שמעות לו ואמר כו'. למס"נ יגיע לא עכ"פ נפלא
אפילו  שלו במס"נ שאין ומופת אות שזה ממון, פיזור ענין שהוא

. המרה וזוהי שרש כו'", הקמצנות מדת ש]גורמת [שחורה, .
בשביל  אלא הגוף, טבע מצד לא היא שלו שהמס"נ ההוכחה

לבדו. הקב"ה
טו.4) מו, ויגש פרש"י
ד.5) סה, בשלח תו"א (ראה חסידות בדרושי וכמבואר

שכל  ואילך), לב לו, (וישלח וימת" גו' "וימלוך בענין ובכ"מ)
מדה - ובעיקר זולתה, סובלת אינה .הפכית מדה

מעל 6) המגפה "ותעצר שעי"ז בנ"י, לכללות בנוגע רק ולא
כיון  - עצמו לזמרי בנוגע גם אלא ח), שם, (בלק ישראל" בני
ענין  הם חסד) תורת שהיא מהתורה חלק (שהם התורה שעונשי

גם חסדים של ומובן ב), פו, מטות ד. נג, (קרח בלקו"ת (כמבואר
שעי"ז  והיינו, ואילך)), 98 ע' חכ"ג לקו"ש (ראה בפשטות
הגמרא  כדברי לעוה"ב, לו מתכפר בעוה"ז, החוטא את שמענישים
הזה", ביום ה' "יעכרך כה) ז, (יהושע הפסוק על ב) מג, (סנהדרין

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה "ביום
ז.7) טז, שמואלֿא



ט

.d"kyz'd ,a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

השבטים ‡. שהיו "לפי הכהן", אהרן בן אלעזר בן "פינחס פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
בא  לפיכך מישראל, שבט נשיא והרג לע"ז, עגלים אמו אבי שפיטם זה פוטי בן הראיתם אותו, מבזים

נאמר  זהֿעתה הרי קשה: דלכאורה - אהרן" אחר ויחסו הכהן",1הכתוב אהרן בן אלעזר בן פינחס "וירא
כל  אלא שמעון, שבט רק (לא השבטים ש"היו רש"י, ומפרש פינחס? של יחוסו על התורה חוזרת ולמה

רבינו  משה של וכבודו בנ"י שאר כל של כבודם על להגן שרצו בגלל אותו", מבזים שמכולם 2השבטים) ,
מצד  אלא הקדושה, מצד לא היא זמרי את שהרג לכך שהסיבה טענו, ולכן כו', שקינא היחידי פינחס הי'

יולדת 3טבע  תחילה מזרעת ו"אשה נקבה", יולדת תחילה מזריע "איש (שהרי אמו מאבי שירש האכזריות
ולכן 4זכר" האכזריות, טבע ביותר מודגש שבזה לעבודהֿזרה", עגלים "שפיטם להרוג ), במיוחד התאכזר

החסד  אחר5איש ויחסו הכתוב בא ו"לפיכך מישראל". שבט "נשיא ,oxd` וזוהי שלום, רודף שהי' ,"
להקב"ה  ישראל בני בין שלום לעשות שנתעורר .6הסיבה

(ואדרבה: אותו לבטל אסור פני', בגלל טוב דבר עושה שפלוני חושבים כאשר שגם מזה, וההוראה
בו  ומקנא מעלתו, את לסבול יכול שאינו שלו, הישות מצד היא אותו שמבטל לכך שהסיבה לדעת צריך

ללבב" יראה "ה' חבירו, של שבלבו מה לדעת איֿאפשר כי כ"ק 7כו'), ע"י הוגה - שמים לשם שכוונתו ,
ואילך. 160 ע' ח"ח בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר

***

גו'.·. אלעזר בן פינחס גו' וידבר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

רבי ‚. דברי הענין, "להפסיק ישראל", בני אל משה "ויאמר פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
תחלה  להפסיק  הוצרך משה, של בדבורו מתחלת נדרים ופרשת מקום, של דבריו כאן שעד לפי ישמעאל,
בפרשת  אלא זו, להם אמר שלא במשמע, יש כן, לא שאם לישראל, זו פרשה ואמר משה שחזר ולומר
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ז.1) כה, בלק
מבזין 2) השבטים "שהיו מספרת שהתורה מה יתורץ ועפ"ז

בהמה  "בגנות ואפילו גנות, של ענין זה הרי שלכאורה אף אותו",
של  בגנותם ומכ"ש א), קכג, (ב"ב הכתוב" דיבר לא טמאה
וכבודו  ישראל של כבודם על להגן היתה שכוונתם כיון - ישראל

רבינו. משה של
ואילך)3) סע"ב יט, (תולדות בתו"א מהמבואר ולהעיר

תמה במע  שאמר תרדיון, בן חנינא ר' עם קיסמא בן יוסי דר' שה
עוה"ב, לחיי אני מה ר"ח, לו ואמר כו', אותך ישרפו לא אם אני
לי  נתחלפו פורים מעות והשיבו לידך, בא מעשה כלום לו ואמר
מאד  ד"לכאורה, - א) יח, (ע"ז לעניים וחלקתים צדקה של במעות
קדוה"ש, על נפשו מוסר הוא אם לעוה"ב, הוא מה שאלתו תמוה
וגם, לעוה"ב. חלק עדיין לו יהי' לא ברבים, קהילות מקהיל שהי'
שאלתו  על התשובה מהו לידך, בא מעשה כלום יוסי ר' שאל מה
ענין  בעצמו מסופק תרדיון בן חנינא ר' שהי' הענין, אך כו'.
בלבד  לש"ש באמיתות הוא אם התורה, עסק בשביל נפשו מסירת

מצד. גם שמא ירא (ו)הי' גופני'. נפשו טבעו מסירת לו גורם
של  תנועה שגורמת שחורה, המרה התגברות (מצד החכמה בעד

" - שבודאי דדחקין כיווץ אף ב)), קל, (זח"א דחכמתא" למלה
יוסי  מר' ושאל כו'. לבדו לה' זה אין מ"מ מזעיר, מעט אלא אינו
אלא  בלבו שאין העוה"ב מנוחלי הוא אם בו, משיג הוא היאך

פי' לידך, מעשה בא אם כ"א יבורר לא זה והשיבו, כו'. אחד
מצד הוא שאם בו שהחילוק הגוף נסיון חשק טבע שיחשוק אף

כו', פורים שמעות לו ואמר כו'. למס"נ יגיע לא עכ"פ נפלא
אפילו  שלו במס"נ שאין ומופת אות שזה ממון, פיזור ענין שהוא

. המרה וזוהי שרש כו'", הקמצנות מדת ש]גורמת [שחורה, .
בשביל  אלא הגוף, טבע מצד לא היא שלו שהמס"נ ההוכחה

לבדו. הקב"ה
טו.4) מו, ויגש פרש"י
ד.5) סה, בשלח תו"א (ראה חסידות בדרושי וכמבואר

שכל  ואילך), לב לו, (וישלח וימת" גו' "וימלוך בענין ובכ"מ)
מדה - ובעיקר זולתה, סובלת אינה .הפכית מדה

מעל 6) המגפה "ותעצר שעי"ז בנ"י, לכללות בנוגע רק ולא
כיון  - עצמו לזמרי בנוגע גם אלא ח), שם, (בלק ישראל" בני
ענין  הם חסד) תורת שהיא מהתורה חלק (שהם התורה שעונשי

גם חסדים של ומובן ב), פו, מטות ד. נג, (קרח בלקו"ת (כמבואר
שעי"ז  והיינו, ואילך)), 98 ע' חכ"ג לקו"ש (ראה בפשטות
הגמרא  כדברי לעוה"ב, לו מתכפר בעוה"ז, החוטא את שמענישים
הזה", ביום ה' "יעכרך כה) ז, (יהושע הפסוק על ב) מג, (סנהדרין

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה "ביום
ז.7) טז, שמואלֿא



d"kyz'dי ,a`Îmgpn g"dan ,qgpit t"y zgiy

שמשה  לקאֿסלקאֿדעתא  מקום יש אמור, שבפרשת המועדות בפרשת בשלמא כי, - דבריו" התחיל נדרים
להם  ולהודיע להשיב עסוק והי' למעשה, נוגעים היו לא זמן שבאותו כיון מיד, ישראל לבני אמרה לא

ישראל" בני אל ה' מועדי את משה "וידבר לסיים הכתוב צריך ולכן היוםֿיום, בחיי שנוגע ;8מה
הרימהֿשאיןֿכן  שנה, ארבעים בסוף כבר שנמצאים ובפרט לדחות, סיבה שאין envrnבפרשתנו, oaen

ישראל"? בני אל משה "ויאמר בכתוב נתפרש ולמה ישראל, לבני אמרה שמשה

ופרטות  בסיני נאמרו ש"כללות שסביראֿליה ישמעאל", רבי דברי הענין, "להפסיק רש"י, ומפרש
מועד" לשיטת 9באוהל (מהֿשאיןֿכן המועדים דיני פרטי במסירת המתין שמשה לומר מקום יש ולכן ,

יש  כן, לא "שאם למעשה), נוגעים היו לא שעדיין אף המצוות, פרטי כל מיד שנמסרו עקיבא, רבי
שלכל היינו, כו'", זו להם אמר שלא ישראל במשמע, בנוגע בני אמור, שבפרשת הדינים רק נאמרו

שבפרשת  הדינים עם יחד (שנאמרו לכהנים שנוגעים שבפרשתנו, הקרבנות דיני ולא כו', מלאכה לאיסור
ונכתבו mnewnaאמור, `ly זו פרשה שגם ישראל", בני אל משה "ויאמר לפרש הכתוב הוצרך ולכן .(

לכל ישראל נאמרה הםo`k(ונאמרהבני שהפרשיות הכתובים, כפשטות ,xcqd lr.(

שב  "וידבר" בין הם פרשתוהחילוק בשוה, הזמנים שבכל המועדים דיני שבפרשתנו: ל"ויאמר" אמור
בתוקף; קיומם תובע שהקב "ה קשה, ובלשון נפסק", ולא ש"נמשך דיבור דיני מהֿשאיןֿכן בלשון

ואדרבה: קשה, בלשון (לא הם בתורה, העסק עלֿידי  כיֿאם הגלות, בזמן לקיימם אפשר שאי הקרבנות
ישראל  כו'בני מהקב"ה מ 10תובעים מבקש שהקב"ה רכה, לשון אמירה, בלשון אלא) ישראל , שיעסקו בני

ואילך. 334 ע' חי"ח בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - קרבנות בסדר
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מד.8) כג, אמור
וש"נ.9) ואילך. סע"א ו, חגיגה

מעמד 10) אודות בדברו מאד בכה שליט"א אדמו"ר כ"ק
(ברכות  אביהם" שולחן מעל שגלו "בנים הגלות, בזמן בנ"י ומצב

הנה  הקרבנות, בענין הקב"ה של רצונו שאם שטוענים, סע"א), ג,
כו', טהור וכהן ביהמ"ק כשאין הקרבנות בתורת העסק במקום
ומצב  ומעמד כהנים, ויעמיד ביהמ"ק, את יבנה שהקב"ה מוטב

ממש. בפועל הקרבנות יקריבו ואז כו', טהרה של

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dxenz(iyiy meil)

m`d j` ,mdixeni` zxhwd xg`l wxøîàzmb okL øBëáamd Ÿ©¦§¤
,åéiça Ba ïéëf.ea xindl mileki md ixd mdly `edy xg`ne ¨¦§©¨

e aiydøîàð øák àìäå ,àáé÷ò éaø Bì øîàdxenza(i fk `xwie), ¨©©¦£¦¨©£Ÿ§¨¤¡©
,'LãB÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå'dyrn z` aezkd yiwd jkae §¨¨§¨¦§¤¤

ycwd dn ,oey`xd ycwdd dyrnl dxenzdäìç äMeã÷ ïëéä¥¨§¨¨¨
åéìò,[oaxwd lr-]`ldúéáa[zeyxa-]íéìòaäedeyicwdy ¨¨§¥©§¨¦

,ezyecw dlgäøeîz óàdycwzdy dndaa `l` dlg dpi` ©§¨
íéìòaä úéáa,mgxn yecw `edy xekaa ok oi`y dn .xinnd §¥©§¨¦

ok lre ,odkd cil ribdy mcew l`xyid ziaa eilr dlg ezyecwe
.ea xinn odkd oi`

àøîâ
:mze` zyxtne ipy xyrn zkqna dpynd ixaca dpc `xnbd

íúä ïðz(a"n `"t ipy xyrn),øBëaedelaiwy mipdkd ,dxedh dnda §©¨¨§
dpznaBúBà ïéøëBî[exkenl mileki-]mixg`l`edykíz`la §¦¨
,men`weececerae ,éç`edykíeî ìòaoia eze` mixkene éçoia ©©©©

e .èeçLok enkäMàä [úà] Ba ïéLc÷îeze` dl mipzepy ici lr ¨§©§¦¤¨¦¨
men lra `ed m`e ,eiiga `weec mz `ed m` ,oiyeciw myl

:ef dpyn ixac x`an ongp ax .hegy oiae ig oia ea miycwnøîà̈©
eðL àì ,äeáà øa äaø øîà ïîçð áømz xeka mixkeny dpyna ©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¨

,igäfä ïîfa àlàoky ,daxwdl cner epi`ydéì úéàå ìéàBä ¤¨©§©©¤¦§¦¥

déåeâa äéiëæ ïäkì[ea zekf odkl el yie-]ïäkì Léå ìéàBä) ©Ÿ¥§¦¨§©¥¦§¥©Ÿ¥
(Ba úeôzeL.exkenl eciae epenn `ed ixdLc÷nä úéaL ïîæa ìáà ¨£¨¦§©¤¥©¦§¨
c ïåék ,íéi÷xekaäáø÷äì ízgafnd iab lréà÷c àeä,[cner-] ©¨¥¨§¨§©§¨¨§¨¥

,éç íéîz BúBà ïéøëBî ïéàea dkef odkd oi` okyxg`l wx `l` ¥§¦¨¦©
.gafnd iab lr eixeni` zxhwd

:dpynn ongp ax ixac lr dywn `ax,ïîçð áøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©©§¨
dpynd ixacn `ld'éç íéîz BúBà ïéøëBî'd`ay rnyn §¦¨¦©

,eprinydlïéà éçla` ,[xknp `ed-]àì èeçL,`ax oce .xknp ©¦¨Ÿ
úîéà,df weic xn`pàîéìéàyäfä ïîfa,mixen` mixacdéî ¥©¦¥¨©§©©¤¦
àkéàxeka dfd onfa [yi ike-]èeçL íz,d`pda xzen `edy ¦¨¨¨

,d`pda mixeq` mdy dxfrl uegn ehgypy miycwk epic `ld
.dxikn ea okziz ji`eàèéLt àlàzxacn dpyndyúéaL ïîæa ¤¨§¦¨¦§©¤¥

éîð éðz÷å ,íéi÷ Lc÷nädzpy onf eze` lr mbe -BúBà ïéøëBî' ©¦§¨©¨§¨¨¥©¦§¦
(déåeâa äéiëæ ïäkì déì úéà àîìà) 'éç íéîzoenn `edy meyn ¨¦©©§¨¦¥©Ÿ¥§¦¨§©¥

.ongp ax ixack `le ,daxwdl cner `edy elit` odkd
:`axl ongp ax aiydàì`l` ,ef `id `iyewäfä ïîfa íìBòì Ÿ§¨©§©©¤
ixdy ,dpynd zxacnéî[ike-]éðz÷yexita daBúBà ïéøëBî' ¦¨¨¥§¦

,'àì èeçL ,ïéà éç ,íéîzmz eze` mixken' `l` dxn` `l ixd ¨¦©¦¨Ÿ
eprinydl dpynd d`a `le ,'ig`l` ,xknp epi` dhigy xg`ly

,éç íéîz BúBà ïéøëBî éîð äfä ïîfác ,ïðéòeîLàì àúà àôeb àä̈¨£¨§©§¦©§©§©©¤©¦§¦¨¦©
.men ea letiy cr odkd ea dkef `ly mixne` oi`e
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המשך ביסור למא' תמורה ליום שישי עמ' ב



יי

,(dgnyl jtdi) fenz f"i ,qgpit 't 'b mei zegiyn .c"qa
.p"yz'd fenz `"k ,qgpit t"ye

המצרים ‡. בין בימי המיוחדות מהמעלות
ד"שני  התקופה בסיום היותם על (נוסף זו בשנה

המשיח" ימות ה'תש"נ 1אלפים שנת היום 2, חצות ,
הששי  בתמוז 3דאלף עשר (שבעה שהתחלתם – (4(

השלישי  ביום באב) (תשעה סיומם ובמילא
ש"הוכפל  טוב".5בשבוע, כי בו

הצומות  ש"כל התמידית ההבטחה על נוסף
אלא  עוד ולא המשיח, לימות ליבטל עתידים האלה

להיות עתידים miaehשהם mini,ושמחה ששון וימי
וצום 6שנאמר  הרביעי צום צבאות ה' אמר כה

ולשמחה  לששון יהודה לבית יהי' גו' החמישי
אהבו" והשלום והאמת טובים ישנה 7ולמועדים –

) בתמוז עשר לשבעה בנוגע יתירה zlgzdהדגשה
(י"ז) עשר דשבעה שהמספר כיון המצרים), בין ימי

" בגימטריא בימי aehהוא שבקביעותו היינו, ,"
טו"ב  יום דשבעה 8החודש, התענית הפיכת נרמזת ,

ל" בתמוז aehעשר mei."

בו  שהוכפל השלישי ביום חל תמוז וכשטו"ב
(ובגילוי  זה דיום בה"טוב" ניתוסף – טוב כי
בתשעה  המצרים, בין ימי וחותם בסיום ה"טוב"
"טוב  של והוספה השבוע, ימי מצד גם באב)

letk"9 האופנים ב' על גם שרומז לומר, דיש ,
(נעלה  טוב (ב) מלכתחילה, טוב (א) ב"טוב":

"אתהפכא  ע"י שנעשה לנהורא 10יותר) חשוכא

למיתקא" שיהי'11ומרירו תמוז טו"ב בדוגמת –
שיש  כיון סתם, טובים מימים יותר נעלה טוב יום

ד" העילוי לששון"izktdeבו שעי"ז 12אבלם ,
מן  האור "כיתרון יותר, גדול עילוי ניתוסף

.13החושך"

כי  בו ד"הוכפל השייכות בביאור להוסיף ויש
ענין  על רומז שכפל – הגאולה לענין טוב"

כמארז"ל  וכולם 14הגאולה, נכפלו אותיות "חמש
לגאול  הקב"ה עתיד בו צ"ץ . . גאולה לשון

שנאמר  רביעית, מלכות בסוף צמח 15לישראל איש
יצמח". ותחתיו שמו

ביום ·. המצרים בין וסיום (התחלת זו ומעלה
יותר  עוד מודגשת טוב) כי בו שהוכפל השלישי

w"yd meia השלימות נעשית (ושבו שלאחרי
הש"ק16ד"ויכולו" יום תמוז, דבין oey`xdב)טו"ב
המצרים:

בבחינת 17ידוע  הם המצרים דבין שהשבתות
למכה" רפואה בגילוי 18"מקדים מודגשת שבהם ,

טובים  לימים אלה דימים ל)הפיכה ה(נתינתֿכח
דבין  האבילות דיני שהרי – ושמחה ששון וימי

השבת  בימי נוהגים אינם עצב 19המצרים ש"אין ,
עונג 20עמה" וענינו –22ושמחה 21, ואדרבה ,
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וש"נ.1) סע"א. צז, סנהדרין
העיקרי 2) מהנס החל נסים, שנת תהי' הי' ר"ת – וסימנה

טו), ז, (מיכה נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך ד"כימי
שנת  תהא ר"ת "תנש"א", הבאה, לשנה בההכנה גם כמרומז

נפלאות. אראנו
ס"חֿט.3) זו שנה וארא ש"פ משיחות קונטרס ראה
רק 4) מהכתוב הועתק לא תענית סוף שבתוספתא להעיר

ברמב"ם  משא"כ ב"וגו'", נרמזו הצומות ושאר הרביעי" "צום
תעניות. הל' סוף

ו).5) פ"ד, (מב"ר ז א, בראשית פרש"י
יט.6) ח, זכרי'
תעניות.7) הל' וחותם בסיום רמב"ם
"טוב"8) – גופא המעמד fenzcובזה על מורה ש"תמוז" ,

"כצאת  יב), פד, (תהלים הוי'" "שמש השמש, דתוקף ומצב
דלעתיד  הגילוי ודוגמת מעין לא), ה, (שופטים בגבורתו" השמש
וש"נ), סע"ב. ח, (נדרים מנרתקה" חמה מוציא ש"הקב"ה לבוא

ס"ח). בלק ש"פ משיחות (קונטרס לעיל כמדובר
ימי 9) מצד והן החודש ימי מצד הן ד"טוב" הכפל על נוסף

השבוע.

א.10) ד, זח"א ראה
יש 11) ד"מ גשמיים ש"במטעמים (פכ"ז) בתניא המבואר ע"ד

מדברים  והשני ומתוקים, ערבים ממאכלים אחד מעדנים, מיני שני
שנעשו  עד היטב ומתוקנים מתובלים שהם רק חמוצים או חריפים

הנפש". להשיב מעדנים
לששון 12) לנו הפך תמוז: לי"ז ובסליחות – יב. לא, ירמי'

ולשמחה.
יג.13) ב, קהלת
אוה"ת 14) וראה סד). (רמז לך לך ר"פ יל"ש פמ"ח. פדר"א

עת"ר. נחמו סד"ה תר"ל. תרכ"ז. לך לך ד"ה א. תערד, לך לך
יב.15) ו, זכרי'
עה"פ.16) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
א'צז.17) ע' נ"ך אוה"ת
כג:18) פ"א, איכ"ר וראה ב. יג, מגילה ישעי'micwdראה
ורפאן.
אנציק'19) וראה שם. ובמג"א ס"י סתקנ"ב או"ח שו"ע

שם. ובהנסמן קכ, ע' המצרים בין ערך תלמודית
הובא 20) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי

ב. כג, מו"ק – מ"ד בתוד"ה
יג).21) נח, (ישעי' עונג" לשבת "וקראת
יו"ד,22) בהעלותך (ספרי השבתות" אלו שמחתכם "ביום
יו"ד).
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צריך המצרים דבין בהעונג siqedlבשבתות
של  לחשש נתינתֿמקום לשלול כדי והשמחה,
המצרים  דבין הזמן מצד והשמחה בהעונג מיעוט

בזה  ז"ל אאמו"ר הוראת ).23(כידוע

מודגש זה שענין לומר, דבין zezayaויש
ודוגמת  מעין הוא השבת שיום כיון המצרים,

העולמים"24"יום  לחיי ומנוחה שבת כפי 25שכולו ,
שבת  דכל בסעודות המזון ברכת בסיום שאומרים
הוא  "הרחמן שבת) עונג מצות מקיימים (שבהם
העולמים", לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום ינחילנו
לימות  ינחילנו הוא "הרחמן (לאחרי ומסיימים
"ואמרו  כו'") מלכו ישועות מגדול . . המשיח

on`של באופן הדבר קיום על שמורה ,"oegvp26,
את  ומעכבים המונעים הענינים כל שמנצחים כולל

הגאולה.

זו, שנה בקביעות עילוי ניתוסף זה ובענין
בו a"ehשכאשר שהוכפל השלישי ביום חל תמוז

ביום aehכי המצרים דבין הראשון הש"ק יום חל ,
`"k" בקרא כמרומז – aehתמוז j`"27לישראל:

המצרים  בין בהתחלת ד"טוב" הרמז על נוסף
)a"eh בין ימי בכל ד"טוב" הענין מרומז תמוז),

– "28יום k"`המצרים שסימנם ,j`,היינו טוב",
ד" באופן הם המצרים בין ימי כ"א aehשכל j`,"

הבלתיֿרצוי  הענין לגמרי שמתבטל שהובטח
(ורק) "אך בלבד, "טוב" אם כי נשאר ולא שבהם,

טוב".

השבת  כשיום יתירה בהדגשה הוא זה וענין
ביום חל המצרים דבין –k"`הראשון תמוז

ע"י  למכה רפואה דהקדמת הענין שהתחלת
ד" באופן הוא המצרים דבין aehהשבתות j`,"

ביום `"jביום חל תמוז שטו"ב (כיון תמוז (כ"א)

כל  נעשים ידו שעל טוב), כי בו שהוכפל השלישי
ד" באופן המצרים דבין הימים aehכ"א j`."

דימי ‚. הקביעות באופן העילוי על ונוסף
השלישי  ביום – (טו"ב השבוע בימי החודש
השבת), ביום – (טוב) וא"ך טוב, כי בו  שהוכפל
זו  שבשנה – השבוע פרשת מצד נוסף עילוי ישנו
על  (נוסף המצרים דבין השבתות בג' קורין
השנים) בכל שקורין ודברים מסעי מטות הפרשיות
ההוספה  יותר עוד מודגשת שבזה פינחס, פרשת גם

":aehב"

עוד  ניתוסף המצרים בין שבימי – לראש לכל
dxeza dyxt טוב "אין והאמיתי, הכללי טוב שזהו ,
תורה" .29אלא

בפרשת  היא בתורה שההוספה – ועיקר ועוד
qgpit זה "פינחס מבשר30אליהו", ,aeh מבשר ,

טובים  לימים אלה ימים יהפכו שאז הגאולה,
ולמועדים.

בנוגע – יותר הפרשה:okezlובפרטיות

(זה  פינחס של מעלתו – הפרשה בהתחלת
בריתי את לו נותן ש"הנני שזהו mely"31אליהו) ,

לעשות . . ש"בא אליהו של בבנ"י,melyענינו
וגו'32שנאמר  הנביא אלי' את לכם שולח אנכי הנה

אבותם" על בנים ולב בנים על אבות לב ,33והשיב
ד"האמת מבטלים melydeשזהו"ע שעי"ז אהבו",

ישראל  דאהבת היפך היינו – הגלות 34סיבת

"צרור  הפרשה בהמשך גם המדינים 35[כמודגש את
גו'" אותם מדין,36והכיתם דקליפת הענין ביטול ,

ומריבה  מדון בטל 37לשון הסיבה ובהבטל ,[
יהי' גו' הרביעי "צום שלכן, (הגלות), המסובב

) טובים ולמועדים ולשמחה לששון יהודה )ikלבית
אהבו". והשלום והאמת
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(23.1091 ע' ח"ד לקו"ש
בסופה.24) תמיד
לקו"ת 25) וראה א. צב, תהלים (מדרש ממארז"ל גם ולהעיר

הכפל  גם (כולל כפול" דשבתא עיסקא "כל בתחלתו) בשלח
ובמנחה), בשחרית קרה"ת – ובתורה ומוסף, שחרית – בתפלה

גאולה. עם קשור וכפל
וש"נ.26) בסופה. נזיר ראה
א.27) עג, תהלים
שוקד 28) גו' שקד "מקל זו: שבת בהפטורת ממ"ש ולהעיר

משעת  הוא הזה "השקד חז"ל ודרשו יאֿיב), א, (ירמי' גו'" אני
בישולו גמר עד meiחניטתו cg`e mixyr שבין ימים כמנין ,

ממדרש  – עה"פ (פרש"י באב" לתשעה . . בתמוז עשר שבעה
אגדה).

מ"ג.29) פ"ו אבות
קצ,30) זח"ב יח. ו, וארא תיב"ע וראה א. יז, מ"א רלב"ג

ועוד. סע"א.
יב.31) כה,
בסופו.32) מלאכי
ה"ב.33) פי"ב מלכים הל' רמב"ם בסופה. עדיות
ב.34) ט, יומא ראה
יז.35) כה,
לקרוא 36) שמתחילין מטות בפרשת – יותר ובפרטיות

ואילך), א (לא, מדין דמלחמת הענינים פרטי מסופר שבה במנחה,
הכהן" אלעזר בן פינחס ואת גו' משה אותם "וישלח גם כולל

ו). (שם,
וש"נ.37) נה. ע' תרנ"ט סה"מ ראה
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פרשת – הפרשה מדובר micrendובסיום שבה ,
השנה  מועדי דכל הקרבנות חג 38אודות הפסח, חג :

לשמיני  עד הסוכות, חג יוהכ"פ, ר"ה, השבועות,
להפיכת 39עצרת  יתירה נתינתֿכח מרומזת שבזה ,

המצרים בין micrenleימי miaeh minil.

למספר  מכוון המועדים ימי שמספר ולהעיר,
ימים  כ"א – המצרים בין עוד 40ימי מודגשת שבזה ,

המצרים  בין ימי כ"א להפיכת הנתינתֿכח יותר
ולמועדים. טובים לימים

ימי „. במעלת האמורים הענינים ב' לקשר ויש
ביום  בתמוז די"ז הקביעות – זו בשנה המצרים בין
בשבתות  פינחס דפרשת והקריאה בשבוע, השלישי

המצרים: דבין

(ס"ב) לעיל בהאמור הביאור ובהקדם
הקדמת  בבחינת הם המצרים דבין שהשבתות
(המורה  שמם היפך ה"ז דלכאורה, – למכה רפואה
"תלתא  שנקראות השבתות ג' של תוכנם) על

`zeprxetc"41 אודות מדובר שבהם ההפטרות ע"ש ,
של "נחמו zeprxetענינים הנחמה, ענין ואילו ,

עמי" בכפלים"42נחמו "נחמה ל"שבע 43, עד ,
רק41דנחמתא" מתחיל ,ixg`l דבין השבתות

המצרים?!

בזה: הביאור לומר ויש

בכ"מ  כנגד 44מבואר הם דפורענותא" ש"תלתא
המדות. ז' כנגד הם דנחמתא" ו "שבע המוחין, ג'

מהמוחין, היא המדות והתגלות שהמשכת וכיון
ד"תלתא  שהענין עכצ"ל, – המוחין כפי והם

`zeprxetc ג) לאמיתתו נמשכים " שמהם המוחין '

הוא דנחמתא") "שבע –zeilrnl45`ומתגלים
ש" דקדושה, פרעה כמו erixtz`46"פורענותא"

נהורין" כל מיני' גילוי 47ואתגליין על שמורה ,
והגבלה  ממדידה שלמעלה ביותר .48נעלה

("תלתא ‰. המוחין דג' שהגילוי לומר, ויש
הפרשיות  בג' מרומז למעליותא) דפורענותא"
מטות, – המצרים דבין בשבתות לעולם שקורין

דברים: מסעי,

מדובר  שבהם – אלה פרשיות שבג' השוה הצד
ux`dאודות zwelg גד בני בקשת – מטות בפ' :

לאחוזה  לעבדיך הזאת הארץ את "יותן ראובן ובני
מזרחה" הירדן מעבר . גו'"49. משה להם "ויתן ,50.

בנחלה  לכם תפול אשר הארץ "זאת – מסעי בפ'
המטות  לתשעת גו' בגורל אותה תתנחלו אשר גו'
לקחו  המטה וחצי המטות שני . . המטה וחצי

מזרחה" קדמה ירחו לירדן מעבר ובפ'51נחלתם .
לכם  וסעו "פנו הפרשה, בהתחלת הן – דברים
הכנעני  ארץ וגו' שכניו כל ואל האמורי הר ובואו
נתתי  "ראה פרת", נהר הגדול הנהר עד והלבנון
נשבע  אשר הארץ את ורשו בואו הארץ את לפניכם

גו'" לאבותיכם כיבוש 52ה' הפרשה, בסיום והן ,
ראובן  ובני גד לבני ונתינתה ועוג סיחון .53ארץ

מדובר  אלה פרשיות בג' יותר: ובפרטיות
הארץ חלוקת הירדן dlekאודות בעבר רק לא –

גד  בני (נחלת מזרחה הירדן בעבר גם אלא מערבה,
גם היתה שזו ראובן), וחלוקת zlgzdובני כיבוש
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התיקון 38) מרומז שבזה – יום שבכל התמיד מקרבן ומתחיל
ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש (ראה תמוז בי"ז שאירע התמיד דביטול

.(574
כידוע 39) – לגאולה עצרת דשמיני מהשייכות להעיר

למעלה) (מלמטה השמינית ספירה גאולה, עם קשור ש"שמיני"
היחוד  שלימות הקליטה, ענין ו"עצרת", דחירו, עלמא בינה, –
"ישראל  אתך", לזרים ואין לבדך לך ("יהיו וכנס"י דהקב"ה

לבוא. לעתיד בלחודוהי") ומלכא
ימי 40) ז' יוהכ"פ, ר"ה*, ימי ב' שבועות, הפסח, ימי ז'

המועדים). פרשת בהתחלת (שנזכרו ר"ח שבת, ושמע"צ, הסוכות
תכח.41) סו"ס או"ח טושו"ע
א.42) מ, ישעי'
ספ"א.43) איכ"ר
(44.45 הערה 614 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש ראה

sqezip mei `"kd oipnle ,cg` meik dpnp d"xy ± `"e`a mb l"ie (*
.(k"ayez ,ycew ixtq c"ka xkfp `ly dkepg k"`yn) mixet

אשר,45) חוב , פרעון מלשון ד"פורענותא" הפירוש על נוסף
החוב, פרעו שכבר בודאי חוב, של ענין בעבר הי' אם אפילו

שמלכתחילה דבנ"י.hnynובפרט החוב הקב"ה
א.46) רי, זח"א
הכתוב 47) בפירוש ד) פ, (פרשתנו בלקו"ת מהמבואר ולהעיר

אוכליו "כל ג) ב, מ"תלתא eny`i(ירמי' הראשונה (בהפטורה "
בקדשים  במועל . . בקדשים כמועל אשם "יביא – דפורענותא")

ואת ישלם הקודש מן חטא אשר ואת עליו eziyingכתיב יוסף
הענין  עם זה מקשר ב) (פא, הדרוש ובסיום כו'", חמישית בחי' . .

לפרעה". ד"החמישית
העיר"48) ד"הובקעה  במאורע גם מרומז זה שענין לומר, ויש

ירושלים, דחומת וההגבלה המדידה ביטול – רע"ב) כו , (תענית
ירושלים". תשב "פרזות ח) ב, (זכרי' כמ"ש

הֿיט.49) לב,
לג.50) שם,
בֿטו.51) לד,
זֿח.52) א,
ואילך.53) כד ב,
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`zeneארץ 'b ומואב "אדום וקדמוני, קניזי קיני
לעתיד"54ועמון  ירושה להיות (ש)עתידים . .55.

גילוי מרומז זה שבענין לומר, oigendויש 'b
ג' קורין (שבהם המצרים דבין השבתות שבג'

כידוע  – הנ"ל) קיני 56פרשיות אומות ג' שארץ
כנגד היא וקדמוני oigendקניזי 'b ארץ על (בהוספה

המדות). ז' כנגד שהיא אומות שבע

.Â המעלות ב' מצד עילוי ניתוסף זה ובענין
ביום  תמוז דטו"ב הקביעות – זו שנה שבקביעות

iyilydוהקריאה ,qgpit zyxtc דבין בשבתות
המצרים:

ביום חל תמוז בשבוע,iyilydכשטו"ב
היומי qgpitובפרשת חומש בשיעור לומדים ,

"לאלה  – הארץ חלוקת ע"ד פינחס) דפ' (שלישי
ולמעט  נחלתו תרבה לרב גו' בנחלה הארץ תחלק
הארץ  את יחלק בגורל אך גו' נחלתו תמעיט

.57וגו'"

בזה: והענין

דחלוקת  הענין כללות נתבאר אלו בפסוקים
(ב) ירושה, – "בנחלה" (א) אופנים: בג' – הארץ
נחלתו  תרבה "לרב – ושכל טעם ע"פ חלוקה

גורל  ע"פ חלוקה (ג) נחלתו", תמעיט –58ולמעט
את  יחלק בגורל הארץ"."אך

במק"א  אלו 59ומבואר ענינים דג' התוכן
כמ"ש  וירושה, גורל חלק – האדם 60בעבודת

טוב מה נעיםepwlg"אשרנו יפה eplxebומה ומה
epzyexi בזמן) אלו ענינים בג' העבודה שע"י ,"

לארץ  ובחוץ ופועלים 61הגלות ומזרזים ממהרים (
אלה. אופנים בג' הארץ דחלוקת הענין

ועוד: זאת

רק  נתבאר פינחס) (בפ' אלו שבפסוקים כיון
ote` לי"ב החלוקה לפרטי נחית ולא הארץ, חלוקת

הירדן  בעבר המטה וחצי המטות תשעת מטות,
הירדן  בעבר המטה וחצי המטות ושני מערבה,
ודברים) מסעי מטות שלאח"ז, (כבפרשיות מזרחה
שלימות  גם נכלל פינחס שבפרשת לומר, יש –

הארץ דחלוקת dnilydeהענין zizin`d dle`ba,
עשר  ארץ ישראל, ארץ כל לבנ"י יחלקו שאז

בין 62אומות  בברית לאברהם שהובטח (כפי
לשבט 63הבתרים  גם בנ"י, לכל תהי' והחלוקה ,(

לי"ג 64לוי  תהי' לבוא לעתיד הארץ חלוקת שהרי ,
"שער  גם שיתוסף אחד"65חלקים, .66לוי

– זו שנה בקביעות שניתוסף העילוי וזהו
דפ' שלישי (יום תמוז די"ז חומש שבשיעור
דבין  השבתות שבג' הכללי הענין מרומז פינחס)
שמהם  למעליותא, דפורענותא" ("תלתא המצרים
ג' גילוי – דנחמתא") "שבע ומתגלים נמשכים
שבע  ארץ על (נוסף הארץ וחלוקת בכיבוש המוחין
שכנגד  אומות ג' ארץ גם המדות, ז' שכנגד אומות

לבוא. לעתיד המוחין) ג'
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וש"נ),54) א. לח, (גיטין בסיחון" טיהרו ומואב ש"עמון עי"ז
ס"ז). חוקת ש"פ משיחות (קונטרס לעיל כמדובר

יט.55) טו, לך לך פרש"י
בתחלתו.56) דברים אדהאמ"צ מאמרי
נגֿנה.57) כו,
הי'58) הכהן* אלעזר . . הקודש רוח ע"פ הי' "והגורל

– עה"פ (פרש"י כו'" ברוה"ק ואומר ותומים באורים מלובש
א). קכב, מב"ב

וש"נ.59) ואילך. 176 ע' חכ"ח לקו"ש ראה
השחר.60) תפלת לפני

ux`d z` mkl elgpi xy` miyp`d zeny dl`" ± xzei zeihxtae (*
.(fi ,cl irqn) "'ebe oep oa ryedie odkd xfrl`

" ± f"i weqta xn`p df oipry (fnxd c"r) xirdleaehlhiR`wae ,"©
± (f"i t"a) ± c"lletk aeh.

"עשה61) הצמחֿצדק** והוראת לארץ)o`kכפתגם (בחוץ
תפה). ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר (אג"ק ישראל" ארץ

וקדמוני62) קניזי קיני ארץ דעמון dlekגם החלק על נוסף ,
כבג' – ראובן ובני גד בני שקיבלו בסיחון, שטיהרו ומואב

ודברים). מסעי מטות שלאח"ז, הפרשיות
יזֿכא***.63) טו, לך לך
הוא 64) לוי בני שמנין בכך מרומז זה שענין לומר יש ואולי
rvn`a"'גו הארץ תחלק "לאלה בין – הארץ דחלוקת הפרשה

גו'". אחוזה לנו "תנה צלפחד בנות לבקשת
שמיטה 65) הל' רמב"ם גם וראה שם. ב"ב לא. מח, יחזקאל

הרדב"ז. ובפי' הי"א, פי"ג ויובל
י"ג.66) בגימטריא ש"אחד" ולהעיר

eny ± (epipr lr dxend) eny mr dxeyw ef d`xedy ,xnel yie (**
l`xyi ux` dcizr" cerid meiwl dpkde znbece oirn ± giyn ly
z"ewl mb d`xe .cere .bwz fnx 'iryi y"li) "zevx`d lka hytzzy

e`lny ± ef dpya dxizi dybcdae .(a ,ht irqndpy miiz`n
.wcvÎgnvd zcledl

ux`d zyexi lr mixzad oia zixay (fnxd c"r) xirdl (***
weqta dligznf"i("dl`d mixfbd oia xar xy` 'eb oyr xepz dpde")

" ±aehweqta zniiqne ,"`"k" ± ("iqeaid z`e 'ebe ixen`d z`e")j`
."l`xyil aeh
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.Ê בהחיבור גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
פינחס  פרשת קורין שכאשר – ומסעי דמטות
מטותֿמסעי  מחברים אזי המצרים, דבין בשבתות

אחת  :67לפרשה

"אלה הלשון יצאו irqnבדיוק אשר ישראל בני
mixvn ux`n"68לשון "מסעי" ,miax ש"מארץ אף ,

ונסיעה יציאה רק הוא שנסעו dpey`xמצרים
בלקו"ת  הזקן רבינו מבאר – לסוכות" 69מרעמסס

מצרים, מבחי' לצאת הי' נסיעתן ותכלית ש"עיקר
leabeבחי' xvin הכל נק' מסעות המ"ב כל ולכן . .

כו'". מצרים מארץ יצאו אשר

מצרים  שביציאת – לאידך גם מובן ומזה
"ויסעו  האחרון, המסע גם (עד) נכלל (כפשוטה)

ירחו" ירדן על מואב בערבות ויחנו בסמיכות 70גו' ,
ישראל" ארץ של "מנעולה ליריחו, כי,71ממש ,

מצרים  לבוא72מיציאת צריכים cineהיו skiz לארץ
ורחבה  דברים 73טובה בפ' כמ"ש יום 74, עשר "אחד

אותו  הלכתם . . יום י"א "מהלך וגו'", מחורב
מתלבטת  שכינה היתה כך כל . . ימים בשלשה

ux`lבשבילכם mkz`ia xdnl"75 היתה זכו ואילו ,
השלימות  בתכלית רבינו, משה ע"י לארץ הכניסה
האמיתית  בגאולה לארץ הכניסה שתהי' (כפי

צדקנו  משיח ע"י ארץ 76והשלימה כל כיבוש – (

נצחי, באופן אומות, עשר ארץ בשלימותה, ישראל
עולמים. ולעולמי לעד

מ' . . אתכם הסב שקלקלתם "בשביל אבל,
זכו 75שנה" ולא שבמדבר, המסעות מ"ב בכל ,

בתכלית  רבינו, משה ע"י תהי' לארץ שהכניסה
גלות, של ענין הי' שלאח"ז באופן אלא השלימות,

וכו'. המצרים בין

בהחיבור  מרומז לזה שהתיקון לומר, ויש
אלא  בפ"ע, אינה מסעי (שפ' דמטותֿמסעי
שבתחילתה  מטות), לפ' אחד ובהמשך מחוברת

אודות מדובר mixcpוראשיתה zxzd מרומז שבזה –
לענין  (עד הבלתיֿרצויים הענינים ועקירת ביטול

ובעל 77הגלות  (כאב ולהבא מכאן רק לא אלא 78) ,(
הענינים 79(כחכם)rxtnlnגם ועקירת ביטול גם ,

ישראל  בני ד"מסעי להענין בנוגע רצויים הבלתי
– ירחו" ל"ירדן עד מצרים", מארץ יצאו אשר

השלימות  בתכלית היא לארץ .80שהכניסה

המבואר  ע"פ יותר הקדמת 17ויומתק בענין
שבועות  "ג' המצרים, דבין בשבתות למכה רפואה

כמו בזמן המצרים ומקדים xacnבין במקום,
שבתות, ב' שבת ובכל שבהן, שבתות ג' רפואה
ימי  (שבעת ז' פעמים שבתות) ב' (ג"פ ו' נמצא
שבת) שבכל שבתות ב' מבחי' מאיר שבהם השבוע
במדבר  המסעות מ"ב מ"ב", המדבר מכניעים עי"ז

כנגד שהם מסעי, בפ' שכל zecndשנימנו מדות ו' ,
מז' כלולה גילוי 81אחת ע"י נעשה שלהם והבירור ,

(התרה,oigendוהמשכת נדרים דהתרת שזהו"ע ,
ע"י מלמפרע) – דוקא.mkgועד

***
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(67– פינחס פרשת דשבת במנחה הקריאה התחלת שגם ועד
פרשה  דחלק קריאה ה"ה מ"מ, מטות, דפ' בהפסוקים היותה עם

zg`פרשת .irqnÎzehnשהיא
מסעי.68) ר"פ
שם.69) מסעי
מח.70) לג,
טו.71) פט"ו, במדב"ר יו"ד. בהעלותך תנחומא ראה
(72– יותר בהמשך dxezÎoznnובפרטיות כמפורש ,*

בהר  שבת לכם רב לאמר בחורב אלינו דבר אלקינו "ה' הכתובים
נהר  הגדול הנהר עד גו' האמורי הר ובואו לכם וסעו פנו הזה

פרת".
במרחב",73) ענני גו' המיצר "מן ה) קיח, (תהלים מ"ש ע"ד

של  ומצב למעמד באים מצרים) (ארץ ד"מיצר" ומצב שממעמד
ורחבה). טובה (ארץ "מרחב"

ב.74) א,
עה"פ.75) פרש"י
(76– יריחו בירדן בהחני' מרומז זה שענין לומר, ויש

ולעתיד  . . ריח בחי' הוא ש"יריחו שם) (מסעי בלקו"ת כמבואר
דרגתו  ודאין", דמורח . . ה' ביראת והריחו זו, בחי' יתגלה לבוא

צדקנו. משיח של

" y"nk ,n"ivic zilkzde dxhnd (*j`ivedamixvnn mrd z`
oecarz,b zeny) "eilr dxezd elawzy" ,"dfd xdd lr miwl`d z`

.(i"yxtae ai

פ"ג 77) (אבות לפרישות" סייג "נדרים – הנדרים ענין ע"ד
(לקו"ת  הגלות ירידת מצד הוא בהם שהצורך וגדר, סייג – מי"ג)
558 ע' ח"ב תשמ"ח סה"ש גם וראה ובכ"מ. א. פה, מטות

ואילך).
שמופרים 78) – ואשה) (איש וכנס"י להקב"ה בנוגע ודוגמתו

שבינו  בדברים והן נפש עינוי בהם שיש בדברים בין הנדרים כל
היחוד  שלימות ונעשה סנ"ה), הבאה שבהערה (טושו"ע לבינה
(שמו"ר  נישואין" יהיו המשיח "לימות כמארז"ל וכנס"י, דהקב"ה

ג). פד, מטות לקו"ת וראה ספט"ו.
סנ"א.79) סרל"ד יו"ד טושו"ע
משה 80) שנכנס "כיון יב) (כז, בפרשתנו מפרש"י להעיר

כמדומה ואמר שמח ראובן ובני גד בני ixcpלנחלת il xzedy."
ואילך.81) א שם, מסעי לקו"ת
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.Á'דב והשייכות בהקשר ענין עוד להוסיף ויש
ביום  תמוז דטו"ב (הקביעות זו שבשנה המעלות
פינחס  פרשת וקריאת טוב, כי בו שהוכפל השלישי
דיום  בהשיעור כמודגש – המצרים) דבין בשבתות

פינחס: דפרשת שלישי

נאמר  הארץ חלוקת ע"ד הפרשה 82בהמשך

מכיר  בן גלעד בן חפר בן צלפחד בנות "ותקרבנה
ותעמדנה  . . יוסף בן מנשה למשפחות מנשה בן
אחי  בתוך אחוזה לנו תנה . . לאמר . . משה לפני
יוסף, בן מנשה "למשפחות רש"י: ומפרש אבינו".
לומר  אלא מנשה, בן נאמר כבר והלא נאמר, למה

ux`dלך z` aag sqei שנאמר את 83, והעליתם
הארץ  את חבבו ובנותיו וגו', שנאמר 84עצמותי ,

אחוזה". לנו תנה

של מעלתו הדגשת דטו"ב sqeiומצד בהשיעור
פינחס) דפרשת (שלישי יותר 85תמוז עוד ניתוסף –

ה" בין aehבהדגשת (התחלת תמוז (טוב) די"ז "
המצרים):

dxyrבןsqei"86כתיב  ray הגימטריא – שנה"
בכ"מ aehד" וכמבואר דיוסף 87". והשייכות הקשר

(בגימטריא  ש"טוב" – ("טוב") עשרה שבע למספר
היסוד  ספירת הוא ויוסף יסוד, על  קאי .88י"ז)

לגאולה  דיוסף השייכות גם מודגשת זה ובענין
בכ"מ  כמבואר הכתוב 89– יגאלך 90בפירוש "אם

היסוד, בחי' עם קשורה שהגאולה יגאל", טוב
"טוב". שנקרא יוסף, של בחינתו

עשרה  שבע בן ("יוסף  זה שבפסוק לומר, ויש
הטו"ב  את לגלות הנתינתֿכח נרמזת שנה")

כדלקמן. בתמוז, עשר" ד"שבעה

.Ë:ובהקדמה

נאמר  שנה" עשרה שבע בן "יוסף הפסוק
אביו" מגורי בארץ יעקב ל"וישב "אלה 91בהמשך ,

ומפרש  שנה", עשרה שבע בן יוסף יעקב תולדות
ישוביהם  אלה יעקב, תולדות של "ואלה רש"י:
ראשונה  סבה ישוב, לכלל שבאו עד וגלגוליהם
וירדו  נתגלגלו זה ע"י שנה, עשרה שבע בן יוסף
בארץ  יעקב "ויחי – לזה ובהמשך למצרים",

שנה" עשרה שבע יעקב 92מצרים אצל שגם היינו, ,
יוסף  אצל עשרה 93(כמו ד"שבע הענין הי' (

טוב.94שנה" בגימטריא ,

יעקב", "וישב הכתוב פירוש מובן ועפ"ז
בשלוה" לישב יעקב איך 95"ביקש דלכאורה: –

ועאכו"כ  האבות, משלשת ובפרט שצדיק, יתכן
שבאבות  בחיר ולא 96יעקב, בשלוה לישב ביקש ,

זו  שבקשה – והביאור בקשתו?! נתקיימה
עשרה  שבע מצרים בארץ יעקב כש"ויחי נתקיימה

שנותיו 97שנה" מבחר היו אלו שנים שי"ז ועד 98, ,

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

אֿד.82) כז,
כה.83) נ, ויחי
"על 84) – הארץ את מחבבות היו ישראל נשי שכל לכך נוסף

את  מחבבות היו שהן לפי המרגלים גזירת נגזרה  לא הנשים
לחטא  בנוגע שגם ולהעיר, – סד). כו, פרשתנו (פרש"י הארץ"
הנשים, השתתפו לא תמוז) בי"ז הלוחות נשתברו (שבגללו העגל
וקדמו  פמ"ה), (פדר"א העגל לעשיית תכשיטיהן נתנו שלא
כב). לה, ויקהל (רמב"ן המשכן לעשיית תכשיטיהן ליתן לאנשים

הוא 85) שפינחס – לפינחס דיוסף מהשייכות גם ולהעיר
של אהרן sqeiמזרעו בן "ואלעזר ובפרש"י) כה ו, (וארא כמ"ש –

מבנות לו פינחס".sqei(מזרעl`ihetלקח את לו ותלד (
– יותר נותן zyxtaובפרטיות "הנני הפרשה, התחלת פינחס:

של  בחינתו היסוד, בחי' עם קשור שברית – שלום" בריתי את לו
– לכם" תהי' עצרת השמיני "ביום הפרשה, וסיום יוסף;
נעשה  ידו שעל (ברית), היסוד בחי' יוסף, כנגד הוא ששמע"צ
תכו  ע' פרשתנו לוי"צ לקוטי (ראה שבשמע"צ (שלום) היחוד

ואילך).
ב.86) לז, וישב
ועוד.87) סע"ב. ער, וישב א. ע, נח אוה"ת ראה
ובכ"מ.88) ג. קה, ויחי ג. מד, ויגש תו"א
תרל"ו 89) רבים מים המשך תרמא. ע' בחוקותי אוה"ת ראה

ועוד. פקל"ב.
יג.90) ג, רות

וישב.91) ר"פ
ויחי.92) ר"פ
ליעקב 93) שאירע מה "כל יוסף", יעקב תולדות "אלה כמ"ש

עה"פ). (פרש"י ליוסף" אירע
(בעה"ט 94) שנה" י"ז כלכלו ליוסף הוא שגדל שנה י"ז "כנגד
עה"פ).
ב).95) שם, (וישב עה"פ פרש"י
קיט,96) זח"א א. פע"ו, ב"ר וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ב. קמז, ב.
שע"פ 97) דיוסף, (הראשונים) שנה עשרה השבע על נוסף

כה. ל, ויצא תולדות. ס"פ ישן) (ורש"י רש"י (ראה השנים חשבון
תשע  במשך כנען בארץ בשלוה ישב לד) לז, וישב יז. לג, וישלח
גם  ולהעיר – (בסופו)). ה פפ"ד, ב"ר פל"ח. פרדר"א (ראה שנים
בארץ  יעקב (ויחי טעמא "מאי ב): רטז, (ח"א ויחי פ' מזהר
כיון  . . הוו בצערא דיעקב יומוי כל . . שנה עשרה שבע מצרים)
. . צערא עלי' אעבר דלא כמה בגרמי' דמי הוה . . ליוסף דחמא
. שנה עשרה שבע בן יוסף כתיב מה מני' יוסף דאתפרש בזמנא
דיוסף, שנה עשרה שבע לאינון . . בכי הוה . . דיעקב יומין וכל .
עשרה  שבע לך הא עיניך, על ידו ישית ויוסף לי', קאתיבו מאי
יעקב  ויחי הה"ד וכסופין, והנאות ותפנוקין בענוגין אחרנין שנה

שנה". עשרה שבע מצרים בארץ
וש"נ.98) שם. שלמה תורה ובארוכה ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
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"מעט  אמר (עליהם חייו שנות כל נשלמו ידם שעל
היו" ימיו99ורעים כל "כאילו (daeha"100.

יעקב  תולדות ד"אלה שבענין לומר, יש ועפ"ז
הנתינתֿכח  נרמזת שנה", עשרה שבע בן יוסף
לכללות  גם (שרומז במצרים בנ"י של לעבודתם

כמארז"ל  הגלות, ע"ש 101זמן נקראו המלכיות "כל
ד"מצרים", ומצב במעמד שגם – כו'") מצרים
מצרים  בארץ יעקב "ויחי אצלם יהי' הגלות, מיצר
העיקר  והוא ועוד טובות, שנים שנה", עשרה שבע

גופא (גלות) ש"מצרים" –jtdzi שבע) ל"טוב"
טוב").102עשרה) ("יגאלך הגאולה שזהו"ע ,

ויוסף  שביעקב הידוע ע"פ – יותר ויומתק
ביותר  מודגשת יוסף") יעקב תולדות 103("אלה

ישראל: לכלל השייכות

·˜ÚÈ" שנקרא –l`xyi"104 בני דכל השם ,
.105ישראל 

באגה"ק  המבואר ע"פ רביעי 106ובפרט (חלק
התניא  הכתוב 107דספר בפירוש אֿל 108) לו "ויקרא

הנשמות  מכל כלולה . . ש"נשמתו – ישראל" אלקי
עולם" ועד מעולם .109שבישראל

ההתחלקות  גם נרמזת שביעקב להוסיף, [ויש

ארבע  למספר רגלי 110דבנ"י ד' כנגד דגלים, ד' –
יעקב 111המרכבה  שנשי העמיד 112– ידם (שעל

שלמה" ד"מטתו באופן ישראל בית כל )113יעקב
].`raxהם

ÛÒÂÈÂ כמ"ש על 114– שקאי יוסף", כצאן "נוהג
ישראל  יוסף 115כל שם על שנקראים ,116.

יוסף" יעקב תולדות ד"אלה שהענין מובן ומזה
נרמזת  שבזה כאמור, בנ"י, לכללות ביותר שייך
כללות  במצרים, בנ"י של לעבודתם הנתינתֿכח
(שבע  לגאולה (מצרים) הגלות להפיכת ועד הגלות,

עי"ז – של sqeiyעשרה) ועבודתו ענינו ממשיך
awri לכל יוסף") (ע"י) – יעקב תולדות ("אלה
בנ"י.

.È:הענין וביאור

כאו"א 117ידוע  בעבודת האבות ג' של שענינם
וגמ"ח  עבודה דתורה הקוין ג' הם :118מישראל

אורחים), (הכנסת חסדים גמילות ענינו – אברהם
מס"נ  יצחק, (עקידת תפלה עבודה, ענינו – יצחק
מכם  – יקריב כי ד"אדם שזהו"ע להקב"ה, והקרבה
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ט.99) מז, ויגש
פ"ה.100) תדבא"ר
ה.101) פט"ז, ב"ר
בתמוז 102) עשר דשבעה (מיצר) התענית הפיכת בדוגמת

טוב. ליום
היותם103) עם ויצחק, אברהם אצל מאשר zea`dיותר

יוסף). (משא"כ מישראל דכאו"א
יו"ד.104) לה, כט. לב, וישלח
כוכב 105) "דרך יז) (כד, בלק בפרשת ממ"ש גם ולהעיר
awrinשבט (כפס"ד l`xyinוקם צדקנו* משיח על  שקאי – "

שבכאו"א  משיח ניצוץ על וגם רפי"א), מלכים בהל' הרמב"ם
"יעקב" שנקרא כפי פרשתנו), סוף עינים מאור (ראה מבנ"י

ו"ישראל".
ז'.106) סימן
(107– התניא מספר חלק להיות המחבר בני ע"י שנצטרף

ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק (ראה החסידות דתורת תושב"כ
וש"נ). ואילך. רסא

כ.108) לג, וישלח
כי,109) ליעקב, בנוגע ועד"ז לאדה"ר, (בנוגע לפנ"ז ומפרט

ישראל  כל "נשמות דאדה"ר") שופרי' מעין דיעקב "שופרי'

fenza xyr dray jxazn epnny w"yd meia ef dyxt z`ixwe (*
aeh meil ziprzd zkitdl gkÎzpizp `id (mipy dnkae ,ef dpyak)

.giynd zenia

המשיח  ביאת עד והשבטים האבות שיקוים מימות בכלל**, ועד
ימד  לא אשר הים כחול בנ"י מספר והי' א) ב, (הושע מ"ש אז

מרוב"***. יספר ולא
בדוגמת 110) – תליתאי") ("עם לשלש ההתחלקות על נוסף

האבות. ג'
יו"ד.111) פ"ב, במדב"ר ראה
פרש"י 112) – הבית" עקרת היתה ("שהיא רחל שע"י להעיר,

רגלי  שד' כידוע – האבות בג' שלימות ניתוסף ד) לא, ויצא
יעקב יצחק אברהם הם ועוד).lgxeהמרכבה פד. א, (מאו"א

לא.113) מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר
ב.114) פ, תהלים
הוא 115) "הנשיא  הדור, שנשיא – זה בדורנו יתירה ובהדגשה

סי"ב). לקמן (וראה יוסף שמו הכל",
עה"פ.116) ומצו"ד פרש"י
לך.117) לך ר"פ עה"ת שם (בסופו ). רנ אופן עמוקות מגלה

ועוד.
זו.118) בשבת (עוה"פ) לאמרו שמתחילים – רפ"א אבות

ellkp `ly dn zeycg zenyp" mb etqezi `eal cizrly s` (**
"'ek x"dc`a ellkpy zenypd lkn milerne mideab mde llk x"dc`a

.(eteqa y"dy z"ewl)
(***,"xtqi `le cni `l xy` mid legk" `ed aezkd oeyly ,xirdl

" zaiz siqen owfd epiaxe מרוב(bi ,al glyie) aezkd oeyl t"r ± "
xtqi `l xy` mid legk jrxf z` iznye" מרובxn`p df aezky ,"

awriazenypd mby aezkdn 'i`x fnxl dfa ezpeeky ,l"i ile`e .
mid legk i"pa xtqn 'ide y"n f` miiewiy) giynd z`ia ixg`ly
iznye" ea xn`py) awri znypa zelelk (xtqi `le cni `l xy`

xtqi `l xy` mid legk jrxf z`aexn.("
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לה'" שכנגד 119קרבן התפלה עבודת ע"י ,
תם 120קרבנות  איש ("יעקב תורה ענינו – ויעקב ,(

עבר" של ואהלו שם של "אהלו אהלים", ),121יושב
בישראל".122כמ"ש  שם ותורה ביעקב עדות "ויקם

דכל  המיוחדת השייכות ע"ד לעיל האמור וע"פ
יש awrilישראל – ויצחק) לאברהם מאשר (יותר

(יעקב) התורה בלימוד המיוחדת ההדגשה לבאר
ואברהם): (יצחק וגמ"ח תפלה לגבי

יום  בכל לעסוק חייב מישראל שכאו"א אע"פ
העבודה  וסדר גמ"ח, עבודה דתורה הקוין ג' בכל
"תפלתי  התורה, ללימוד קודמת שהתפלה הוא

למטתי" שיצחק 123סמוכה ליעקב),124(כשם קודם
והדר  לעני פרוטה "יהיב לתפלה, קודמת וגמ"ח

אינו 125מצלי" מ"מ, ליצחק), קודם שאברהם (כשם
– דתורה להחיוב ותפלה דגמ"ח החיוב דומה

מישראל דכאו"א (והזכות) החיוב cenilaשדוקא
dxezcהואelek meid lkc rbxe rbx lka126 ביום ,

כמ"ש  ולילה"!127ובלילה, יומם בו "והגית

שאפילו כך, כדי a`a[ועד dryza וחותם (סיום
שעברה  שנה שעד השבועות), הגבלות 128ג' בו היו

ש" התורה, ללימוד כו'`xeqבנוגע בתורה לקרות
שנאמר  לב"129משום משמחי ישרים ה' 130פקודי

–rbxe rbx lka dxez cenll miaiig שהלימוד אלא, ,
התורה  בחלקי זה 131הוא ליום ע"ד 132המתאימים ,

שהז  בענינים הלימוד קדימת גרמא,ובדוגמת מן
השנה  בכל וכיו"ב, בחג החג ].133הלכות

מישראל  דכאו"א החיוב (הדגשת זה וענין
גם  מרומז כולו) היום בכל דוקא התורה בלימוד
תורה, שענינו יעקב, של (שמו "ישראל" בהשם

בנ"י) כל של כידוע 134ושמם ר"ת 135– ש"ישראל"
iשyשיםxותיות`יבואl ששים 136תורה כנגד ,

הכללי  המספר שזהו בנ"י, דכללות 137ריבוא
.138בנ"י 

.‡È תולדות ד"אלה שהענין לומר יש עפ"ז
הנתינתֿכח  (שזוהי בנ"י של בעבודתם יוסף" יעקב

הו"ע במצרים) בעבודתם dxezdלבנ"י cenil:

("אלה  ויוסף יעקב שבין המיוחד הקשר
במסירת מודגש יוסף") יעקב (ענינו dxezdתולדות

"כל  – ליוסף יעקב) ועבר 139של משם שלמד מה
לו" מסר אהלים") "יושב .140(בהיותו
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ובכ"מ.119) ואילך. ב ב, ויקרא לקו"ת וראה ב. א, ויקרא
ב.120) כו, ברכות
יו"ד).121) פס"ג, (מב"ר עה"פ ובפרש"י כז, כה, תולדות
ה.122) עח, תהלים
ב.123) צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ברכות
(124– העבודה עניני בכל היא דיצחק שהמס"נ ולהעיר,

והתפלה  ומצוות התורה ש"עסק א)) (נח, (פמ"א בתניא כמבואר
כו'". ממש נפש מסירת ענין ג"כ הוא

יט,125) התפלה שער דא"ח) (עם סידור וראה א. יו"ד, ב"ב
ג.

פ"א.126) תניא סע"א. צט, סנהדרין ראה
ח.127) א, יהושע
הכי 128) יו"ט יהי' שבודאי – זו שנה באב בתשעה משא"כ

משיח  כבר יבוא המצרים) בין (בהתחלת לפנ"ז שעוד כיון גדול,
צדקנו.

ט.129) יט, תהלים
תקנד.130) ר"ס או"ח שו"ע
בשאר 131) גם עי"ז ניתוסף אחת", "תורה היא שהתורה וכיון

עמל  "הוא רע"ב) צט, (סנהדרין ממארז"ל ולהעיר – התורה. עניני
אחר". ממקום לו עומלת ותורתו זה במקום

בין 132) מערכת אס"ד שד"ח וראה ס"ב. שם שו"ע ראה
סי"ב. ס"ב המצרים

שם.133) ובט"ז תכט, ר"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
(134. שלמעלה לתורה מרכבה (יעקב) "והי' שם: ובאגה"ק

שהיתה  כו', תורה אלא זאת אין כו', בישראל לפנים וזאת וכמ"ש .
הנשמות". מכל הכלולה סבא ישראל בנשמת ומלובשת כלולה

קפו.135) אופן עמוקות מגלה
אין 136) שבתורה "אף ד): מג, ב. (מא, בהר לקו"ת ראה

אותיות  שהם ההמשך אותיות מפני היינו, אותיות, ס"ר נמצא
כו'". במחשבה ישנן אבל בכתב שאינן הנקודות שבכלל אהו"י

גם 137) כמודגש ריבוא, מששים יותר ישנם שבפרטיות אף
שש  ישראל בני פקודי "אלה נא): (כו, שבפרשתנו בנ"י במנין
מאות  שבע אלף – ושלושים" מאות שבע ואלף אלף מאות

ריבוא.mixziושלושים ששים על
הן 138) אלו פרטיות נשמות רבוא "ששים פל"ז: תניא ראה

ניצוץ  שכל ניצוצות, ריבוא לששים מתחלק שרש וכל  שרשים,
אחת". נשמה הוא

כלולות  היו שבעולם הנשמות "כל ס"ז: מאגה"ק גם ולהעיר
למספר נחלקת נשמתו היתה כלל ודרך רמ"ח b"ixzבאדה"ר, ,

ושס"ה  מ"ע רמ"ח מצוות, תרי"ג (כנגד גידים ושס"ה אברים
והתיווך  כו'". מספר אין לניצוצות נחלקת פרט דרך אך מל"ת),
הוא  זה ש"מספר מצוות), לתרי"ג (בנוגע לפנ"ז מ"ש ע"פ – בזה
מתחלקת  ומצוה מצוה כל הנה פרט בדרך אבל כלל, בדרך
שבכל  פרטיות הלכות גופי הן והן ותכלית, קץ לאין רבים לפרטים

כמ"ש מספר, להם שאין מסכתות miyyמצוה ס' הן מלכות המה
השורש  הוא "ששים" ומספר ההלכות", הן מספר אין ועלמות

`eaix miyyc גם (ראה ד"פ עשר פעמים ששים כשמכפילים –
תרע"ח). ראש את שאו ד"ה

ג.139) לז, וישב פרש"י
אשר 140) העגלות את "וירא כז) מה, (ויגש ממ"ש גם ולהעיר

ממנו, כשפירש עוסק הי' במה להם מסר "סימן יוסף", שלח
" ועי"ז עה"פ), (פרש"י ערופה" עגלה יעקב"igzeבפרשת רוח

הפרשה שזכירת –dxeza כ"ב (לפני ממנו כשפירש עוסק שהי'
יוסף של שלימותו על "סימן" היא dxezdשנה) cenila גם (ראה

.(161 ע' ח"י לקו"ש
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יעקב  של ענינו בהמשכת יוסף של ועבודתו
היא, ישראל, בכל יוסף") יעקב תולדות ("אלה

התורה. דלימוד השלימות תהי' בנ"י כל שאצל

יוסף  של בשמו מרומז זה שענין לומר, 141ויש

אחר" בן לי ה' "יוסף ע"ש מ"אחר"142– שגם ,
"בן" לימוד 143נעשה ע"י נעשה (בגלוי) ש"בן" –

כמ"ש  ה'".jipa"וכל144התורה, לימודי

שע"י  – במצרים לעבודה הנתינתֿכח וזוהי
גם  נעשה כדבעי התורה בלימוד ההתעסקות

ד" ומצב מעמד הגלות) (כללות יעקב igieבמצרים
מצרים בארץ מישראל) dpy(כאו"א dxyr ray,"

טובות  .145שנים

נעשה  התורה לימוד שע"י – העיקר והוא ועוד
נעשה  תורה, "ישראל", שע"י לישראל", טוב "אך

המשיח  דימות האמיתי טוב ורק אך בנ"י ,146אצל
עשרה), (שבע לטוב (מצרים) הגלות שמהפכים

שהפדי'147כמ"ש  היינו, תפדה", במשפט "ציון
"במשפט", היא מהגלות ענינו dxez148(גאולה) ,

גאולה awriשל תהי' שבזכותו שבאבות, שלישי ,
גלות, אחרי' שאין נצחית גאולה השלישית,

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, ,149וביהמ"ק
בית" שקראו "כיעקב נצחי, .150בית

.·È בשייכות מיוחד עילוי ניתוסף ובכהנ"ל
זה: לדורנו

לחודש  הגאולה של שייכותה נתגלה זה בדורנו
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של גאולתו היתה שבו – תמוז
הוא  ש"הנשיא דכיון תמוז), (בי"בֿי"ג דורנו נשיא

כל 151הכל" שמספק הכל, שמספק מלך, ע"ד ,
(הדור) המדינה בני כל של הרי,152צרכיהם ,

ועד  הדור, כל של גאולה היא הנשיא של גאולתו
בנ"י  דכל כללית במכתבו 153לגאולה וכמפורש ,

הגאולה  בעל של גאל 154הידוע בלבד אותי "לא :
הק', תורתנו מחבבי כל את גם אם כי . . הקב"ה
יכונה", ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי

זו  לגאולה 155וגאולה ונתינתֿכח הכנה היא
(החל  אלה ימים יהפכו שאז והשלימה, האמיתית
ששון  ולימי טובים לימים תמוז) מטו"ב

.156ושמחה 

זו  בשנה מיוחד תמוז,157ועילוי שבי"ב –
גובר" ("מזלו ההולדת יום גם בעל 158שהוא של (

לו מלאו mipyהגאולה, xyre d`n159– (תר"ם
של 160תש"נ  חייו שלימות מדגיש זה שמספר ,(

כמ"ש  הראשון, דורנו) נשיא של (שמו 161יוסף
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(141" שנה", עשרה שבע בן) ד"(יוסף בהענין –aehוגם "
אלא טוב ס"ג).dxez"אין (כנ"ל "

כד.142) ל, ויצא
ועוד.143) עה"פ. אוה"ת ראה
יג.144) נד, ישעי'
הצ"צ 145) של שאלתו על הזקן רבינו ממענה גם להעיר

היו  האבות, בחיר יעקב, של שנותיו שמבחר היתכן (בקטנותו)
אל  לפניו שלח יהודה "ואת כח) מו, (ויגש כתיב – מצרים בארץ

גשנה" לפניו להורות באבער,יוסף (תנחומא במדרש ואיתא ,
שם שתהא תלמוד בית לו "להתקין עה"פ) ושיהיו dxezיל"ש

הוגים להקב"ה dxezaהשבטים מתקרבים התורה לימוד שע"י ,"
("היום  "ויחי" – במצרים גם נעשה ואז גשנה"), לפניו ("להורות

טבת). ח"י – יום"
שנות 146) אלפים "שני סע"א: צז, סנהדרין מפרש"י להעיר

ותכלה  משיח שיבוא דינו הוה תורה אלפים שני שלאחר המשיח,
מישראל". השעבוד ויבטל הגלות

כז.147) א, ישעי'
יג)148) מ, (וישב ע"פ כתרגומו הלכות, היינו "במשפט

דברים). ר"פ (לקו"ת קדמייתא" כהלכתא הראשון* כמשפט
א.149) רכא, ח"ג א, כח, ח"א זהר וראה יז. טו, בשלח
חט"ו 150) לקו"ש ג. פג, מטות לקו"ת וראה א. פח, פסחים

וש"נ. ואילך. 231 ע'

(*ixacn `ed df weqty ,xirdl.יוסף

כא.151) כא, חוקת פרש"י
אחד 152) נשיא אחד "ונשיא – הארץ לחלוקת בנוגע כמודגש

ונשיא  נשיא "כל יח), לד, (מסעי הארץ" את לנחול תקחו ממטה
ולגברים, למשפחות השבט נחלת ומחלק לשבטו אפוטרופוס

יז). שם, (פרש"י כו'" הגון חלק ואחד אחד לכל ובורר
י"ב 153) כנגד – י"ב הגאולה: בימי גם שמרומז לומר, ויש

שחלוקת  העתידה בגאולה ההוספה על רומז – וי"ג ישראל, שבטי
תהי' ס"ו.b"ilהארץ כנ"ל אחד", לוי "שער גם שיתוסף חלקים,

בפ"ע.154) בקונטרס עוה"פ ועתה וש"נ. פ. ע' ח"ב אג"ק
גאולה 155) דשם "כיון גאולה, של ענין מכל וק"ו במכ"ש

ב). יז, מגילה (פרש"י עלה"
ואילך.156) 308 ע' חי"ח לקו"ש ראה
העבודה 157) להמשך שנה ארבעים מלאו שבה לכך נוסף

דבנ"י  ומצב המעמד בדוגמת – שבדורנו יוסף הסתלקות לאחרי
איש  גו' הארץ תחלק "לאלה להם שנאמר הארבעים, שנת בסוף
בערבות  גו' הכהן ואלעזר משה "פקודי נגֿנד), (כו, פקודיו" לפי
לארץ. להכניסה ממש בסמיכות סג), (שם, ירחו" ירדן על מואב

שם.158) ובקה"ע ה"ח פ"ג ר"ה ירושלמי ראה
בבריתו 159) לכניסתו שנים ועשר מאה מלאו – תמוז ובי"ט

– 581 ע' ח"ב תשמ"ט סה"ש בארוכה (וראה אאע"ה של
המצרים). בין לימי דהברית השייכות

וס'160) ת"שֿתש"נ) – הז' (במאה נ' לשתים: ונחלקים
" אותיות תר"םֿת"ש), – הו' השייכות qp(במאה מודגשת (שבזה "

שנת תהא – זו ).miqpלשנה
כב.161) נ, ויחי
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לעיל  (כמדובר שנים" ועשר מאה יוסף "ויחי
ד"פקד 162בארוכה  השבועה באה לזה ובהמשך ,(

אתכם" אלקים ועד 83יפקד ממצרים, הגאולה –
לבוא  העתידה צאתך 163לגאולה "כימי נאמר עלי' ,

נפלאות" אראנו מצרים .164מארץ

דהגאולה השייכות שגם לומר, xyrויש drayl
טוב), ליום תמוז י"ז (הפיכת תמוז טו"ב בתמוז,

הוא שלו שהנשיא – זה בדורנו עליו sqeiמודגשת ,
זה  שבפסוק שנה", עשרה שבע בן "יוסף נאמר
טוב, ליום תמוז י"ז להפיכת הנתינתֿכח מרומזת

כנ"ל.

תולדות "אלה – יותר בן awriובפרטיות יוסף
כמודגש  תורה, יעקב, של ענינו שנה", עשרה שבע
היתה  עבודתו שעיקר שבדורנו, יוסף אצל גם
מ"אחר" לעשות אחר", בן לי ה' ד"יוסף בהענין

הפצת ע"י בניךdxezd"בן", וכל ,icenil,'הוי
המעיינות הפצת dxezdובפרט zeiniptc165,חוצה

לאחרי  עוז וביתר שאת וביתר תבל, קצוי בכל
הידוע  במכתבו וכמ"ש תמוז, די"בֿי"ג 154הגאולה

גאולת  חג יום הוא תמוז לחודש עשר שנים ש"יום

העוסקים dxezישראל zvaxda אומץ להוסיף . .
dxez zvaxda המאמר . . שולח "הנני ומוסיף, ,"

dxyr166dxeza miwqere miayeiy חסידות מאמר ,"
דיש  ברבים, התורה דלימוד המעלה גודל שמבאר
האמיתית  שהגאולה גם מרומז שבזה לומר,
ובפרט  תורה, בהרבצת ההוספה ע"י באה והשלימה
ד"עשרה  באופן התורה דלימוד השלימות ע"י
שיהפכו  פועלים שעי"ז בתורה", ועוסקים שיושבים

ושמחה. ששון וימי טובים לימים אלה ימים

נשיא  (ע"י זה לדורנו שהשייכות להוסיף, ויש
פינחס  כי: – פינחס בפרשת גם מודגשת הדור)

יוסף  של מזרעו נשיא ,167הוא של הראשון שמו
יצחק  בגימטריא (מלא) ו"פינחס" שמו 168דורנו, ,

דורנו. נשיא של השני

עם קשורים שמותיו "פינחס dle`bdוב' ע"י –
כמ"ש  יוסף, – אליהו" ההוא169זה siqei"ביום

גו' עמו שאר את לקנות ידו שנית נדחי sq`eאדנֿי
כמ"ש  ויצחק, גו'", שחוק 171"אז 170ישראל ימלא

השמחה  שלימות יהי' ("אז") לבוא שלעתיד פינו",
")`lni("פינו ע"ש 172שחוק יצחק, של ענינו ,

לי"173"כל  יצחק .174השומע

***

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

בלק.162) ש"פ משיחות קונטרס
שמרומז163) לומר, מ"ש ltkdaויש ע"ד – יפקד"* ד"פקד

השנית  זו עלי' . . עליות "ב' עלה", גם אעלך "ואנכי ד) מו, (ויגש
שמות). ר"פ (תו"א בב"א" להיות העתידה גאולה על רומזת

שנותיו 164) למספר המתאים תהלים במזמור ממ"ש להעיר
עשה "זכר – קי"א מזמור –eize`ltpl**הצ"צ ומבאר ,"

"כל  עה"פ) תהלים (מדרש מארז"ל יסוד (על לתהלים ברשימותיו
עושה  זכר אלא כלום אינו בעוה"ז לצדיקים הקב"ה שעושה מה
דיצי"מ, נסים אפילו בזה ש"כולל לעוה"ב"), כשיעשה להם
מארץ  צאתך כימי וכמ"ש דלע"ל, מנסים לבד זכר רק (ש)הם
לבחי' היינו לנפלאותיו, עשה זכר וזהו . . נפלאות אראנו מצרים
ס"ז). בלק ש"פ משיחות קונטרס גם (ראה דלע"ל" נפלאות אראנו

גם הוא ד"זכר" שהענין לומר, היא zeilrnl`ויש שיצי"מ – ***
העתידה. לגאולה גם הגאולות, לכל השרש

בזמן  התומ"צ בקיום ישראל של לעבודתם בנוגע ומודגש
(כפי  לע"ל" שיהי' למה וסימן "זכר אלא שאינה שאע"פ – הזה
ע"י  דוקא היא הגאולה הרי, הענין), בהמשך הצ"צ שמבאר
היינו, רפל"ז), (תניא הגלות" זמן משך כל ועבודתינו "מעשינו

הזהxkfשה" בזמן דתומ"צ "`iane lret תומ"צ קיום את
zenilya.לבוא לעתיד ("נפלאותיו")
והשלימה 165) האמיתית לגאולה (תורה) דיעקב השייכות כי,

(ראה  לבוא דלעתיד התורה פנימיות גילוי מצד (בעיקר) היא
.(150 שבהערה מטות לקו"ת

l"pk) "dle`b oeyl oleke eltkp zeize` yng" l"fx`nn xirdl (*
,mixvnn l`xyi el`bp ea s"t" ± (`"qizcwt cwt."

.61 dxrdl b"dey d`x (**
."melk epi`" `ed yxcnd oeyly s` (***

שב"166) מודגשת dxyrלהעיר, בתורה" ועוסקים שיושבים
– "בן") מ"אחר" לעשות (ועד לזולת תורה דהרבצת העבודה גם

דבנ"י****. סוגים העשרה בכל
(167.85 הערה לעיל ראה
ע'168) ריש פרשתנו לוי"צ לקוטי וראה ב. רלו, פרשתנו זהר

תכט.
יאֿיב.169) יא, ישעי'
ב.170) קכו, תהלים
ש"171) כמ"ש `fלהעיר, עבר, בלשון גם משמש (ימלא)"

("ישיר" לבוא לעתיד על הרמז על שנוסף ישיר", "אז הים בשירת
שחוק  ימלא "אז היעוד (כשיקויים העשירית שירה עתיד), לשון
בלבו  עלה הנס, כשראה ("אז, עבר לשון הוא פשש"מ הרי פינו"),

ממצרים. בצאתם הים שירת פרש"י), – שישיר"
שנאמר 172) בעוה"ז, פיו שחוק שימלא לאדם "אסור שהרי

f`.(תקס סו"ס או"ח טושו"ע א. לא, (ברכות פינו" שחוק ימלא
ו.173) כא, וירא
מקום 174) "כל ועוד) ב. פ"ב, (ויק"ר ממארז"ל להעיר

לקו"ת  (ראה דלעת"ל הנצחיות – לעולם" זז אינו לי שנאמר
מהשייכות ולהעיר ואילך). ג ט, לעיל mirax`lבמדבר (ראה שנה

ובהדגשה  ד). שם, (לקו"ת ארבעים בגימטריא "לי" – (157 הערה
מתחילה  שאז ראשונות, דלוחות יום ארבעים לאחרי – יתירה

mbztk ,eytpay xeaivd ,eytp zegk xyra dceard lr sqep (****
r"q a"g "minzd" d`x) eny lr `xwpy x"enc` g"en w"k ly epwf

.(cere .jli`e dn



כי p"yz'd fenz `"k ,qgpit t"ye ,(dgnyl jtdi) fenz f"i ,qgpit 't 'b mei zegiyn

.‚È למעשה בנוגע לעיל מהאמור מההוראות
העיקר" הוא "המעשה – :175בפועל

"ציון לימוד htynaעפמש"נ על דקאי תפדה",
המצרים  בין שבימי מובן, – סי"א) (כנ"ל התורה
בלימוד  עוז וביתר שאת ביתר להוסיף צריך

ה"משפט"176התורה  התורה, בהלכות ובפרט ,
עצמה  לימוד 177שבתורה – ובמיוחד כולל ,

תורה" "משנה שבעל 178הרמב"ם, לתורה "מקבץ ,
כולה" כולה.178פה התורה דכל ההלכות שכולל ,

שענינם  המצרים, דבין בשבתות ועאכו"כ
– טובים לימים שיהפכו עי"ז רפואה, הקדמת
על  (בהוספה התורה בלימוד להוסיף שצריך בודאי
בכל  כו' קהילות "להקהיל משה", ד"ויקהל הענין

ושבת" ).179שבת

פרקי  ולימוד אמירת התחלת עם זה לקשר ויש
לתושי'" "כפלים – הב' (בפעם זו בשבת 180אבות

תורה  קיבל "משה מ"ת): זמן שלאחרי בשבתות –
היינו,181מסיני  מחדש, התורה קבלת – כו'" ומסרה

של  באופן להיות צריכה התורה בלימוד שההוספה
yecig דלעתיד להחידוש והכנה ודוגמת מעין ,

תצא" מאתי חדשה "תורה .182לבוא,

(הפצת  הזולת עם התורה לימוד גם נכלל ובזה
ל"משה  (בהמשך המשנה והוראת כציווי – התורה)
תלמידים  "העמידו כו'") ומסרה מסיני תורה קיבל
בהמשך  כמ"ש ישראל, אהבת ומתוך הרבה",

את 183הפרק  אוהב שלום ורודף שלום "אוהב
בסיום  גם וכמודגש לתורה", ומקרבן הבריות
על  עומד, העולם דברים שלשה "על הפרק וחותם

ועל "האמת melydועלzn`dהדין מ"ש ע"ד – "
לימים  הצומות מהפכים שעי"ז אהבו", והשלום

ס"א). (כנ"ל ושמחה ששון וימי טובים 

שהזמן  התורה בעניני להוסיף יש ובמיוחד
בנבואת  – בתושב"כ  ביהמ"ק: בנין בעניני – גרמא

דלעתיד 184יחזקאל  ביהמ"ק ובתושבע"פ 185אודות ,
מדות  דמסכת במשניות בית 186– ובהלכות ,

עליהם  מעלה "אני שעי"ז להרמב"ם, הבחירה
הבית" בבנין עוסקין הם על 187כאילו להקל (וכדי

אחת). בחוברת נדפסו – הלומדים

"סיומים" לערוך – הימים 188וכן תשעת במשך
בכלל  ועד באב, תשעה עד אב ואדרבה 189מר"ח ,

תשעה  לפני יבוא בודאי צדקנו שמשיח כיון –
יערכו  גדול, הכי יו"ט יהי' באב ותשעה באב,

"סיום" באב גדול 190בתשעה משתה של באופן
גדולה. ושמחה
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שניות, דלוחות יום לארבעים ו l'ההכנה אלול, דחודש i'ימים
" – תשרי דחודש ".ilימים

זה.175) בשבת שלומדים – ספ"א אבות
הכתוב 176) וסיום כהמשך – הצדקה בנתינת להוסיף יש וכן

ושבי' תפדה במשפט ".dwcva"ציון
שם 177) ומסיים .(148 הערה לעיל (הובא דברים ר"פ לקו"ת

אין  כמשארז"ל "והיינו :(150 שבהערה מטות בלקו"ת (ועד"ז
שנאמר  פסוקות), (הלכות המשניות בזכות אלא מתכנשות הגליות

אקבצם". עתה בגוים יתנו כי גם
הי"ד.178) לספר בהקדמתו כמ"ש
ויקהל.179) ר"פ יל"ש
בי"ז 180) הלוחות שבירת (לאחרי שניות שבלוחות להעיר

שמו"ר  (ראה לתושי'" ד"כפלים באופן בתורה ריבוי ניתוסף תמוז)
רפמ"ו).
דדין 181) אותיות (חשבון) סיני זה "סלם ממארז"ל להעיר

ו"סולם" ובמפרשים), יב פס"ח, (ב"ר דדין" אותיות (חשבון) הוא
שע"י dltzdהו"ע מודגש שבזה – ועוד) ב. רסו, זח"א (ראה

נעשה התורה שזהו"עxeaigdלימוד הקב"ה, עם ,dltzdדהאדם
מ"ה) פ"ג (כלים המשנה כלשון חיבור, –ltezdלשון חרס. כלי

ולא  (בטי"ת, "הטופל" היא במשנה* הרווחת שהגירסא ולהעיר,
הביטול  ע"י נעשה שהחיבור מרומז שבזה לומר, דיש בתי"ו),
אתעבידת  . . איהי "תפלה (תמ"ז) בתקו"ז כדאיתא ובטל), (טפל

בת'". תפל ואית בט' טפל אית . . טפלה
לאשי" לחמי קרבני "את ב) (כח, בפרשתנו מ"ש עם לקשר ויש
קרבני", "את בפירוש ב) עז, (פרשתנו בלקו"ת המבואר ע"פ –
קרבני, הן הן התורה) (אותיות תיו עד מא' אותיות בחינת הן "את
ע"י  נעשה ("קרבני") שהקירוב – אותי" ומקרבין אלי קרובים

lehiad" בתיבת ועוד).`zשמרומז ב. מא, (ב"ק הטפל" "את ,"

w"y i`venc ineid xeriy ± k"tx milk zekld m"anxa d"ke (*
.((cere .`"id .f"d e"ht) "dlth" ± w"yd meic xeriya f"cre)

ג.182) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
יב.183) משנה
ואילך.184) מ' ַקאּפיטל
(הל'185) ברמב"ם כדאיתא שני בית בבנין גם למדו שממנו

ה"ד). פ"א ביהב"ח
התמידית 186) העבודה נתבארה שבה תמיד, מסכת וגם

יגלה  ומשוכלל בנוי העתיד ש"מקדש כיון ואדרבה, בביהמ"ק,
הרי, ועוד), סע"א. מא, סוכה – ותוס' (פרש"י השמים" מן ויבוא

אודות בפועלdceardהלימוד למעשה אז נוגע xzeiבביהמ"ק
אודות הלימוד ביהמ"ק.oipaמאשר

ואילך.187) 412 ע' חי"ח לקו"ש וראה יד. צו תנחומא
ברמב"ם.188) היומיים בשיעורים ההלכות סיומי גם כולל
סיום 189) לערוך שלפנ"ז) (ובשנים שעברה בשנה שנהגו כפי

מסכת  – באב  בתשעה ללמוד המותרים (בענינים באב בתשעה גם
לערוך  נוהג שהי' אדנ"ע כ"ק של הנהגתו יסוד על – קטן) מועד
המנהגיםֿחב"ד  (ספר ויין בבשר אח"כ סועד הי' שלא אף סיומים

.(46 ע'
הזה,190) בזמן התורה לימוד כללות על "סיום" – לומר ויש

"הבל" פי"א,שהוא  (קה"ר משיח של תורתו לגבי בלבד ("זכר")
.(164 שבהערה לתהלים הצ"צ רשימות וראה ח.
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אלה  הוראות קיום ע"ד ויזרזו יפרסמו ובודאי
תבל. קצוי בכל ומקום, מקום בכל

שבעמדנו – העיקר והוא – ימי zlgzdaויה"ר
ולשמחה  לששון אלה ימים יהפכו המצרים בין

אליהו  זה פינחס בפרשת טובים, ,191ולמועדים
ד"לא  הציווי ע"ד מטות בפ' הקריאה התחלת ולפני

דברו" ועאכו"כ192יחל ,xeaicd מבנ"י כאו"א של
יום  בכל פעמים וכו"כ והטף) והנשים (האנשים

אודות epwcvויום giyn z`ia להם נותן שבודאי ,
" הציווי לקיים האפשרות את exacהקב"ה lgi `l"

כהרף  עיכבן ("לא ממש ומיד שתיכף עי"ז –
זה 193עין" הנה זה, ואומר באצבעו כאו"א מראה (

שבא  משיחא, מלכא דוד זה והנה אליהו, זה פינחס
הקדושה  לארצנו קוממיות והוליכנו ,194וגאלנו

יהי  כן אמן המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים
רצון.
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אלא 191) נענה לא "אליהו שהרי – המנחה בזמן ובפרט
ב). ו, (ברכות המנחה" בתפלת

ג.192) ל,

מא.193) יב, בא ופרש"י מכילתא
ד"194) באופן הארץ חלוקת גם הארץ dl`lכולל (תחלק

ואומר באצבעו מראה – .`dlגו')"

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dxenz(iying meil)

men lrae ,cala minen ilra `l` ziad wcal mininz yicwdl
:`ziixad zl`ey aey .cren ld` gzta daxwdl ie`x epi`

`nyéðà àéöBàwxúàd ziad wca iycwelàihegy aeig llkn ¦£¦¤¥
,uegåmle`àéöBà àìdf aeig llknúàhç úøt[dnec` dxt-] §Ÿ¦¨©©¨

,dzkxrn iab lr `ly dhgyyøéòNemixetkd meiçlzLnä §¦©¦§©¥©
meyn mdilr eaiigzie ,uega edehgyy lf`frlçúôì ïééeàø ïäL¤¥§¦§¤©

,ãòBî ìäà:`ziixad daiyne .mininz `l` mi`a mpi` ixdy Ÿ¤¥
øîBì ãeîìzueg ihegyaoAxw aixwdl',''äì`weecy o`kneéî ©§©§©§¦¨§¨©¦

Lmdïéãçeéngafnd lr daxwdlìipt'ämzhigy lr miaiig ¤§¨¦¦
,uegaeàöéglzynd xirye z`hg zxtelàaeig llka mpi`y ¨§¥

meyn dfïéàLmdïéãçeéîdaxwdl.'äìdaxn ji` ,dyw ok m`e ¤¥§¨¦©
lra ycwd xeqi`l glzynd xiry ''dl'n zncewd `ziixad
'd iptl miaxwd zepaxw `weec rnyn ''dl'n daxc` `ld ,men

.glzynd xiry hrnle gafnd lr
:`xnbd zvxzníúä ,àáø øîàgken ueg ihegyaàø÷c àðééðòî ¨©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨

n oky ,glzynd xirye z`hg zxt hrnl `ayçút ìàå'ld` §¤¤©Ÿ¤
'crFnrnynúBaøìld` gztl md miie`x ixdy ,mze` mb ¥§©

xeziy gxkda ok lr ,cren''äì'`aàéöBäìaeig llkn mze` ©§¦
la` .dfàëä,men lra xeqi`acxn`py dnne'äMàEpYz `l ¨¨§§¦¤Ÿ¦§

'mdnrnynàéöBäìmeyn df xeqi` llkn glzynd xiry ¥¤§¦
xeziy gxkda ,miyi` iab lr ozip epi`y''äì'`a ea xn`py ©

úBaøì.glzynd xiry mb §©
:`xnbd dywn cerøéòN éúééî àìc àeä ''äì' àø÷ áúëc àîòè©£¨§¨©§¨©§Ÿ©§¥¨¦

çlzLnäglzynd xiryl men lra miyicwn oi`y dn mrhy - ©¦§©¥©
,''dl' ieaix meyn `edéaø àì àä[daixy ilel-]äåä ''äì' àø÷ ¨Ÿ©¦§¨©£¨

àðéîàyéîc øétL íeî ìòa çlzLnä øéòN,dywe .[xyk-]éãkî £¦¨¨¦©¦§©¥©©©©¦¨¥¦§¦
mdn dfi` ,lxeb it lr mirawp mixetkd mei ixiry ipy [ixd-]

y epicia dklde ,lf`frl glzyn mdn dfi`e 'dl axwìøBbä ïéà¥©¨
)[òáB÷] (òåá÷'dléeàøä øáãa àlàipyyk `weec xnelk ,'dl ¥©¤¨§¨¨¨¨

'dl ie`x epi`e men lra mdn cg` m` la` .'dl miie`x mixiryd
oi` oiicr lxebd z` lihny drya ixdy ,mze` raew lxebd oi`
dkxvp dnl ok m` .lf`frl dfi`e 'dl didi mdn dfi` reci
xiryl men lra ycwd xeq`l aezkdn yexcl `ziixad
.eilr lixbdl elkei `l mewn lkn xykei m` s` `ld ,glzynd

:`xnbd zvxznépî àä ,óñBé áø øîàzhiya ef `ziixa -ïðç ¨©©¥¨©¦¨¨
àéä éøönä,diepyøîàcyeléôàxg`l glzynd xiryd zn m` ©¦§¦¦§¨©£¦

de 'dl xiryd hgyp xakyíclawzd xak elyàéáî ,ñBkaz` ¨©¥¦
Bøéáç[xg` xiry-]déì âåeæîe,qekay mcd lv` ecinrne - £¥§©¥¥

ezhiyn gkene .lf`frl glzyn ipyde 'dl axw hegyd xiryde
`lel ok m`e ,lxeb `la s` glzynd xiryd z` `iadl xyt`y
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰ÂÈˆ ¯˘‡ ÏÎÎ ...‰˘Ó ¯Ó‡ÈÂ" ÏÚ ‰Ï‡˘‰
"...'‰

תמיד, הקרבנות: פירוט לאחר הפרשה, בסוף
נאמר: מועד, כל ומוספי חודש ראש השבת, מוספי
את  ה' ציוה אשר ככל ישראל בני אל משה "ויאמר

משה".

ישראל  לבני מסר שמשה לציין התורה צריכה מדוע
ה' ציווי את קיים שמשה להודיע הכרחי וכי זאת, כל

את 1אליו  אליהם ואמרת ישראל בני את "צו
קרבני..."?

מקומות  במספר רק 2והרי שכתוב מוצאים, אנו
משה  ידי על הציווי מסירת ולא משה, אל ה' ציווי
שאם  מאליו, מובן פשוטה: לזה (והסיבה לישראל
כדי  למשה הדברים את אמר הקדושֿברוךֿהוא
והדבר  משה, זאת ביצע בוודאי לישראל, שיעבירם
זאת  מציין אינו רש"י אשר עד כלֿכך, פשוט

אפוא,3בפירושו  ומדוע, ,(dkixv לספר כאן התורה
זאת?

רבי  דברי הענין, להפסיק כך: על מפרש רש"י
ופרשת 4ישמעאל  מקום, של דבריו כאן שעד לפי ,

להפסיק  הוצרך משה, של בדבורו מתחלת נדרים
לישראל, זו פרשה ואמר משה שחזר ולומר תחילה
אלא  זו, להם אמר שלא במשמע יש כן לא שאם

דבריו". התחיל נדרים בפרשת

הפסוק  נכתב לא אילו אמנם, להבין: צריך אך
היה ישראל....", בני אל משה on"ויאמר rnzyn

miweqtd נדרים פרשת כתובה לאחרֿכך שמיד (כיון
הקודמת  שהפרשה משה"), של בדבורו "מתחלת שהיא

כיצד  זאת, בכל אבל, לישראל. משה ידי על נמסרה לא
את  קיים לא שמשה כזאת, מחשבה בכלל תיתכן

אליהם" ואמרת ישראל בני את "צו ה' ?5הוראת

.·

Ô"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙÂ ,È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

ישמעאל  רבי דברי את מסביר "להפסיק 6הרמב"ן

לא  משה..." "ויאמר הפסוק נכתב לא אילו כך: הענין"

הפסוק  מוסב פרשה לאיזו יודעים משה 7היו "וידבר
שבפרשת  לדינים – לאחריו אם המטות...": ראשי אל

נאמר  לכן שבפרשתנו. לדינים – לפניו שמא או מטות,

כדי  ישראל...", בני אל משה "ויאמר פרשתנו בסוף
משה  "וידבר שבמילים שידעו כדי הענין", "להפסיק

הנדרים. ענין – חדש ענין מתחיל המטות...", ראשי אל

– הענין" "להפסיק של המשמעות היא וכך

שאומר  כפי ובספרי", בספרא רבים "במקומות
מוסיף, אף שהוא וכפי envrהרמב"ן, i"yxy 8אומר

מטות  פרשת (שבהמשך הפסוק הרגו...9על "ועתה (

נאמרה  "הרגו" של השניה שהפעם הרגו", אשה... וכל
נכתבת  היתה לא שאילו כלומר, הענין". "להפסיק כדי

היו  לא "הרגו", המילה אשה...", "וכל לאחר בשנית,

לקבוצה  משתייכות אשה..." "וכל המילים אם יודעים
" של לקבוצה ebxdהקודמת, או זכר...", כל

הטף...10שבהמשך  לכם".eigd"וכל

רש"י פירוש את כך.o`kאבל להסביר אפשר אי

רש"י ה"ספרי"dpynכי סגנון במה 11את יודע ("איני

וכותב מדבר"), "ויאמר yexitaענין הפסוק שלולא ,
ש" ולחשוב לטעות, היה ניתן efמשה..." mdl xn` `l

דבריו"), התחיל נדרים בפרשת כפירוש le`(אלא
 ֿ שאחר שהפסוק ולחשוב לטעות היה שניתן הרמב"ן,

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

(1" – "צו" ובלשון – ב. כח, cinפרשתנו fexif פרש"י) ולדורות"
צו). ר"פ

וראה 2) אומרים): (יש ח טז, קרח א. יא, שם ב. י, בא רמב"ן ראה
ד). (ס, בא וס"פ ד) (נב, שמות תו"א

(3.11 הערה 72 ע' חי"ג לקו"ש גם ראה
אלו 4) תיבות רק בספרי שגריס נראה רש"י ומלשון עה"פ. ספרי

ביום  (עה"פ פרשתנו היל"ש וכגירסת לא, ותו ישמעאל) ר' (להפסיק..
בפנים  לקמן וראה כאן. לספרי אדם בתולדות כמ"ש גו'), עצרת השמיני

שם. היל"ש וגירסת בפנים) (דלקמן מטות הספרי מלשון ולהעיר ס"ב.
כאן.5) בגו"א וצ"ע

נדרים ב"פרשת רש"י שכוונת עכ"פ) (בדוחק אפ"ל ligzdלכאורה

היא, שלא micwdyדבריו" (נוסף אבל – קרבנות לפ' נדרים פ' אמירת
כי  כבפנים. קשה בזה גם הרי) – זו" להם אמר "לא מהלשון כן משמע

לבנ"י ציווי כל מסר שמשה מהקב"ה skizמכיון אותו ששמע לאחרי
שנאמר  ובפרט בנדו"ד, כן עשה שלא לטעות מקום אין ס"ד), (כדלקמן

"ev.כאן לספרי אדם תולדות וראה .(1 הערה (כנ"ל בנ"י" את
לא6) בפנים.i"yxtaאבל וכדלקמן ,
מטות.7) ר"פ
עה"פ.8) מספרי
יז.9) לא,

יח.10) שבפסוק
לע 11) ראה אבל 4.שלפנינו. הערה יל
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משתייך  המטות..." ראשי אל משה "וידבר כך
שלפניו  .12לפסוקים

.‚

¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù· ÈÂÈ˘‰

גם  הרמב"ן: כשאלת להבין, צריך לכך, בנוסף
התורה  אומרת המועדות, פרשת בסוף אמור, 13בפרשת

ואכן, ישראל". בני אל ה' מועדי את משה  "וידבר
חז"ל  במדרשי לנחיצות 14מוצאים הסברים מספר

ואילו זה, פסוק זאת.i"yxשבכתיבת מסביר אינו

צורך  יש מקרא של פשוטו לפי אם מובן: ואינו
ציווי  את העביר שמשה התורה מספרת מדוע להסביר
להסביר  רש"י היה צריך לישראל, המועדים אודות ה'

הראשונה  בפעם בתורה בכך שנתקלים במקום 15זאת

לפסוקנו? עד להמתין ולא אמור), (בפרשת

"עד – רש"י של הסברו את מכך: דבריו o`kיותר
שם  כי אמור, בפרשת לומר אפשר אי – מקום..." של

של ב"דבריו שאחריֿכן הפרשה –mewnמתחילה "
לאמר". משה אל ה' "וידבר

.„

ÌÈË¯Ù‰ ˙¯ÈÒÓ È·‚Ï ‰¯Â˙‰ ˙˘‚„‰Ï ¯·Ò‰‰
¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù· Ï‡¯˘ÈÏ

מדוע  – השאלה מתעוררת כאן שדווקא הטעם
ישראל, לבני הציווי את העביר שמשה לכתוב צריך

פשוט  באופן להסביר אפשר – אמור בפרשת ולא
ביותר:

בסמוך  נאמרה אמור, שבפרשת המועדות פרשת
המשכן  –16להקמת ישראל בני מנין לפני (אפילו

בחומש  מסופר שאודותיו – השני" לחודש "באחד

ישנן 17במדבר  שם, המפורטות וההלכות המצוות ובין .(
עומר  לדוגמא: ישראל, בארץ רק המתבצעות ,18כאלה

הלחם 19חדש  שתי ,20.

העביר  בודאי משה אמנם, לחשוב: היה ניתן לפיכך

הוא  כלל בדרך מכך: ויותר – לישראל ה' ציוויי כל את

זאת ֿ cinעשה מהקדושֿברוך הציווי שמיעת לאחר
תורה  במתן רש"י, מפירוש שמובן כפי "שלא 21הוא, ,

אבל  – העם" אל ההר מן אלא לעסקיו פונה משה היה

הפרטיםdfבמקרה כל את העביר לא אין cinהוא כי ,
מיד  למעשה חשובים זמן 22הם משה 23באותו כאשר ,

עסוק  "יביאון 24היה אשר הקשה" "הדבר בכל בטיפול
משה" ואת 25אל בה ילכו הדרך את להם וב"הודעת ,

יעשון" אשר 26meiהמעשה meid iiga.

המובאת  הברייתא, של הדעה לפי במיוחד וזאת,

אמור  בפרשת רש"י שם 27בפירוש המועדות שפרשת ,

פרשיות  אפוא, והיו, הדגלים, פרשת לאחר נאמרה
למעשה.`28zexgרבות  זמן באותו חשובות שהיו ,

שני  פסח מסעות, דגלים, ישראל, בני מנין לדוגמא:

ועוד.
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כי 12) לומר, יש – מטות) בפ' (וכפירושו כהרמב"ן פירש שלא ומה
המשך  יהי' מטות דר"פ (לחוד) הראשון שהפסוק לומר  דוחק הפשט ע"ד

ועודiptly'לסדרה גופא. מטות לפ' התחלה נדרים xwireולא פ' עפ"ז –
למשה  ה' דיבור בתחלתה לפרש מבלי גו'" נדר ידור כי "איש מתחלת

מטות. ר"פ הרשב"ם מפי' ולהעיר ! לישראל משה של או
מד.13) כג,

ואל  אהרן אל משה "וידבר ממש"נ ג"כ הקשה שם פרשתנו ברמב"ן
כבר אבל – כד) כא, (אמור המומין פרשת בסוף בנ"י" כל ואל i"yxtבניו

" כ"א) לבנ"י, הציווי מסירת ע"ד סיפור (לא שהוא lrשם c"a xidfdl
mipdkd.15 הערה לקמן וראה לעניננו. שייך ואינו ,"

בסופה 14) מגילה ואילך. סע"ב קכ, ב"ב א. עח, נדרים עה"פ. תו"כ
שם). (וברש"י

שפירש15) מה על רש"י סמך שם באמור לתרץ: שאין f"ptlופשוט
לפרש  אא"פ ובפרשתנו ,(13 הערה (כנ"ל כו'" ב"ד "להזהיר כד) (כא,

כבר נאמרה לב"ד האזהרה כי –f"ptl)i"yxtכן ג) כח, פרשתנו
לדיני  בנ"י ענין מה כי הוא כו'" ב"ד "להזהיר להפירוש ההכרח כי
לא  משה אל ה' שבדיבור ובפרט שם), רש"י במפרשי (כמ"ש כהן מומי
(א) אשר: המועדות, בפ' משא"כ בנ"י": "ואל יז) כא, (אמור נאמר

אל "דבר נצטווה שמשה מפורש (ב) בנ"י לכל שייכים i"paהציווים
אזהרה שהוא לפרש מקום אין אליהם", c"al.ואמרת

למשה i"yxtראה16) נאמרה המועדים שפרשת ד) (ט, בהעלותך
mcewבחודש השנית.. המשכן),oey`xdל"שנה להקמת (בסמיכות "

עיי"ש.
בתחילתו.17)
יוד.18) כג,
("וי"א").19) שם וברש"י יד שם,
יז.20) שם,
כב.21) טז, בשלח כד. ד, שמות מפרש"י ולהעיר יד. יט, יתרו
קודם 22) ו(במילא) המרגלים שילוח קודם נאמרה אמור שפ' ואף

מ"מ, – בהקדם לארץ שיכנסו וחשבו שנה, ארבעים במדבר שיהיו הגזירה
אז היו מהלךaxegaהרי והוא שם. יתעכבו כמה ידעו לקדש i"`ולא יום

(י, בהעלותך ובפרש"י לא"י. ימים כמה מהלך ומשם ב) א, (דברים ברנע
" dylyכט) cr cinזה והי' – לארץ" נכנסין אנו xii`aימים mixyra–

לזה קודם והוצרכו – שם מסעות,lklכמפורש (דגלים, הנ"ל פרשיות
וכו'). בנ"י מנין פ"ש,

בשעת 23) והזהירם "חזר כך שבין (שם) בהעלותך לפרש"י ובפרט
מעשה".
ה"ח.24) פ"ד ת"ת הל' רמב"ם ספ"ז. סנהדרין מתוספתא להעיר

סי"ד. סרמ"ו יו"ד טושו"ע
כו.25) יח, יתרו
כ.26) יח, שם
הראשונים 27) פי' לשני הוא (הנ"ל) בהעלותך ופרש"י – יו"ד. כד,

שם.
ביום.28) בו נאמרו פרשיות דשמנה ב) (ה, נשא פרש"י ראה
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את  משה "וידבר בסוף התורה שם מוסיפה לכן
העביר  שמשה להדגיש, כדי ישראל", בני אל ה' מועדי

ישראל וזה cinלבני זו, שבפרשה הדינים פרטי כל את

בני  אל "דבר למשה ההוראה שכוונת מלמדנו, עצמו
יעביר  שהוא היא, ה'..." מועדי אליהם ואמרת ישראל

מיד. הפרטים כל את ישראל לבני

מסירת  את לדחות סיבה אין בפרשתנו, זאת לעומת
את  "צו ה' הוראת לאחר שמיד מאליו, ומובן הדברים,

ישראל  לבני משה העביר אליהם..." ואמרת ישראל בני
ארבעים  בסיום מדובר כאשר ובמיוחד, הדינים. כל את

אימתי  – עכשיו לא ואם ?29השנים,

בני  אל משה "ויאמר הפסוק נכתב מדוע ותמוה:

ישראל..."?

כן  לא שאם הענין... "להפסיק רש"י עונה כך על
נדרים  בפרשת אלא זו, להם אמר שלא במשמע יש

ז. סעי' להלן שיוסבר כפי דבריו", התחיל

.‰

Ï‡ÚÓ˘È È·¯ Ï˘ ÂÓ˘ ÔÂÈˆÏ ¯·Ò‰‰

בעל  של שמו את רש"י מציין מדוע מובן זה לפי
ישמעאל" רבי "דברי – :30המאמר

"וידבר  הפסוק בכתיבת הצורך על דלעיל ההסבר
כן  שאילולא – אמור בפרשת ישראל" בני אל משה...
יותר  מאוחר למועד זאת דחה שהוא לחשוב היה ניתן

שבפרשתנו) לפסוק הסבר לחפש צריך זה הסבר (שלפי
ישמעאל  רבי דעת לפי רק מתאים ש"כללות 31– ,

מועד" באוהל ופרטות בסיני אפשר 32נאמרו זה שלפי ,

מסירת את דחה שמשה כדלעיל, הדינים ihxtלומר,
המועדות. פרשת של

– עקיבא רבי – עליו החולקת הדעה לפי אבל
באוהל  ונשנו בסיני נאמרו ופרטות ש"כללות הסוברת

מואב" בערבות ונשתלשו כל 31מועד שנאמרו יוצא, ,
ואם  למעשה. חשובים היו לא כאשר גם המצוות פרטי
הדינים  מסירת את דחה שמשה נחשוב מדוע כך,

יותר? מאוחר למועד

אין  עקיבא רבי לשיטת שבהתאם לומר, יש זה לפי
דרך  שזוהי סובר הוא כי – מלכתחילה קושי כלל זה

לפעמים 33התורה  משה, אל ה' דיבור נכתב שלפעמים ,
– ולפעמים ישראל, לבני משה דיבור –mdipy,ולכן .

שבפרשתנו. הפסוק על גם קושי כלל אין

– זה תירוץ לומר אפשר אי מדוע לשאול: ואין
הפרשה, בהבנת טעות למנוע כדי נכתב לא שהפסוק
ישמעאל? רבי לפי גם – בלבד הכתוב דרך מפני אלא

רבי  בין הנ"ל המחלוקת תלויה שבזה לומר , יש כי
ישמעאל: לרבי עקיבא

בסיני  נאמרו ופרטות ש"כללות עקיבא, רבי לפי
צריך  מואב", בערבות ונשתלשו מועד באוהל ונשנו
בכלליהן  נאמרו, המצוות שכל שלמרות לומר,
מועד, באוהל בסיני, פעמים: שלוש ובפרטיהן,
את  מפרטת התורה אין זאת, בכל מואב, ובערבות
מפורטות  מהן חלק ורק המצוות, בכל הפעמים שלוש

פעמיים,

דברי  את גם התורה מפרטת אחת פעם בעניננו: וכך
לא  – אחרת ופעם ישראל, לבני .34משה

נאמרו  ש"כללות ישמעאל רבי לדברי ההסבר אך
לומר  אפשר מועד" באוהל ופרטות –35בסיני לדעתו :

illk ote`a,במציאות שהיה כפי בתורה נכתב פרט כל
שפרטי  סובר, הוא לכן לשנות. הכרח יש אלאֿאםֿכן
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ב.29) כח, פרשתנו פרש"י ע"פ ובפרט
גם 30) ישמעאל" רבי "דברי רש"י שהעתיק זה ג"כ (ויתורץ י"ל גם

הוצרך  למה לתרץ: כדי שהוא – ס"ב) לעיל נעתק – מטות בפ' בפירושו
בתחילת  בפירוש לכתוב הו"ל – הענין" "להפסיק שלם פסוק לכתוב
כבכמה  גו'", ה' "וידבר (במקום גו'" בנ"י אל משה "ויאמר הפרשה

?(2 הערה לעיל בהנסמן ראה – מקומות
שמשום  "הרגו" הפסוק בתחילת נאמר למה שם: מטות בפ' [ועד"ז

צריך הו"ל litkdlזה – הענין" "להפסיק כדי הפסוק בסוף "הרגו"
שם)] רש"י מפרשי (וכקושיית הפסוק בסוף א' פעם רק "הרגו" לכתוב

–
בשיטתו  (ונכלל כזה סגנון בתורה שרגיל היא, ר"י ששיטת אלא

סע"ב. סד, (סנה' בנ"א כלשון תורה אנציקלופדי'cereשדיברה וראה .
בערכו, הסיפא p"yeתלמודית שנאמר שלאחרי – לקושיא מקום ואין ,((

"להפסיק  מפרש ולכן באו"א), הרישא לכתוב דהו"ל – (או ל"ל רישא

בכ"מ. הענין"
מדעת31) l`rnyiלהעיר iax צא "לאמר, א) יב, בא (מכילתא *

אליהם בנדו"ד,cinואמור דשאני י"ל אבל – "dgcpy שהזמן ענינים מפני
גרמא.

וראה 32) סע"ב. קטו, זבחים ב. לז, סוטה ואילך. סע"א ו, חגיגה
מתאימה  ר"י דשיטת ואילך, 301 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה

שם).eheytlיותר 33 הערה (וראה מקרא של
(33.2 הערה לעיל ראה
כלשון 34) תורה דיברה אם – הנ"ל – ור"י רע"ק מפלוגתת להעיר

למס' סיום ג"כ וראה – שם). תלמודית אנציקלופדיא (ראה אדם בני
– וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ בסוף (נדפס פסחים

ואכ"מ. תסז). ע' תשמ"וֿז בהוצאת
שם.35) חי"ז לקו"ש ראה

.n"k`e .`xwie t"x i"yxt d`x la` .ef dhiyk `ed (t"dr `zliknn) c"q mipta lirl `aedy exzi i"yxt dxe`kly ,xirdle (*
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בתורה, מפורשים הם ששם במקום נאמרו le`המצוות
פעמים  .36שלוש

כאן  דוקא מפרטת שהתורה כיון בעניננו: וכך
כאן  שיש לומר, צריך ישראל", בני אל משה... "וידבר

לפרשה דוקא השייך .efחידוש,

.Â

ÍÎÏ ¯·Ò‰‰Â ,˙ÂÈ˘¯Ù È˙˘· Y ˙Â„ÚÂÓ‰ ÈÈÚ

פרשיות:ענינ  לשתי מחולקים המועדות י

איסור  בעיקר מודגש ששם אמור, בפרשת (א)
שם  מוזכרים גם אך מועד, כל של והמצוות מלאכה
הדגש  שבה בפרשתנו, (ב) יוםֿטוב. כל של הקרבנות

על הוא שבת,ihxtהעיקרי יום, בכל שהביאו הקרבנות
המלאכה. איסור גם נזכר אך יוםֿטוב, חודש, ראש

דרכים: בשתי להסביר ניתן לכך הסיבה את

נאמרו אלו ענינים נפרדות dynlא) פרשיות כשתי
המשכן, להקמת בסמוך – אמור פרשת שונים: בזמנים

השנים. ארבעים בסיום – ופרשתנו

לאחר  מיד נאמרה לא שבפרשתנו הקרבנות [פרשת
למרות המשכן, את zehytayהקמת שהקריבו נראה

במדבר  גם הקרבנות בהם 37כל שמצויין מאלה חוץ –
שלהלן: ההסבר מפני וזאת – הארץ" אל תבואו "כי

את "צו היא: פרשתנו l`xyiתכלית ipa ואמרת
וההוראה הזירוז – l`xyiאליהם..." lkl38 שקרבנות ,

עצמם  הקרבנות פרטי ואילו בזמנם. יוקרבו הציבור
ליחידים  העבירם והוא כן, לפני למשה נאמרו כבר

הכהנים]. ובניו אהרן – הקרבנות בהקרבת שעסקו

למשה נאמרו הפרשיות שתי ואדרבה:cgia39ב) .
נאמרה שבפרשתנו הקרבנות פרשת iptlפרשת

בפרשת  כתוב ואשרֿעלֿכן שב"אמור", המועדות
פירוט 40המועדות  ללא סתם, אשה..." "והקרבתם

כן. לפני למשה נאמרו כבר הקרבנות פרטי כי הקרבן,

קבעה זאת למרות הקרבנות dxezdאך פרשת את

שמביא  הכלל, לפי שנה, ארבעים בסוף בפרשתנו, כאן

בפירושו  מקומות במספר ומאוחר 41רש"י מוקדם "אין ,
בתורה".

למשה  נאמרו הפרשיות ששתי – זה הסבר ולפי
פרשת  בתחילת ההוראה שכוונת לומר, סביר – ביחד

שב"אמור" ואמרת 42המועדות ישראל בני אל "דבר

את להפריד היא, ה'..." מועדי mihxtdאליהם
מן  שבפרשתנו, המועד, דיני כל של יותר המאוחרים

אמור, שבפרשת משה `wecymze`הפרטים צריך

ישראל, לכל בפרשתנו le`למסור הכתובים הדינים את
קשורים אינם הם כדלעיל).43ישראל lkl(כי ,

התורה  בלשון השינוי את גם להסביר היה ניתן בכך
הקרבנות  פרשת לבין שב"אמור" המועדות פרשת בין

מתחיל שם – ycgבדיבור44מועד lkשבפרשתנו
ישראל...") בני אל דבר לאמר משה אל ה' ,45("וידבר

ציווי כתוב בפרשתנו הפרשה illkואילו בתחילת רק

אליהם": ואמרת ישראל בני את "צו –

היא  שבפרשתנו ישראל" בני את "צו ההקדמה

כללית והקרבנות lklהקדמה המועדות פרשת
נאמרה  מכן ולאחר אמור). ובפרשת (שבפרשתנו

–ה  אליהם" ואמרת ישראל בני אל "דבר אחרת וראה

עליו דינים פרטי אלו המציינת lklההוראה xeqnl
l`xyi כדי ולכן, אמור). בפרשת הכתובים (הפרטים

כל  לגבי הקדושֿברוךֿהוא פירט יותר, זאת להדגיש

"43מועד  ipaבנפרד l` xacl`xyi."
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(36– שם) סוטה – ונשתלשו (ד"ה התוס' קושיית עפ"ז ומתורצת
שם. לקו"ש ראה

המוספים 37) הקריבו שלא ב) כח, פרשתנו ב. כג, (אמור ברמב"ן
ברש"י*. כן לפרש אא"פ אבל – בפרשתנו) רק נפרטו (ולכן במדבר כו'

" לו) כז. כה. שם, ח. (כג, אמור בפ' שמפורש מכיון `dyכי mzaxwde
'dl.זה חידוש לפרש לרש"י הו"ל במדבר זה ציווי קיימו שלא את"ל ,"

הובא טז. (י, שמיני מוסף o"anxaובפרש"י שעיר שהקריבו מפורש שם)
"הם  ועוד) ח. (שם, אמור מפרש"י ולהעיר בפרשתנו)**. (שנזכר ר"ח

בפנים. לקמן וראה כו'". פנחס בפרשת האמורים המוספין
גם 38) ולהעיר עה"פ. פרש"י בביאור – 101 ע' חי"ג לקו"ש ראה

פרשתנו. סוף מרמב"ן

הפרשיות.39) שתי נאמרו ההוא ביום ח: כח, פרשתנו רמב"ן ראה
ועוד.

בסוף 40) שם שנעתק אמור פרש"י ועיין .36 הערה לעיל נסמן
ההערה.
ובכ"מ.41) כט. לה, וישלח ג. ו, בראשית לדוגמא:
ב.42) כג,
בפנים.43) כנ"ל הכהנים, ובניו לאהרן ומסרם
לא 44) כוֿכז) (שם, וביוהכ"פ טו) (שם, ושבועות ד) (כג, פסח לבד

שם. אברבנאל ויו"ד). ב' (פסוק שם רמב"ן וראה בנ"י". אל "דבר נאמר
מד.45) שם, מלבי"ם יו"ד. שם, רמב"ן גם ראה

.cere .my xen` dcng ilka jix`de .a ,dn zegpn dpynn (cere .my xen` zeti mipt) eilr eywd xak dkldd c"r mbe (*
.n"k`e .cere .my ipewfg d`xe (cinzl rbepa) c ,gk epzyxt i"yxtn xirdle (**
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Ï‡¯˘È ÏÎÏ ‰¯ÒÓ ˙Â·¯˜‰ ˙˘¯Ù Ì‚

נאמר, בתורה" ומאוחר מוקדם "אין שהכלל כיון
במקרה רק מקרא, של פשוטו לקבוע migxkenyלפי

הזמנים  סדר לפי כתובות אינן שכבר 46שהפרשיות כפי ,

רבות  פעמים שלפי47הוסבר מובן, ,`xwn ly eheyt
ארבעים  בסוף שבפרשתנו הקרבנות פרשת נאמרה

השנים,

הפסוק  על בפירושו בלשונו רש"י מדייק "צו 1וכך

לחמי...)", קרבני את אליהם (ואמרת ישראל בני את

"מה נסמכה `xenואומר: "למה ולא – למעלה..."
הקרבנות..." לפרשת ה' יפקוד כי48פרשת –zehyta

" רק לא הקרבנות שפרשת לקבוע –dknqpצריך "

dazkp גם היא אלא – כן לפני נאמרה אך בסמוך
dxn`p.כאן

אילו הקרבנות l`אך פרשת בסיום כתוב היה
"יש  שאז הרי ישראל...", בני אל משה "ויאמר

אמר  ו"לא דבריו" התחיל נדרים ש"בפרשת במשמע"
אינה  שהפרשה לומר, היה הכרחי כך ואם זו", להם

היא במקומה: ואף dxn`pכתובה עם, ביחד למשה

הסמיכה  התורה ורק שב"אמור", המועדות פרשת לפני,
מסויימת  מסיבה כך הפרשיות ש"לא 49את יוצא, ומזה ,

להם כל efאמר את ישראל לכל אמר לא שמשה ,"

הדברים  את רק אלא שבפרשתנו, הדינים פרטי
כדלעיל. אמור, שבפרשת

אל  משה "ויאמר פרשתנו בסוף לכתוב צריך לפיכך
זו  פרשה גם מסר שמשה להבהיר, כדי ישראל...", בני

שהפרשה מובן, ומזה ישראל. שנראה dxn`pלכל כפי ,

כסדר zehytמ  כתובות שהפרשיות הפסוקים,
התרחשותן.

.Á

Y ˙Â·¯˜‰ ˙˘¯Ù ;"¯·„ÈÂ" Y ˙Â„ÚÂÓ‰ ˙˘¯Ù
"¯Ó‡ÈÂ"

שב"אמור" המועדות פרשת בין נוסף הבדל יש
בסוף  נאמר שם שבפרשתנו: הקרבנות פרשת לבין

" "xacieהפרשה – וכאן משה...".xn`ieמשה...",
ההלכה  בדרך לכך הוא:50ההסבר

השייכים דינים על בעיקר מדובר אמור lklבפרשת
המצוות  ביוםֿטוב, מלאכה איסור – בשווה הזמנים
הביטוי  נכתב ולכן – וכדומה מועד, כל של המיוחדות

נפסק" ולא ש"נמשך דבר על המורה ;51"וידבר",

הקרבנות, על בעיקר מדובר בפרשתנו mpi`yואילו
העוסק  כל ורק הגלות, בתקופת כפשוטם, קרבים,

zxeza...הקריב כאילו לשון 52עולה... נכתבה ולכן ,
אמירה  .53של

ועוד:

נכתב  התקופות לכל השייכים המועדים בדיני
לשון שהוא "וידבר", ֿ dyw54הביטוי הקדושֿברוך .

swezaהוא yxec55 ללא אלו מצוות לקיים מישראל
הגלות. תקופת לבין המקדש בית תקופת בין הבדל

עולה  בתורת לעסוק היהודי של חובתו ואילו
הגלות  בזמן אין 56וכדומה – גמורה ומצווה חובה אינה

דורשים  ישראל ואדרבה, קשה. בלשון זאת :57דורשים
בית  (את ותבנהו שתשוב... מלפניך... רצון "יהי

קרבנות dxdnהמקדש) את לפניך נעשה ושם ...
בתורתך  עלינו שכתבת כמו רצונך כמצות חובותינו...

)epzyxta...בתורת שהעוסק בכך מסתפקים ואין – (
eli`k.הקריב

לשון  – "ויאמר" הביטוי בפרשתנו נכתב לכן
dkx58הקדושֿברוךֿהוא :ywan לעסוק מישראל
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שם).46) ועוד (ובגו"א ב ח, צו קרח. ור"פ אחרי ר"פ רמב"ן גם ראה
(47.101 ע' לעיל .298 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש ראה
עה"פ.48) טוב לקח במדרש כהלשון
שכתב49) הלימוד – לקח i"yxאו כבמדרש כו'", מצוני שאתה "עד

"למה איתא ששם (אף שם "מהdknqpטוב ולא ,"xen`"למעלה
כבפרש"י).

כאן.50) פרשתנו עה"ת (להרגצובי) צפע"נ – ביאורים עוד ראה
שם. אמור מלבי"ם

רע"א.51) יא, למכות צפע"נ
אדה"ז 52) שו"ע ואשם). בחטאת רק – שם (אבל בסופה מנחות

סי' שם וראה ואילך). יא סעיף שם – (ובמהד"ק סוס"א (מהד"ת) או"ח

ס"אֿב. מח
ומנהג).53) (חיוב) דין בין (החילוק שם עה"ת מצפע"נ גם להעיר
א.54) יב, בהעלותך ופרש"י ספרי שם. מכות
לתחנונים 55) אפילו – הדבור לאחר – מקום יש בזה שגם אף

תחנונים. לשון אלא אם אין תלכו בחוקותי אם סע"א) ה, (ע"ז וכמרז"ל
משה 56) ויאמר (דפרשתנו) פסוק "דער א) ח, (ח"א מלקו"ד להעיר

וגו', משה ויאמר דפרשתנו (=הפסוק תורה" שמחת איז דאס אז י"ל וגו',
של שני יו"ט הוא שמח"ת והרי – תורה) שמחת שזה .zeilbי"ל

דיו"ט.57) מוסף תפלת נוסח
שם.58) בהעלותך ורש"י ספרי ג. יט, יתרו ורש"י מכילתא
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פרשתנו  (כולל הקרבנות" את 59ב"סדר לומר ,(
היום, בתפילות הפסוקים

לידי  יביא וזה וכדומה, עולה בתורת לעסוק ובכלל,
עולה ,dheytkהקרבת

וחוזרין... המקדש... בונה המשיח... המלך –
בתורה  האמורה מצותה ככל קרבנות... ,60מקריבין

לפניך  נעשה ושם – וכנ"ל ממש, בימינו במהרה
רצונך. כמצות חובותינו... קרבנות את

(d"kyz qgpit t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

מדבר 59) כי אמור, דפ' מקרא מביא שם (ובמשנה ב לא, מגילה ראה
ipipra מוספין בפסוקי משא"כ – קרבנות דוקא לאו (שבתו"כ) מועדות

שו"ע zepaxwדקורין וסתקצ"א. סתפ"ח או"ח טושו"ע ראה – פנחס . דפ '

ס"ה). סתקצ"א אדה"ז
רפי"א.60) מלכים הל' רמב"ם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dxenz(iriax meil)

diexwd `ide ,mipdkl dpzile zixiyr df xyrnn yixtdl
xyrn znexza xn`py dnn eyxce .'xyrn znexz'(ek gi my),

yi xyrn znexz `weecy ,'xUrOd on xUrn 'd znExY'§©©£¥¦©©£¥
yxtedy elit`e ,dlecb dnexz `le ,oey`x xyrnn yixtdl
l`ye .dnexz eilr dyxted `l mlerne dnexzd iptl xyrnd

:iia` z` `tt axeléôà äzòî àlàm`Bîéc÷äiptl xyrnd z` ¤¨¥©¨£¦¦§¦
dnexzdéøkaxaky xg`l [oxeba d`eazd dgxnzdy xg`l-] ©§¦

,dnexza d`eazd daiigzdøètéð éîðdf xyrn [xhti mb-] ©¦¦§©
e .dlecb dnexzndéì øîà,iia`éìòE[df ote` lr]ìkî' àø÷ øîà ¨©¥¨¤¨©§¨¦Ÿ

eîéøz (íëéúåøùòî) [íëéúðzî]''d znExY lM z`xyrnn s`e , ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨§©
.dnexz yixtdl yi oey`x

e :`xnbd zl`eyúBaøì úéàø äî'mkizpzn lkn' xn`py dnn ¨¨¦¨§©
ä úàa mcwedy oey`x xyrnéøk,dlecb dnexz aeiglàéöBäìe ¤©§¦§¦
ä úàa mcwedy oey`x xyrnïéìaéMxn`py dnn df aeig llkn ¤©¦¢¦

,daiyne .'xyrnd on xyrn'ä úà éðà äaøîoey`x xyrn §©¤£¦¤©
a mcwedyéøkmeynïebéc ììëa BðLiLaiigzd xake [gexin-] §¦¤¤§¦§©¦

,xyrn my ea lgy mcew dnexza ixkdeaiigl xazqn ok lre
.xyrzdy xg`l mb dlecb dnexzaéðà àéöBîeaeig llknúà ¦£¦¤

äa mcwedy oey`x xyrnïéìaéMmeynLmy mda lgy drya ©¦¢¦¤
oiicr xyrnïebéc ììëa ïðéà,dnexza eaiigzd `l oiicreok lre ¥¨¦§©¦

.okn xg`l gxnzdy elit` dlecb dnexzn exhetl xazqn
:oiyeciwa dpynd ixacn `ax lr dywn `xnbdéøäåxeqi` ©£¥

øîà àðîçøc ,ìBãb ïäëì äðîìàea(ci `k `xwie)äLeøâe äðîìà' ©§¨¨§Ÿ¥¨§©£¨¨¨©©§¨¨§¨
dN` z` dpf dllgeïðúe ,'çwé àìoiyeciwa(:eq)a ,íB÷î ìë`ay ©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ¦¨§©¨¨

dy` lr yi`LiLeldaïéLec÷,[eiyeciw eqtzi dpycwi m`y] ¤¥¦¦
Léåef d`iaaãìeä ,äøéáòef d`ian clepdíeâtä øçà CìBä- §¥£¥¨©¨¨¥©©©¨

,dpynd zyxtne .cled lr eleqt jynp leqt mdn cg` m`y
dpnl` lr `ay lecb odka oebk ,mixen` mixacd d`ia efi`a
dpnn clepd cledy ,eiyeciw eqtzi dpycwi m`y ,el dxeq`d
lecb odk iyeciwy ,dpynd ixacn gkene .dpedkl llgzn
`ax ixacl eli`e ,eilr dxeq` `idy elit` milg dpnl`a
'ipdn `l ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c `zlin lk' xne`d

.legl el` oiyeciwl did `l
:`xnbd zvxznàëä éðàLmeyn ,lecb odkl dpnl` iyeciwa ©¥¨¨

àø÷ øîàc(eh-ci `k my)`l dN` z` dpf dllge dWExbE dpnl`' §¨©§¨©§¨¨§¨©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ

e 'ebe ,gTi,'Bòøæ ìlçé àìla` dpedkl wx llgzn erxfy rnyne ¦¨§Ÿ§©¥©§
odk iyeciwy gken dfne .ldwa `ealn lqtpe xfnn dyrp epi`
`le ,xfnn dyrp cled did ok `l m`y ,miqtez dpnl`a lecb
,el dxeq`y dy` lr mc` `ay lky ,epicia dkld oky .llg wx
ef d`ian clepd cled ,da miqtez eiyeciw eid `l dyciw eli`e

.xfnn
:`xnbd zyxtnééaàìecled lr epcnll df aezk `ay d`xp oi` §©©¥

ok m`y meyn ,xfnn dyrp epi`y'ìçé àì' àø÷ àîéðc"nla ¥¨§¨Ÿ©¥
,cg`'ìlçé àì' éàîc"nly xnel jixv `l` .m"icnl ipyaãçà ©Ÿ§©¥¤¨
azkpBì[clel],dpedkl llgzn `edy eprinydleåc"nlãçà §¤¨
azkpdì`idy eprinydl [lecb odkl dlrapy dpnl`l] ¨

za `id m`e ,heicd odkl s` zxq`pe dpedkl ef d`iaa zllgzn
.dnexz zlik`a zxq`p odk

men lra yicwna `ziixad ixacn `ax lr dywn `xnbd
:gafnl,çaænì ïéîeî éìòa Léc÷nä éøäådn lr xaryàðîçøc ©£¥©©§¦©£¥¦©¦§¥©§©£¨¨

øîà(k ak my),[àéðúå] (ïðúå) ,'eáéø÷ú àì íeî Ba øLà ìk' ¨©Ÿ£¤Ÿ©§¦§©§¨
àeäL ét ìò óà ,çaæî éaâì ïéîeî éìòa Léc÷näxaer,äNòú àìa ©©§¦©£¥¦§©¥¦§¥©©©¦¤§Ÿ©£¤

,éeNò äNòM äî.gafn zyecw ea zqtzpeo`kneàzáeézdn lr ©¤¨¨¨§§¨
cxn`,àáø`l ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c `zlin lk' §¨¨

el did `l xeqi`a df ycwd dyrpy oeikn eixacl oky ,'ipdn
.llk legl

:`xnbd zvxzníúä éðàL ,àáø Cì øîàmen lra yicwna ¨©¨¨¨©¥¨¨
meyn ,gafnlàø÷ øîàc(bk ak my)dacp hElwe rExU dUe xFWe' §¨©§¨§¨¤¨©§¨§¨¨
,Fz` dUrY.'äöøé àì øãðìe`weecy aezkd oeyln rnyne ©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤

oiprléevødaxwdec àeämen lraävøî àì,axw epi`eàä ¦§Ÿ§©¤¨
Lc÷éîgafnléLã÷.xeqi`a ycwedy elit`e ,ycwzn - ¦§©¨§¥

:`xnbd zyxtnééaàìeciar i`' dxezd ixeqi` lkay xaeqd §©©¥
c meyn ,df aezk jxvp 'ipdn,'äöøé àì øãðìe' àðîçø øîà àìc éà¦§Ÿ¨©©£¨¨§¥¤Ÿ¥¨¤

àðéîà äåädidi gafnl men lra yicwndyklkøáBòlräåöî £¨£¦¨§¥¦§¨
,eiyrn elired caricayådf men lra didiøLk.daxwdl §¨¥

ïì òîLî÷.axw epi`y aezkd ¨©§©¨
:milwya dpynd ixacn `ax lr dywn `xnbdéøäådLéc÷î ©£¥©§¦

ïéîéîz[men mda oi`y zenda],úéaä ÷ãáìdn lr xaeryøîàc §¦¦§¤¤©©¦§¨©
àðîçø©£¨¨
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כט

בראשית מא, ב – והנה מן היאר עלת שבע פרות 
יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו

מו

רמז דחלומות פרעה – לשובע ולרעב – הי' בראש השנה

חלומות דפרעה שהם לשובע ולרעב, ז' שני השבע 

וז' שני הרעב הי' בראש1 השנה, וכמו שאומרים בראש 

ואיזה  לרעב  איזה  כו'  יאמר  בו  המדינות  ועל  השנה2 

לשבע.

והראי'3 שהי' בראש השנה, כי הרי הפותר אליו בו 

הנה  האסורים,  מבית  יצא  שאז  יוסף  הי'  בבקר  ביום4 

ראש  במסכת  רז"ל5  כמאמר  השנה  בראש  הי'  יציאתו 

השנה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קלה

והנה שבע פרות אחרות עלות   – ג  בראשית מא, 
אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה 

אצל הפרות על שפת היאר

מז

השני חלומות, ז' פרות רעות וז' שבלים רעות, כנגד 

מלכי תהו דז"א )מדות(, ומלכות )מעשה(

מלכין  ז'  משבירת6  הוא  והטומאות  הקליפות  שרש 

קדמאן דתהו.

ויש שני7 בחי' מלכי תהו:

1( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק הקשר בין ענין החלום לראש השנה.

2( תפלת עמידה בראש השנה.

3( ראה גם צפנת פענח עה"ת )להגאון מרוגצ'וב( בראשית מא, א.

4( כמ"ש )בראשית מא, ח( “ויהי בבוקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא 

את כל חרטומי מצרים וגו' " . . "וישלח פרעה ויקרא את יוסף וגו' 

" )שם מא, יד(.

5( יא, א. ראה גם לקמן סימנים נ. נא. נב.

6( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב’ סימן צו ואילך, דכתוב בפ’ 

ובכולם כתוב  ז’ מלכים בארץ אדום  לו, פסוקים לא-לט(  )בראשית 

דתהו  מלכים  לז’  רמז  דהם  וחסידות  בקבלה  ומבואר  מיתה,  בהם 

שנשברו )וראה שם עמוד 252 הקדמה כללית(. תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט חלק ב עמוד תנא ואילך.

בתורה  דאדום,  הז’ מלכי  מיתת  דיש שני פעמים שנזכרו  7( מבאר, 

וראה  מלכות.  ומלכי  )מדות(,  ז"א  מלכי  כנגד  והם  הימים,  ובדברי 

תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב’ סוף עמוד תנא ואילך. 

)וישלח לו, לא( ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום  וז"ל: מ"ש 

ומפורסם  ידוע  דהנה  להבין,  וצריך  ישראל,  לבני  מלך  מלך  לפני 

חשיב  ובכתוב  וכו’,  מלכים  ז’  הן  דתהו  שמלכין  ובחסידות  בקבלה 

שמונה מלכים. וידוע הביאור בזה, שמלך השמיני, הדר, לא נאמר בו 

וימת, שלא הי’ בו ענין השבירה, ואדרבה, ממנו הוא התחלת שורש 

התיקון )עץ חיים שער י )שער התיקון( פ"ג(. אבל צריך להבין, שהרי 

א', המלכים בתורה.

ב', המלכים דדברי8 הימים.

מיירי  הימים  ובדברי  ז"א,  במלכי9  מיירי  דתורה 

במלכי מלכות, וכמ"ש10 בכתבי האריז"ל.

ולפעמים  יחדיו,  סג  כולו  תהו11  על  בתילים  וזמ"ש 

כתיב 12הכל סר יחדיו. א' מיירי במלכי ז"א וא' במלכי 

מל', כמ"ש ברשימה שובה ישראל מזה ע"ש.

ומשבירת שניהם נעשו סיגים ופסולת כידוע, והיינו13 

הסיגים  לנגד  הוא  הלשונות  שני  וטומאות,  קליפות 

שנעשו משני השבירות.

והיינו מה שמצינו ב' פעמים ז' מלכים בלעו"ז, ז'14 

פרות הרעות, וז'15 שבלים הרעות.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רח

בזה,  הביאור  וידוע  בהדר.  גם  וימת  נאמר  נא(  א,  )א  הימים  בדברי 

כדאיתא בזהר הרקיע )פרשת תרומה דרוש ז’ מלכים קעג, א ואילך( 

זמן,  עם  שקשור  הימים  דברי  ובפרט  המלכות,  שהו"ע  שבכתובים 

ספירת המלכות*, מדובר בבחי’ מלכים דנוקבא, היינו כמו שהספירות 

משא"כ  השמיני,  במלך  גם  השבירה  ענין  הי’  ששם  במלכות,  הם 

בתורה שהיא בחי’ ז"א, מדובר אודות מלכין דדכורא, שבבחי’ זו לא 

הי’ ענין השבירה במלך השמיני, בחי’ יסוד**, ואדרבה, ממנו הוא 

התחלת שורש התיקון, ע"ש המשך הביאור.

*( ראה תניא שער היחוד והאמונה פרק ז' )פב, א(. ועיין לקוטי לוי 

יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד קכב.

**( עץ חיים שער ט )שער שבירת הכלים( פ"ח. וראה זהר הרקיע 

שם.

יש הששה דברים, טמא טהור, פסול כשר, חייב  כידוע  8( דבתורה 

פטור, כנגד הששה מדות )ז"א(, משא"כ דברי הימים הוא רק דברי 

ימי ישראל ענין של – "דיבור" בחי' מלכות. ראה עוד ילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק ב' סימנים קח. קסה. קסו. קסז.

9( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב’ סימן צו בביאור החילוק בין 

מ"ש “וימלך באדם” או “מלכו בארץ אדום", בז"א ובמלכות, ע"ש.

10( ראה זהר הרקיע – מהאריז"ל פרשת תרומה עמוד קעג, א ואילך. 

מבוא שערים חלק ג, פרק ו.

11( תהלים נג, ד “כולו סג יחדו נאלחו אין עושה טוב אין גם אחד”. 

ופירש"י: כולו סג, ל' סיגים. מצודות ציון: סג, ענין חזרה לאחור כמו 

והוסג אחור משפט )ישעי' נט(. ופי' מצודת דוד: כולו סג, כל העם 

חזרו לאחור ופרשו מדרך הטוב. ראה גם לקמן סימן צו.

12( תהלים יד, ג. “הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד”. 

ופי’ במצודת דוד: הכל סר, כולם סרו מדרך הטובה. יחדו, כולם יחד 

קלקלו מעשיהם, ע"ש.

ומבאר דהשני פסוקים הוא שוה, מלבד תיבת "סג" "סר" והם רמז על 

שני בחי' השבירה דמלכי תהו בז"א, ובמלכות. וראה ספר הערכים 

אותיות ז-ת עמוד רנד.

במלכות  ו"טומאות”  דתהו,  )מדות(  בז"א  “קליפות”  והיינו   )13

)במעשה( דתהו.

14( ראה ספר המאמרים תרנ"ו עמוד תיט.

15( ראה בלקוטי שיחות ח"ג עמוד 805 ואילך. 821 ואילך.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

בן אהרן הכהן  בן אלעזר  פנחס*  יא –  כה, 
ישראל בקנאו את  בני  השיב את חמתי מעל 
ישראל  בני  את  כליתי  ולא  בתוכם  קנאתי 

בקנאתי

מסירת  של  בענין  צורך  יש  המשיח  גילוי  בשביל  א.  א. 
נפש דוקא.

מצינו אצל פינחס – פינחס זה אליהו1, מבשר הגאולה2:
נפשו  ומסר  הצדה,  עצמו  הניח   – לזמרי  שהרגו  פינחס 
ולכן, גם בשעה  גו'"3(,  )"בקנאו את קנאתי  ה'  לקנא קנאת 
שנתעלמה הלכה ממשה רבינו4, זכה פינחס לכוין אל ההלכה 
לו", הרי כן  לאמיתתה, שהרי אף ש"הבא לימלך אין מורין 

היא ה"הלכה"5.
ואחד  אחד  כל  של  רצונו  הנשמה  שמצד   – בזה  והענין 
מישראל לקיים את רצון הבורא6, ומצד הנשמה אין מקום 
לענין של טעות כו', אלא שכאשר ישנן פניות אישיות, הרי 
במעמד  נמצא  יהודי  כאשר  אבל  הנשמה.  על  מעלים  זה 
לקיים  לגמרי  ומתמסר  כלל,  עצמו  על  חושב  שאינו  ומצב 
ולמלא רצון הבורא – כפי שצריך להיות מצד הנשמה – אזי 

בודאי יכוין אל האמת7.
שלום8,  בריתי  את  לו  נותן  "הנני   – נפשו  מסירת  ומצד 
לבני  ויבשר  שיבוא  אליהו",  זה  ד"פינחס  הענין  ונעשה 
ישראל בשורת הגאולה על ידי משיח – כי, כאמור, בשביל 

גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת נפש דוקא.
ב. וכיון שבשביל גילוי המשיח יש צורך בענין של מסירת 
שתכליתה   – העבודה  ענין  שכללות  מובן,  הרי  דוקא,  נפש 

הוא ביאת המשיח – צריכה להיות מתוך מסירת נפש.
הוא  העולם  בבריאת  הכוונה  שתכלית   – בזה  והענין 
זה  ענין  והרי  בתחתונים9,  דירה  לו  להיות  הקב"ה  שנתאוה 

יושלם בביאת המשיח.

*( פסוק כה, יא פנחס... – בענין “פנחס זה אליהו" עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת פנחס סימן ח' ובהנסמן שם, ובילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות 

סימן ריט. רלה. רלט הערה 1. רנ. פרשת וארא סימן קלד. צו. קלב. קלט. קמ. פרשת 

ויקרא סימן קטו. פרשת אחרי סימן ב. ו. יב. יד. מא. פרשת בחוקותי סימן לה בפירוש 

נזר הקודש השלם. רכט. רמג. פרשת חוקת סימן קלח. קכז. פרשת בלק סימן קב. 

תקח. תכח. תקלט. תקמ. תקמג. ועיין גם כן פרשת ויגש סימן עב. פרשת וישב סימן 

מה. פרשת שלח סימן קנא.

1( נסמן באגרות-קודש כ"ק אדמו"ר חלק ג עמוד קס.

2( פירוש רש"י בחוקותי כו, מב. ועוד.

3( פינחס כה, יא.

4( סנהדרין פב, א. פירוש רש"י בלק כה, ו.

5( סנהדרין שם.

6( ראה רמב"ם הלכות גירושין סוף פרק ב.

7( ראה גם תורת מנחם – התוועדויות חלק ט עמוד 63.

8( פינחס כה, יב.

9( ראה תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. בראשית רבה ספ"ג. במדבר רבה פי"ג, ו. תניא 

ריש פרק לו. ובכמה מקומות.

מרחפת  אלקים  "ורוח  הפסוק11  על  רז"ל10  שאמרו  וזהו 
על פני המים", "זה רוחו של מלך המשיח" – שהענין דרוחו 
תכלית  שזוהי  כיון  הבריאה,  מתחילת  כבר  ישנו  משיח  של 

כוונת הבריאה.
ולכן, כללות ענין העבודה, ובפרט בכל זמן משך הגלות, 
עצמו  את  להניח  היינו,  נפש,  מסירת  מתוך  להיות  צריכה 
הצדה, ולעבוד את ה' באופן של אתכפיא וקבלת עול – כי 

לגילוי המשיח באים על ידי מסירת נפש דוקא.
בי"ת  שהאל"ף  כסלו12,  בי"ט  בהמדובר  הביאור  גם  וזהו 

של חסידות הוא ענין הנחת עצמותו, אתכפיא וקבלת עול.
– דלכאורה, הי' צריך להיות סדר העבודה באופן שתחילה 
תהי' עבודתו על פי שכלו ורצונו, ליתן גם לו תפיסת מקום 
)"מ'זָאל אים אויך געבן ַאן ָארט"(, ואחר כך ידרשו עבודה 
יותר, באופן של הנחת עצמותו, ואף על פי כן, מיד  נעלית 
ווָאס  איידער  )"נָאך  לראש  לכל  תובעים  העבודה  בתחלת 
ווָאס  ניט טָאן  זיך און  ווען"( אתכפיא וקבלת עול, "ברעכן 

עס ווילט זיך", ואדרבה "טָאן ווָאס עס ווילט זיך ניט" –
נפש,  המסירת  ענין  הוא  העבודה  עניני  בכל  המכוון  כי 
צדקנו,  משיח  של  אורו  לגילוי  זוכים  זה  ידי  על  שדוקא 

במהרה בימינו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 280

בן  שמעון  רבי  אמר  חמתי[.  את  ]והשיב  פינחס...  ב. 
לקיש פינחס הוא אליהו13, א"ל הקב"ה אתה נתת שלום בין 
ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבא אתה הוא שעתיד 
ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר )מלאכי ג, כג-כד( הנה אנכי 
והנורא,  הגדול  יום  בא  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח 

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם.
ילקוט שמעוני רמז תשעא

לנחם  שיבא  לומר  נחמ"ו14  נחמ"ו  בגימטריא  פינח"ס  ג. 
נאוו על ההרים  ז( מה  נב,  )ישעי'  ולבשר לישראל כדכתיב 

וגו' וכתיב )מלאכי ג, כג( הנה אנכי שולח וגו'.
פענח רזא )מבעלי התוספות(

10( בראשית רבה פ"ב, ד. רפ"ח.

11( בראשית א, ב.

12( סעיף מ )תורת מנחם התוועדויות ה'תשי"ד חלק א עמוד 254(.

מדרש  עד.,  ז  חלק  לקוטים  וראה  כאן,  שמעוני  וילקוט  זרוע,  ערך  בערוך  מובא   )13

אגדה ומדרש הגדול כאן. וראה ב"מ קיג.: אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית 

הקברות של עכו"ם וכו', אמר לי' לאו כהן הוא מר )דאיכא למאן דאמר דאליהו הוא 

פנחס, דכתיב בי' קנא קנאתי, וכן בפנחס בקנאו את קנאתי( כו'. וראה תרגום יונתן בן 

עוזיאל שמות ו, יח, בבא בתרא קכא: ובתוס' שם ד"ה שבעה.

בפרשת  רזא  הפענח  מש"כ  ועיין  לישראל.  לבשר  ויבא  אליהו  הוא  שפנחס   )14

בחוקותי.

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  תשעא(:  רמז  שמעוני  )ילקוט  במדרש 

פנחס סימן ח, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת פינחס
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מב) סוטה הראיתם פב. אֹותֹו: מבּזים הּׁשבטים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָלפי
אלילים  לעבֹודת עגלים אּמֹו אבי ׁשּפּטם זה ּפּוטי ֱֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָּבן
ויחסֹו הּכתּוב ּבא לפיכ מּיׂשראל, ׁשבט נׂשיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוהרג

אהרן  ‡˙È˙‡˜Œ.אחר B‡˜a∑,נקמתי את ּבנקמֹו ֲַַַֹ¿«¿∆ƒ¿»ƒְְְִִֶָָ
"קנאה" לׁשֹון ּכל לקצף. לי ׁשהיה הּקצף את ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָֹּבקצפֹו
אנפרטמנ"ט  ּדבר, נקמת לנקם הּמתחרה ְְְִִִֶַַָָָֹהּוא

.ּבלע"ז  ְַַ
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והגאּולה  המאסר ׁשלאחרי ּפנחס ּפרׁשת הׁשּבת־קֹודׁש ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָּביֹום
הגֹומל" "ּברּכת והגאּולה המאסר ּבעל ּבר תרפ"ז), ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָ(ּבׁשנת
ּבנֹוגע  הזקן רּבנּו לפסק־דין ּבהתאם - לּתֹורה ׁשעלה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּבעת
לגמרי, לּבּוריֹו ּכׁשחֹוזר הגֹומל ׁשמבר ׁשנתרּפא, ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלחֹולה
זמן  ׁשּכל האסּורים, מּבית להיֹוצא ּבנֹוגע גם מּובן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּומזה

לגמרי". מהסּכנה ׁש"יצא נקרא לא לביתֹו, חזר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשלא

הגֹו ּברּכת אמירת היתה ּפרטית ׁשּבהׁשגחה ּביֹום וכיון מל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
וׁשנה  ׁשנה ׁשּבכל מּובן, הרי ּפנחס, ּפרׁשת ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּבת־קֹודׁש
ּבימי  הקביעּות ּבאֹופן נפקא־מינּה (ללא ּפנחס ּפרׁשת ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבבֹוא
ּברּכת  עם הקׁשּורים הענינים ונעׂשים" "נזּכרים ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָהחֹודׁש),

ֵַהגֹומל.
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מּובנת  זה, רׁש"י מּפירּוׁש ללמד וׁשּצרי ׁשאפׁשר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹההֹוראה
ְְַּבפׁשטּות:

ׁשּיׁש אף הרי טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה אדם רֹואים ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכאׁשר
מּפני  לכאֹורה, זאת, עֹוׂשה ׁשהּוא לכ רּבֹות ְְְִִֵֶֶַָָָֹהֹוכחֹות
הּטֹוב, מעׂשהּו את לׁשלל זאת ּבכל אסּור - איׁשּיים ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹֹמניעים

ִּכי:
איׁשּיים, מניעים מּתֹו זאת עֹוׂשה ׁשהּוא נּניח אם אף ְִִִִִִִִֶֶַַַֹא)

" קֹובעת ההלכה יעסקהרי ּומצוֹות לעֹולם ּבּתֹורה אדם ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָָֹ
לׁשמּה"- ּבא לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמּתֹו לׁשמּה, ׁשּלא ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאף־על־ּפי
לׁשמּה ׁשּלא מּתֹו" ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות לפי ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמיּוחד
מּפני  "לׁשמּה", לידי אחר־ּכ מּגיע ׁשהאדם לׁשמּה", ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבא
א ּבחיצֹונּיּות, רק לׁשמּה" "ׁשּלא זאת עֹוׂשה הּוא ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשעכׁשו

היא ּכּונתֹו "ּוב"ּתֹו ׁשּלא לׁשמּהּבפנימּיּות מּתֹו" ולכן . ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹ
והּמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום ׁשּלֹו והּפנימּיּות "מה"ּתֹו - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָלׁשמּה"
הּנסּתרת  ׁשהּפנימּיּות - לׁשמּה" "ּבא הּוא לׁשמּה" ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"ׁשּלא

ּגילּוי. לידי ִִֵָָּבאה
'ׁשלחן  על־ּפי מצֹות ּולקּים ללמד מצּוה ׁשהּוא ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻֻב)

להפסיק  זאת עקב עלּול הּוא ּכי לפֹוסלֹו, אסּור ,'ְְְְִִֵֶַָָָֹערּו
לׁשמּה, ללמד ׁשּיתחיל לעֹוררֹו רק צרי וכּו'. ּתֹורה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹֹללמד

לׁשמּה". "ּבא לידי האפׁשר ּככל מהר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּיּגיע
הּזּולת, ׁשל ּבלּבֹו הּנעׂשה את לדעת אין לעֹולם והעיקר: ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָג)
ׁשהיּו למרֹות הּׁשבטים, ׁשאפילּו ּבעניננּו, ּברּור ׁשרֹואים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכפי
ׁשּלא  זאת עׂשה ׁשּפינחס לכאֹורה, ּברּורֹות, הֹוכחֹות ְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֹּבידם
- לּלבב" יראה "ה' אׁשר - הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָלׁשמּה,

זאת ׁשעׂשה עליו קנאתרקהעיד .ה'מּפני ְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ
:ּבכ נֹוסף ְְִָָָענין

ׁשהּלה  ּבטענה טֹוב, מעׂשה העֹוׂשה הּזּולת את ׁשּמבּטל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמי
מבּטלֹו ׁשהּוא לטען עלּול איׁשּיים, מּמניעים זאת ְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹעֹוׂשה
חֹוׁשב  הּוא ּכ (־ ּבטבעי עניו ׁשאני ּכיון הּקדּוׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּצד
הּלֹומד  יהּודי ּבראֹותי ולכן, ּגאוה, לסּבל מסּגל איני ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻלעצמֹו),
הּיכֹול  ּבאפן ּבהּדּור, מצֹות מקּים אֹו ּבהתלהבּות ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּתֹורה

ולׁשּתק. זאת לסּבל יכֹול איני - ּכיֹוהרא ְְְְְֲִִִֵֵָָָֹֹֹלהראֹות
את  הּמסּביר זה, רׁש"י מּפרּוׁש ההֹוראה נלמדת ּכ ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
מרצֹונם  ׁשּנבעה ּפינחס, ׁשל קּנאּותֹו על הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלעּגם
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אחר  "יחסֹו והקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מׁשה, ׁשל ּכב ֹודֹו על ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹלהגן

הם. ולא ה', קנאת את קּנא ׁשהּוא והעיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאהרן"
ּבהתלהבּות, הּלֹומד הּזּולת ּבּטּול לגּבי לקח מלּמדנּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָהּדבר
מּתֹו יֹוהרא, ׁשל ּבּטּוי ּכאן יׁש ּכאּלּו וכּו', ּבהּדּור מתנהג ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָאֹו
ׁשל  ּכבֹודֹו על (הגנה ענוה מּפני הּוא זה ׁשּלעג ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָמחׁשבה

ּדבר מׁשה ׁשל ׁשּלאמּתו - האדם") מּכל מאד "ענו ׁשהיה ְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
ולא  הּצֹודק הּוא וכּו' ּבהּדּור והּמתנהג ּבהתלהבּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַֹהּלֹומד

ְְַַהּמבּטלֹו.
מּפני  ּדוקא זאת עֹוׂשה הּמבּטל ,ׁשּלהיפ יּתכן ,מּכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיֹותר

ׁשּלֹו: ֲֶַָּגאותֹו
הּוא  ּולפיכ מּמּנּו, נעלה ׁשהּזּולת לסּבל מסּגל הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאין
מעֹוררת  זֹו קנאה היתה ּכראּוי, מתנהג היה ואּלּו ּבֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמקּנא

א חכמה, ּתרּבה סֹופרים קנאת - מחברֹו ללמד רצֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
הרי  עצלּות, ׁשל מּדה ּגם ּבֹו יׁש הּגאוה מּדת עם ׁשּיחד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּכיון
הּזּולת. ׁשל הּטֹובים ּומעׂשיו הּתֹורה לּמּוד את מבּטל ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא
ׁשהן  וכיון לאמת, הּנֹוגדת מסקנה ּתּתכן לא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמּקדּׁשה
חז"ל  ּכמאמר ּבהתלהבּות, לֹומד אינֹו עצמֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָֻהעבּדה
ּכאן..." אף ּובזיע, ּוברתת ּוביראה ּבאימה ּלהּלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ"מה
ּכ לנהג ׁשל ּבדרּגה עדין הּוא ׁשאין לֹו ׁשּנדמה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(למרֹות

"לעֹולם הּתֹורה לפסק ּבנּגּוד ּבאמת), אדם יעסק"לׁשמּה" ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבבּטּול  התנהגּותֹו והן לׁשמּה...", ׁשּלא ּומצֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָֹּבתֹורה
ּכל  את ּדן "והוי אמת" ּב"תֹורת מההֹוראה להפ ְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּזּולת,
לכ ׁשהּגֹורם ּברּורה, הֹוכחה זאת הרי - זכּות" לכף ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹהאדם

.להפ אּלא קדׁשה, ׁשל רגׁש ְְֵֵֶֶֶֶֶָָֻאינֹו

(áé):íBìL éúéøa-úà Bì ïúð éððä øîà ïëì̈¥−¡®Ÿ¦«§¦̧Ÿ¥¬²¤§¦¦−¨«
i"yx£ÌBÏL È˙È¯aŒ˙‡∑(פב לברית (סנהדרין לֹו דּתהא ∆¿ƒƒ»ְְִִִֵ

עּמֹו ׁשעֹוׂשה למי וחּנּות טֹובה הּמחזיק ּכאדם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשלֹום,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו ּפירׁש ּכאן אף ִֵַַָָָָטֹובה,

.ׁשלֹומֹותיו  ְָ
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i"yx£Bl ‰˙È‰Â∑ זאת ÌÏBÚ.ּבריתי ˙p‰k ˙È¯a∑ ¿»¿»ְִִֹ¿ƒ¿À«»
לא  אהרן, ׁשל לזרעֹו ּכהּנה נּתנה ׁשּכבר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֻׁשאףֿעלּֿפי
ּולתֹולדֹותיהם  עּמֹו ׁשּנמׁשחּו ּולבניו לאהרן אּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹנּתנה
לכן  קדם ׁשּנֹולד ּפינחס אבל המׁשחתן, אחר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיּולדּו

ׁשנינּו וכן ּכאן. עד ּכהּנה לכלל ּבא לא נמׁשח, ְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹֻולא
לזמרי  ׁשהרגֹו עד ּפינחס נתּכהן לא .ּב'זבחים': ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ

ÂÈ‰Ï‡Ï∑ּכמֹו אלהיו, יא)ּבׁשביל אּתה (במדבר "המקּנא : ≈…»ְְְֱִִֵַַַָָֹ
א)לי", צּיֹון (זכריה ּבׁשביל - לצּיֹון" "וקּנאתי :. ְְְִִִִִִִֵ

â ycew zegiyn zecewp ã(320 'nr ,gi jxk zegiy ihewl)

עֹולם ּכהּונת ּברית אחריו ּולזרעֹו לֹו יג)והיתה (כה, ְְְְְְֲִַַַָָָָ
ׁשּקפצה  אּלּולי לנּדֹותֹו, ּבּקׁשּו חכמים... ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפינחס
ּברית  אחריו ּולזרעֹו לֹו והיתה ואמרה: הּקדׁש, רּוח ְְְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹעליו

עֹולם ספ"ט)ּכהּונת סנהדרין .(ירושלמי ְַָ
ׁשבט  ּבני (ׁשּכן ּגּופֹו את רק לא ּבסּכנה העמיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפינחס
(ׁשהרי  נׁשמתֹו את אף אּלא להרגֹו) עלּולים היּו ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָׁשמעֹון

הּקּב"ה  ׁשל חמתֹו ׁשּתּוסר ּובלבד לנּדֹותֹו), ּבּקׁשּו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָהחכמים
הּמּגפה. ותּפסק יׂשראל ְְִִֵֵֵֵַַַָָָמעל

ותלמידיו, הּבעל־ׁשם־טֹוב אצל מֹוצאים אנּו ּבזה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכּיֹוצא
טֹובתֹו למען ׁשּלהם העֹולם־הּבא את הפקירּו אחת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשני. יהּודי ְִִֵֶׁשל

â ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ,g jxk zegiy ihewl)

לאלֹוקיו קּנא אׁשר יג)ּתחת (כה, ֲִֵֵֶַַָ
ּכאׁשר  לרעה נּצלּו ׁשּבני־יׂשראל האלקי לּכח קּנא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּפינחס

מֹואב. ּבנֹות אחרי ְֲֵַָָנהּו

אלקי  ּכח ּבעצם הּוא ההֹולדה ׁשּכח ּבחסידּות, ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹמבאר
הּבֹורא  ּבחיק ׁשהּוא מאין, יׁש הּבריאה ּכח ּכעין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹ(ּבהיֹותֹו

לבׂשר־ודם. אף נּתנה זֹו אלקית ׁשּיכלת אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבלבד),
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לג qgpit zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy
â ycew zegiyn zecewp ã(1327 'nr ,c jxk zegiy ihewl)

ּבני־יׂשראל על יג)ויכּפר (כה, ְְְִֵֵֵַַַָ
הּמתים  ׁשּיחיּו עד ּומכּפר עֹומד אּלא זז, לא עּתה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשעד

.(ספרי)
ׁשהּוא  ּבני־יׂשראל, חטאי מּׁשאר ּפעֹור חטא ּנׁשּתּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמה

ּתמידית? לכּפרה ְְִִַָָָזקּוק
החׁשבת  היא: ּפעֹור חטא ׁשל הּפנימית הּמׁשמעּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאּלא
ּבקרּבנּו מצּויה זֹו ּומּדה עּקר, ועׂשּיתם העֹולם ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּתענּוגי

ִָּתמיד.

(ãé)-úà äkä øLà äknä ìàøNé Léà íLå§¥Á¦̧¦§¨¥¹©ª¤À£¤³ª¨Æ¤
ðéãnä:éðòîMì áà-úéá àéNð àeìñ-ïa éøîæ úé ©¦§¨¦½¦§¦−¤¨®§¦¬¥«−̈©¦§Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÌLÂ∑ את ׁשּיחס ּבמקֹום ¿≈ƒƒ¿»≈¿ִֵֶֶַָ
לגנאי  הרׁשע את יחס לׁשבח, ·Œ˙È‡·.הּצּדיק ‡ÈN ְְִִִֵֶֶַַַַָָָ¿ƒ≈»

ÈÚÓMÏ∑ לׁשבט ׁשהיּו אבֹות ּבּתי מחמׁשת לאחד «ƒ¿…ƒְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

 ֿ ׁשאף ּפינחס, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אחר: ּדבר ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשמעֹון.
מּלקּנא  עצמֹו את מנע לא נׂשיא, היה ׁשּזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלּֿפי

הּמּכה  הּוא מי הּכתּוב הֹודיע לכ הּׁשם, .לח ּלּול ְְֲִִִֵֶַַַָָֻ

â ycew zegiyn zecewp ãd"kyz'd ,qgpit zyxt zay zgiyn

לגנאי" הרׁשע את יחס לׁשבח, הּצּדיק את ׁשּיחס ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"ּבמקֹום
.(רש"י)

אב  ּבית "נׂשיא ּבהיֹותֹו לזמרי הּגנאי מהּו ְְְְְְִִִִִֵַַַָָלכאֹורה,
ּפעל  ׁשּזמרי סברּו הּׁשבטים הּוא: לכ ההסּבר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלּׁשמעֹוני"?
והּתֹורה  ּכדלעיל, אכזרּיּות, מּתֹו - ּופינחס חסד, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָמּתֹו
הּצּדיק  את ׁשּיחס "ּבמקֹום אּלּו: הּנחֹות ׁשּתי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשֹוללת
ׁשל  ּתכּונֹותיו ּבֹו ויׁש אהרן", "ּבן הּוא ׁשּפינחס ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹלׁשבח",
ּובאֹותּה מקֹום ּבאֹותֹו אהבה", ּומטיל ׁשלֹום "רֹודף ְְֲֲִֵֵַַָָָָֹאהרן
את  "וּיקרב... ׁשל ׁשהּמעׂשה לגנאי", הרׁשע את "יחס ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּדר
מהיֹותֹו ,להפ אּלא החסד, מּמּדת נבע לא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמדינית"

אב ּבית הּתֹורה לּׁשמעֹוני "נׂשיא אֹומרת ׁשמעֹון על אׁשר ," ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
התּבּטא  זמרי ׁשל ּבמעׂשהּו ּכלֹומר, מכרֹותיהם". חמס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ"ּכלי

האכזרּיּות: מּדת - החסד מּמּדת ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההפ
החטא  וכאׁשר לזנֹות...", העם "וּיחל ׁשּבּה ּבּתקּופה אם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכי
אז  - מּגפה" ּבהם ׁשלח ּביׂשראל, ה' אף "וּיחר לידי ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהֹוביל

ׁשארּמית יׂשראל" ּבני עדת ּכל "לעיני זמרי מּתרת מכריז ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
,להפ הּוא, - לתׁשּובה לעֹוררם ּובמקֹום את מֹונעליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּביׂשראל" ׁשבט מ"נׂשיא לכ "הּתר" להם ּבנֹותנֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּתׁשּובה,
ּביֹותר. קׁשה אכזרּיּות זֹו הרי -ְְֲִֵֵַָָָ

ּפעל  זמרי קֹוטבי: הּוא ּפינחס, לבין זמרי ּבין ההבּדל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּכלֹומר,
ּב"אצטלא" זאת וכּסה ּביֹותר, הּקׁשה ּבאכזרּיּות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹלמעׂשה
הּנראה  מעׂשה עׂשה ּפינחס זאת, ּולעּומת חסד, ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל

ּביֹותר. העצּום החסד זהּו א ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּכאכזרי,
מּובנת  ּולגּבינּו, ודֹור, ּדֹור ּכל לגּבי מּכ הּנלמדת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָההֹוראה

ְְַּבפׁשטּות:
קנאת  מקּנא רֹואים ּכאׁשר ר"ל, רּוחנית מּגפה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבתקּופה
ׁשּבדֹורֹו, מׁשה הּוא ׁשאין למרֹות וכּו', לבּטלֹו אסּור - ְְְְְֵֶֶֶַַָֹה'
ׁשּלא  ואֹומרת, מסּפרת והּתֹורה ּכדלעיל. ּכהן, אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואפילּו
ּבני  מעל הּמּגפה "וּתעצר לידי ּתביא ה' ׁשּקנאת ּבלבד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָזֹו

לׁשלֹום ּתגרם אף אּלא את אמּתייׂשראל", לֹו נֹותן "הּנני - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשלֹום", ְִִָּבריתי

ּתתּבּטל  חּנם, ּומּׂשנאת מּפרּוד להפ אמּתי, ׁשלֹום ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָועל־ידי
.ּכ מּׁשּום הּנגרמת ְִִֶֶַַָָהּגלּות

ּכמאמר  הּגאּולה, מבּׂשר לאלּיהּו ּפנחס ׁשל הּקׁשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
ּפנחס  ׁשל התנהגּותֹו על־ידי ּכי אלּיהּו", הּוא "ּפנחס ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָחז"ל
אלּיהּו על־ידי ׁשּתכרז והּׁשלמה, האמּתית לּגאּולה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻנזּכה
"והׁשיב  הּלבבֹות לקרּוב ּתגרם אׁשר - ּפינחס) (זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּנביא

מּמׁש. ּבקרֹוב אבֹותם", על ּבנים ולב ּבנים, על אבֹות ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלב

(åè)øeö-úá éaæk úéðéãnä äknä äMàä íLå§¥̧¨«¦¨¯©ª¨²©¦§¨¦−¨§¦´©®
ô :àeä ïéãîa áà-úéa úBnà LàǿŸª¬¥«¨²§¦§−̈«

i"yx£'B‚Â ‰kn‰ ‰M‡‰ ÌLÂ∑ ׂשנאתן להֹודיע ¿≈»ƒ»«À»¿ְְֲִִָָ
להחטיא  ּכדי לזנּות, מל ּבת ׁשהפקירּו מדינים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשל

יׂשראל  ‡Bn˙.את L‡¯∑ מדין מלכי מחמׁשת אחד ְִֵֶָ…Àְְֲִֵֵֵֶֶַָָ
לא) והּוא (במדבר וגֹו'", ואתֿצּור ואתֿרקם "אתֿאוי :ְְְְֱִֶֶֶֶֶ

Ècיד  ‡ÏÈË˜ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ÌeLÂ¿«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ
˙Èa ·¯ ‡eÏÒ ¯a È¯ÓÊ ‡˙È„Ó ÌÚ ÏË˜˙‡ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿ƒ«»«≈

:ÔBÚÓL ˙È·Ï ‡a‡«»¿≈ƒ¿

ÈaÊkטו  ‡˙È„Ó ˙ÏÈË˜˙‡„ ‡˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»≈»»¿ƒ
:‡e‰ ÔÈ„Óa ‡a‡ ˙Èa Èn‡ LÈ¯ ¯eˆ ˙·«≈À≈≈«»¿ƒ¿»

mixehd lra

)(ci.ìàéîeìL:`IxhnibAoA ixnf df §¦¥§¦©§¦¨¤¦§¦¤
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WaIe aUrk dMEd" ,"zipicOd z ¤̀©¦§¨¦¨¨¥¤©¦©
"iAl(d ,aw miNdY)mixt` dMd" ,,h rWFd) ¦¦§¦¦ª¨¤§©¦¥©
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WxcOA(bk ,k dAx xAcOA)mdl EaiWFdW ©¦§¨©¦§¨©¨¤¦¨¤

ipin mdl oixkFn EidW zF`wCpER§§¨¤¨§¦¨¤¦¥
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.'ebe "zWAleh dxez ©Ÿ¤



qgpitלד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy
ׁשּנהג  ּולפי אּמֹות"; "ראׁש ׁשּנאמר מּכּלם, חׁשּוב ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֻֻהיה

ׁשליׁשי  מנאֹו ּבּתֹו, להפקיר ּבעצמֹו ∑Œ˙Èa‡·.ּבּזיֹון ְְְְְְִִִִִַַָָ≈»
למדין היּו אבֹות ּבּתי כה)חמׁשה ועפר (בראשית עיפה : ְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָ

מהם  לאחד מל היה וזה ואלּדעה, ואבידע וחנֹו. ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé):íúBà íúékäå íéðéãnä-úà øBøö̈−¤©¦§¨¦®§¦¦¤−¨«
i"yx£¯B¯ˆ∑ אֹותם לאּיב עליכם הֹוה, לׁשֹון "ׁשמֹור", "זכֹור", .ּכמֹו: »ְְְֲֵֵֶֶַָָָ

(çé)íëì eìkð-øLà íäéìëða íëì íä íéøøö ék¦´«Ÿ§¦¬¥Æ¨¤½§¦§¥¤²£¤¦§¬¨¤−
íúçà ïéãî àéNð-úá éaæk øác-ìòå øBòt øác-ìò©§©´§®§©§©º¨§¦̧©§¦³¦§¨Æ£Ÿ½̈

:øBòt øác-ìò äôbnä-íBéa äknä©ª¨²§«©©¥−̈©§©¬§«
i"yx£¯BÚtŒ¯·cŒÏÚ 'B‚Â ÌÎÏ Ì‰ ÌÈ¯¯ˆ Èk∑ ƒ…¿ƒ≈»∆¿«¿«¿

אחר  להטעֹותכם ּכדי לזנּות, ּבנֹותיהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַׁשהפקירּו
ׁשהיתה  רּות מּפני להׁשמיד, צּוה לא מֹואב ואת ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּפעֹור.

ּכדאמרינן מהם, לצאת קמא'עתידה .(לח)ּב'ּבּבא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 12Î13 'nr p zxaeg zeniyx t"r)

xFrR lW f"r - de`Y mWl dlik £̀¦¨§¥©£¨¤§

על־ּדבר־ּפעֹור לכם אׁשר־נּכלּו יח)ּבנכליהם (כה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָ
רׁש"י ּכלׁשֹון היתה ּפעֹור פעור)עבֹודת ד"ה ג "על־ׁשם (כה, ְְְֲִִֵַַַָָ

עבֹודתֹו". וזֹוהי רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי לפניו ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָׁשּפֹוערין
ׁשפלה  עבֹודה־זרה אחר לטעֹות יׂשראל יכלּו ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוקׁשה,

ּכזֹו?!ּונ  ְָָחּותה
החסידּות: דר על ּבזה הּבאּור לֹומר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי המקֹורֹות)איתא נסמנּו וׁשם ד. מו, ׁשּכל (שלח ְְְְְִִִֵֶַָָָָ
הּמלאכים  "ּפסלת" ּבאמת הם הּגׁשמּיים ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהּתענּוגים

ְִֶָהעליֹונים.

הּוא  הרי - וכח חּיּות לֹו נֹותן והּמאכל מאכל, אֹוכל ְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשאדם
הּמאכל  את אֹוכל אם והּנה, מהּמאכל. "מקּבל" ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבבחינת

לקדּׁשה הּמאכל את מעלה הּוא הרי ׁשמים פ"ז)לׁשם (תניא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
אבל  אֹותֹו, ּומעלה הּמאכל על "מׁשּפיע" ּגם ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָונמצא
ּומּפסלת  מקּבל, אּלא אינֹו ותענּוג ּתאוה לׁשם ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאכילה

ְִַַָהּמלאכים.
ההנאה  את רק הרֹוצה אדם ּפעֹור: ׁשל עבֹודה־זרה ענין ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוזהּו
ּומׁשּתחוה  "עֹובד" הּוא ּכאּלּו זה הרי מהּמאכל, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגּופנית

הּמלאכים. ְְִִֶַַָֹל"ּפסלת"

åë(à)äLî-ìà ýåýé øîàiå ô äôbnä éøçà éäéå©§¦−©«£¥´©©¥¨®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½
:øîàì ïäkä ïøäà-ïa øæòìà ìàå§¤¯¤§¨¨²¤©«£¬Ÿ©Ÿ¥−¥«Ÿ

i"yx£'B‚Â ‰Ùbn‰ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑ לרֹועה מׁשל «¿ƒ«¬≈««≈»¿ְֶָָ
והּוא  ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ְְְְְְְְִִֵֶֶֶָָׁשּנכנסּו
אחר: ּדבר הּנֹותרֹות. מנין לידע אֹותן ְִֵֵֶַַַַָָָָמֹונה

ּבמנין, לֹו נמסרּו למׁשה, ונמסרּו מּמצרים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹּכׁשּיצאּו
מחזירם  צאנֹו, ּולהחזיר למּות ּכׁשקרב ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹעכׁשו

.ּבמנין  ְְִָ

â ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 326 'nr gi jxk zegiy ihewl itÎlr)

FxcrAW o`Sd dpFOW drFxl lWn̈¨§¤¤¤©Ÿ¤§¤§

ּבני־  ּכל־עדת | את־ראׁש הּמּגפה..ׂשאּו אחרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָֹֽֽויהי
ְִֵָיׂשראל 

ּבהן, והרגּו עדרֹו לתֹו זאבים ׁשּנכנסּו לרֹועה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָמׁשל
הּנֹותרֹות מנין לידע אֹותן מֹונה ובפרש"י)והּוא א־ב. (כו, ְְִֵֶַַַָָ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙È:יז  ÏË˜˙Â È‡È„Ó ˙È ˜Ú‡»≈»ƒ¿»»≈¿ƒ¿≈»¿

Ècיח  ÔB‰ÈÏÎa ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ˜ÈÚÓ È¯‡¬≈¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
ÈaÊk ˜ÒÚ ÏÚÂ ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÔBÎÏ eÏÈÎ¿ƒ¿«≈«¿¿«≈«»¿ƒ
‡ÓBÈa ˙ÏÈË˜˙‡c ÔB‰˙Á‡ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ ˙·««»¿ƒ¿»¬«¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»

:¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ‡˙BÓ„¿»»«≈«¿

LÓÏ‰א  ÈÈ ¯Ó‡Â ‡˙BÓ ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«»»«¬«¿»¿…∆
:¯ÓÈÓÏ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»««¬…«¬»¿≈»
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.mzF`a dxez ¨

qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy
יׂשראל  ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק, ּפרׁשת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובסּיּום

ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש מּדּיני הרגּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּוׁשמֹונת  רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

ֲִָאלפים".
ּבאּור: הּמּובן וצרי (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב מׁשמעּות ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּנֹותרים  מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּמׁשלֹו
חׁשּבֹון  ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד נפלּו ּבּה הּמּגפה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעקבֹות
מי"ז  למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל, ׁשֹופטי ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההרּוגים

ּברמּב"ן)רּבֹוא וׁשם (ּכּמּובא ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי מפלג רּבּוי , ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻ
מנין?! מצינּו ְִִָָֹלא

ּכאׁשר  הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ּתפקידֹו ּבזה: ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּבאּור

להבטיח  ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרגּו
ּבהּזק  רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. יֹותר ּיּזהר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּמעּתה
ּתֹועיל  לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּתלּוי

ּבׁשמירה. יתרה ְְְִִִֵָָזהירּות
מׁשה  היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּובנּדֹון
להּזהר  הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאׁשם
מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה מה־ׁשאין־ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשמירתם.
ּפֹוגעין  קּנאין ארמית ּד"הּבֹועל ההלכה מּמׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנתעּלמה
ולכן  הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי על זמרי הריגת ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבֹו",
רֹועה  ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻהצר

ּבצאנֹו. זאבים ְְְְִִֵֶֹׁשּנכנסּו

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«

i"yx£Ì˙·‡ ˙È·Ï∑ האם אחר ולא יתיחסּו, האב ׁשבט .על ¿≈¬…»ְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹ

(â)áàBî úáøòa íúà ïäkä øæòìàå äLî øaãéå©§©¥̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²Ÿ−̈§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìò©©§¥¬§¥−¥«Ÿ

i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם להם:∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
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לה qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"i oey`x meil inei xeriy
יׂשראל  ׁשֹופטי אל מׁשה "וּיאמר ּכתּוב ּבלק, ּפרׁשת ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּובסּיּום

ואחד  אחד "ּכל ׁשם: ּוברׁש"י וגֹו'". אנׁשיו איׁש מּדּיני הרגּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ּוׁשמֹונת  רּבֹוא ׁשמֹונה יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

ֲִָאלפים".
ּבאּור: הּמּובן וצרי (לפי ּבפרׁשתינּו הּכתּוב מׁשמעּות ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּנֹותרים  מנין לידע היה ׁשהּמנין היא רׁש"י) ׁשל ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּמׁשלֹו
חׁשּבֹון  ּולפי מּיׂשראל, אלף כ"ד נפלּו ּבּה הּמּגפה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעקבֹות
מי"ז  למעלה ׁשהרגּו נמצא יׂשראל, ׁשֹופטי ידי על ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָההרּוגים

ּברמּב"ן)רּבֹוא וׁשם (ּכּמּובא ּבּמּגפה, הּנֹופלים לגּבי מפלג רּבּוי , ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֻ
מנין?! מצינּו ְִִָָֹלא

ּכאׁשר  הּצאן. על לׁשמר הּוא רֹועה ׁשל ּתפקידֹו ּבזה: ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּבאּור

להבטיח  ּכדי הּנֹותרֹות את מֹונה הּוא הּצאן, מן זאבים ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהרגּו
ּבהּזק  רק ׁשּי הּדבר ּברם, ּבׁשמירתם. יֹותר ּיּזהר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּמעּתה
ּתֹועיל  לא ּבאׁשמתֹו ׁשאינֹו הּזק לגּבי ׁשהרי ּבּׁשֹומר, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּתלּוי

ּבׁשמירה. יתרה ְְְִִִֵָָזהירּות
מׁשה  היה ולא ּכּדין, היתה החֹוטאים הריגת ּדידן: ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹּובנּדֹון
להּזהר  הּנֹותרים למנֹות טעם ואין ּבהריגתם, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָאׁשם
מּכ ּכתֹוצאה ארעה הּמּגפה מה־ׁשאין־ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבׁשמירתם.
ּפֹוגעין  קּנאין ארמית ּד"הּבֹועל ההלכה מּמׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנתעּלמה
ולכן  הּמּגפה, נעצרה ּפנחס ידי על זמרי הריגת ואחר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבֹו",
רֹועה  ּבדגמת הּמּגפה, אחר הּנֹותרים את למנֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֻֻהצר

ּבצאנֹו. זאבים ְְְְִִֵֶֹׁשּנכנסּו

(á)Làø-úà eàN|íéøNò ïaî ìàøNé-éða úãò-ìk §º¤´Ÿ¨£©´§¥«¦§¨¥À¦¤̧¤§¦¬
:ìàøNéa àáö àöé-ìk íúáà úéáì äìòîå äðL̈¨²¨©−§¨§¥´£Ÿ¨®¨Ÿ¥¬¨−̈§¦§¨¥«
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i"yx£Ì˙‡ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ למנֹותם הּמקֹום ׁשּצּוה זאת, על עּמם להם:∑Ó‡Ï¯.ּדּברּו אמרּו «¿«≈…∆¿∆¿»»«…≈…»ְְִִִִֶַַָָָָֹ≈…ְֶָָ
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לו

eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦©«£¥½
:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàåçék §¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´

àìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ
:ýåýé íàð éëøc íëéëøãèeäáâ-ék ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨«§¬

íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL̈©−¦¥¨®¤¥´¨«§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©

:ìëàì íçìåàéøLà 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
:úBìbäì éú÷ãöåáLBðà éøLà §¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ

øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé©«£¤½Ÿ¤¨−̈©«£¦´¨®Ÿ¥³

`xenl iy
.úBòø úBöòå úBáLçî ìòa BLeøt,åéúBáLçî.úBòøä åéúBáLçîìàå ¥©©©£¨§¥¨©§§¨©§§¨¨¨§¤

,çBìñì äaøé ék eðéäìàäaøî àeä ék ,äå÷z Bì Léå ,eðéäìà ìà áeLéå ¡Ÿ¥¦©§¤¦§©§¨¤¡Ÿ¥§¥¦§¨¦©§¤

.çìñì(ç,íëéúBáLçî éúBáLçî àì ékíëì ìîâàL ízáLç ék ¦§Ÿ©¦Ÿ©§§©©§§¥¤¦£©§¤¤¤§Ÿ¨¤

ék ,íëéúBáLçîk éúBáLçî àì ,øîà ïk ìò ,éìà eáeLzL ét-ìò-óà òø̈©©¦¤¨¥©©¥¨©Ÿ©§§©§©§§¥¤¦

.íëì áéèéäì ézáLçîaàìå §©£©§¦§¥¦¨¤§Ÿ
,éëøc íëéëøãéðéãk éðéc ïéà ©§¥¤§¨¨¥¦¦§¦¥

ïéca äãBnL éî ízà ,íãå-øNä¨¨¨©¤¦¤¤©¦

"íçøé áæBòå äãBîe" éðà ìáà ,áiçúî¦§©¥£¨£¦¤§¥§ª¨

.(bi,gk ilyn)(èíéîL eäáâ ék¦¨§¨©¦
,'åâå õøàîíéîMä úeäáb Cøòk ¥¨¤§¥¤©§©¨©¦

áø ìcáäa íéäBáb éëøc ïk ,õøàä ïî¦¨¨¤¥§¨©§¦§¤§¥©

íéàø÷ð íéàøpä íéøácäå .íëéëøcî¦©§¥¤§©§¨¦©¦§¦¦§¨¦

íéàø÷ð íéøzñpä íéøácäå ,"Cøc"¤¤§©§¨¦©¦§¨¦¦§¨¦

."úBáLçî"(éãøé øLàk ék ©£¨¦©£¤¥¥
,'åâå âìMäå íLbäíLbä Bîk ©¤¤§©¤¤§©¤¤

áeLé àì ,íéîMä ïî ãøBiL âìMäå§©¤¤¤¥¦©¨©¦Ÿ¨

ä íç éãé-ìò íéîMä ìàãò LîM ¤©¨©¦©§¥Ÿ©¤¤©

ìL ïBànvä úà äåøî íLbä älçzaL¤©§¦¨©¤¤©§¤¤©¦¨¤

äìòîì áeLé Ck-øçà ÷øå 'åâå õøàä̈¨¤§©©©¨¨§©§¨

.LîMä íça,dãéìBäåíøâé íLbäå §Ÿ©¤¤§¦¨§©¤¤¦§Ÿ

çîvä àéöBäì øîBìk ,ãéìBz õøàäL¤¨¨¤¦§©§¦©¤©

.õøàä ÷îòa ïéòøbäî,dçéîöäå ¥©©§¦§Ÿ¤¨¨¤§¦§¦¨
.õøàä ìòî íéçîvä úàöBä àéäïúðå ¦¨©©§¨¦¥©¨¨¤§¨©

,'åâå òøæìecâì äañ àeä íLbä ¤©©¤¤¦¨§¦

íB÷îa ãBò ïäî òøæì ìéáLa äàeázä©§¨¦§¦¦§Ÿ©¥¤§¨

éøvL éîì ìëàîì úBéäìå ,øçà.ìëàì C ©¥§¦§§©£¨§¦¤¨¦¤¡Ÿ

(àé,'åâå éøáã äéäé ïkøác ¥¦§¤§¨¦§©

ïî íëàéöBäì íëì ézçèáäL éúçèáä©§¨¨¦¤¦§©§¦¨¤§¦£¤¦

úîàa àlà ,í÷éø éìà áeLé àì ,úeìbä©¨Ÿ¨¥©¥¨¤¨¤¡¤

.ézöôçM äî äNòéøLà çéìöäå ©£¤©¤¨©§¦§¦§¦©£¤
,åézçìLúö÷ ìhaúé àlL ,øîBìk §©§¦§©¤Ÿ¦§©¥§¨

.ézøîàL Bîk äNòé ìkä àlà ,epnî¦¤¤¨©Ÿ¥¨¤§¤¨©§¦

(áé,'åâå eàöú äçîNá ék¦§¦§¨¥¥
eàöz äçîNa ék ,àéä äçèáääå§©©§¨¨¦¦§¦§¨¥§

.íëöøàì eìáez íBìLáe ,úeìbäî¥©¨§¨§§©§§¤

íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää¤¨¦§©§¨¦§§¦§¥¤
,äpøeðpøéå íéçîöe íéøt íëì eðziL ¦¨¤¦§¨¤¦§¨§¨¦¦©§

.íäéáLBé,óë eàçîéúnòì §¥¤¦§£¨§ª©

.äãOä éöò ìk ,ók eàçîé ,íéðpøîä©§©§¦¦§£©¨£¥©¨¤

,äçîOä éeaø ìò äöéìî ïéðò àeäå§¦§©§¦¨©¦©¦§¨

.íänò çîNz äàéøaä ìkL¤¨©§¦¨¦§©¦¨¤

(âé,LBøá äìòé õeöòpä úçz,øîBì àa Bà .ìàøNé eìLîé íéBbä úìLîî íB÷îa ,øîBìk .áeLç õò àeäL LBøaä õò äìòé ,éöB÷ àeäL õeöòpä õò íB÷îa ©©©©£©£¤§¦§¥©©£¤¦©£¤¥©§¤¥¨§©¦§¤§¤¤©¦¦§§¦§¨¥¨©

.íé÷écöì eëôäé äáeLz eNòiL íéòLøäL,ãtøqä.éöB÷ çîö ïéîì 'äì äéäå,íLì 'äì äéäéå CLîðå ãîBò äéäé äfä àìtä.äøeáb íL,'åâå íìBò úBàì ¤¨§¨¦¤©£§¨¥¨§§©¦¦©¦§¨¦¤©¦§¨¨©§¥©¤¤©¤¦§¤¥§¦§¨§¦§¤©§¥§¨§¨
.äfä øácä úøké àìå íìBò ãò äéäé äëk ék ,íìBò ïîéñìe úBàì äéäéå(à,ä÷ãö eNòå ètLî eøîL.äæ íò äæ ä÷ãö eNòå äøBzä éètLî eøîLék §¦§¤§§¦©¨¦¨¨¦§¤©¨§Ÿ¦¨¥©¨¨©¤¦§¦§¨©£§¨¨¦§¦§§¥©¨©£§¨¨¤¦¤¦

,àBáì éúòeLé äáBø÷.àBáì äáBø÷ éúòeLé äéäz äæ-éãé-ìò ék,úBìbäì éú÷ãöå.ìk ïéòì äìbz éúçèáä ú÷ãöå(á,úàf äNòéøeîàä úà äNòiL §¨§¨¦¨¦©§¥¤¦§¤§¨¦§¨¨§¦§¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨¦¦¨¤§¥Ÿ©£¤Ÿ¤©£¤¤¨¨

mixn zxhr
åéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéåáeLéåeäîçøéå ýåýé-ìà §¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈¨¨§¨³Ÿ§¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½

eðéýìà-ìàåäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ékçéúBáLçî àì ék §¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ
íëéúBáLçîøác ïBòäî éìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ékàìå ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦¥¤¨¨¨§¬Ÿ
éëøc íëéëøã,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNa Cøc ©§¥¤−§¨®̈¤¤¨¨¨¨©£¤©¥§¥¦§¨¦

àéä ïë àì ékøc ìáà:ýåýé íàð £¨©§¦Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«
è,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàk ïéàå§¥¨©¤§¥§¨§¨¥

àlàékBîkõøàî íéîL eäáâ ¤¨¦«§¨§¬¨©−¦¥®̈¤
eäáb ïkáø ìcáäaéëøã ¥´¨§³§¤§¥©§¨©Æ

éúáLçîe íëéëøcî¦©§¥¤½©§§Ÿ©−
íëéúáLçnîíãå-øNa Cøc ék ¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤¨¨¨¨

ìBçîì ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦¦§

ìëå ìkî:éíLbä ãøé øLàk ék ¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤
àì änLå íéîMä-ïî âìMäå§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ

áeLéí÷éøäåøä-íà ékòéaNä ¨½¥¨¦ µ¦¦§¨´¦§¦©

dãéìBäå õøàä-úàçîvä àéöBî ¤¨½̈¤§¦−̈¦©¤©

õøàä ÷îBòa ïéòøbäîdçéîöäå ¥©©§¦§¤¨¨¤§¦§¦®̈
õøàì ìònî çîväòøfì òøæ ïúðå ©¤©¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©
:ìëàì íçìåàéã äéäé ïkéøá §¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ

éìà áeLé-àì étî àöé øLà£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−
øLà-úà äNò-íà ék í÷éø¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´
åézçìL øLà çéìöäå ézöôç̈©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«

éúçèáä íi÷úz éàcåaL:áééäBæå ¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦

äçèáääeàöú äçîNá-ékïî ©©§¨¨¦«§¦§¨´¥¥½¦

úeìbäïeìáez íBìLáeeàáez ©¨§¨−«¨®§

,íëöøàìeçöôé úBòábäå íéøää §©§§¤¤¨¦´§©§¨À¦§§³
äpø íëéðôì,ìLî Cøcéöò-ìëå ¦§¥¤Æ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬

óë-eàçîé äãOäíäétëa eké ©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤

äöéìî ïéðò äæ íb ,çBîNì:âéúçz ¦§©©¤¦§©§¦¨©³©
íB÷îaõeöòpäíéòLøääìòé ¦§©«©£Æ¨§¨¦©£¤´
LBøáíé÷écö eìLîéúçúå §½¦§§©¦¦§©¬©

ãtøqäíéöB÷ éðéî íä õeöòðå ©¦§−̈§©£¥¦¥¦

äéäå ñãä äìòéäfä øácä ©£¤´£©®§¨¨³©¨¨©¤

ì ýåýéìíLäøeábúBàìãò ©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©

:úøké àì íìBòàéðáì øîà −̈¬Ÿ¦¨¥«¨©¦§¥

úeìbäeøîL ýåýé øîà äk ©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬
ètLîBøéáçì íãà ïéaeNòå ¦§−̈¥¨¨©£¥©£´
ä÷ãö,íB÷nì íãà ïéaäáBø÷-ék §¨®̈¥¨¨©¨¦«§¨³

àBáì éúòeLéäæ-éãé-ìòéú÷ãöå §«¨¦Æ¨½©§¥¤§¦§¨¦−
úBìbäìúàéa úákòî äáeLzä ÷øå §¦¨«§©©§¨§©¤¤¦©

çéLnä:á-äNòé LBðà éøLà ©¨¦©©§¥³¡Æ©£¤

-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçî úaL©¨Æ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥«£¬¨
:òøâäåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³

ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−
éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−

:Láé õòãäåäé øîà | äë-ék ¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈
éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½
íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe¨«£−©£¤´¨¨®§¦©«£¦¦−

:éúéøáaäéúéáa íäì ézúðå ¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³
úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®
:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íL¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«

åì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeBúøL §¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½
Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìe§©«£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦«§¬−
Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

:éúéøáa íé÷éæçîeæ-ìà íéúBàéáäå ©«£¦¦−¦§¦¦«©«£¦«¦º¤
éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½

ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBòéçaæî-ì «Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®
-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨

:íénòäçõa÷î ýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−
:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨¨−§¦§¨¨«

`xenl iy
.ïläì,Bìlçî.äëàìî íeL úaMä íBéa äNòé àlL(âäåìpä øëpä ïa §©¨¥©§¤Ÿ©£¤§©©¨§¨¨¤©¥¨©¦§¨

,'ä ìà.÷ãö øb àeä,'åâå éðìécáé ìcáäeìa÷iL úòa ìàøNiî ìcáð äéäà ¤¥¤¤©§¥©§¦©¦¤§¤¦§¨¦¦§¨¥¨¥¤§©§

ì ïéàL øîBì áLBçå ,äáBhä.úåönä íi÷ìe øîL,Láé õò éðà ïäõò Bîk ©¨§¥©¤¥¦§Ÿ§©¥©¦§Ÿ¥£¦¥¨¥§¥

íìBòì éúàa àì elàk éðéøäå ïBøkæì éîL øàMé àì ïk ,éøt ìcâî BðéàL Láé̈¥¤¥§©¥§¦¥Ÿ¦¨¥§¦§¦¨©£¥¦§¦Ÿ¨¦¨¨

.éNòîáe 'ä éa õôç àìå§Ÿ¨¥¦§©£©

(ã,éúBúaLúaLå úéLàøa úaL ©§©©©§¥¦§©©

.õøàä,ézöôç øLàaíei÷a ¨¨¤©£¤¨¨§¦§¦

.úåönä,éúéøáa íé÷éæçîeíéæçBà ©¦§Ÿ©£¦¦¦§¦¦£¦

íò úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦¦

äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé¦§¨¥¥©§¦©¦¨

úLøôa ,úBúéøa äøNò ùìLa äðzpL¤¦§¨¦§Ÿ¤§¥§¦§¨¨©

íéîòt äøNò ùìL íL äøkæpL Eì-Cì¤§¤¦§§¨¨§Ÿ¤§¥§¨¦

."úéøa" úáz(ä,éúîBçáe éúéáa ¥©§¦§¥¦§Ÿ©
äøæòä úBîBç CBúáe éLc÷î úéáa§¥¦§¨¦§¨£¨¨

ïéøãäðqä ïéa ,øîBìk .úéaä øä úBîBçå§©©©¦§©¥©©§¤§¦

éNòî íéøékæî íäL ,íL íáLBî øLà£¤¨¨¨¤¥©§¦¦©£¥

.ípîæ íã÷ eéäLå ípîæaL íéãéñçä©£¦¦¤¦§©¨§¤¨Ÿ¤§©¨

,ãéCøc-ìò ,çáLå äìòî eðéäc ,íB÷î ¨¨§©§©£¨§¤©©¤¤

lä."åéúBáà íB÷î àlîî" ïBL,íLå ©¨§©¥§£¨¨¥
.íéàaä úBøBcì BîL CLniLáBè ¤¦¨¥§©©¨¦

,úBðaîe íéðaîøëfiM äî ,øîBìk ¦¨¦¦¨§©©¤¦¨¥

øúBé áBhä øác àeä ,äáBèì íL BîL§¨§¨¨¨©¥

.úBðaîe íéðaî àaä ïBøkfîíL ¦¦¨©¨¦¨¦¦¨¥
,Bì ïzà íìBòíäî ãçàå ãçà ìëì ¨¤¤§¨¤¨§¤¨¥¤

øëfé íìBò ãòL ,øîBìk ,íìBò íL ïzà¤¥¥¨§©¤©¨¦¨¥

.äáBèì(å,'ä ìò.'ä ìà Bîk §¨©§¤

ì,BúøLäàøiî Bãáòì ,øîBìk §¨§§©§¨§¦¦§¨

.úBNòì áeiçä ïî øLà ìk úBNòìå§©£¨£¤¦©¦©£

,'åâå äáäàìe'ä eãáòiL éãé-ìòå §©£¨§©§¥¤©©§

ãéîz íéãáBòä íéãáòì Bì eéäé äáäàî¥©£¨¦§©£¨¦¨§¦¨¦

áeiçäM änî øúBéå äìéláe íBia©©©§¨§¥¦©¤©¦

.úBNòì,Bìlçî úaL øîBL ìk ©£¨¥©¨¥©§
àeäL ,'ä úðeîàa ìBãb ãBñé àeäL¤§¨¤¡©¤

ïéàå ïéàî íìBòä úà àøa 'äL äãBî¤¤¨¨¤¨¨¥©¦§¥

.Búìeæ,éúéøáa íé÷éæçîeíéæçBà ¨©£¦¦¦§¦¦£¦

íò úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦¦

.äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé¦§¨¥¥©§¦©¦¨

(æ,'åâå éLã÷ øä ìà íéúBàéáäå.øibúäì eàBáiLk äçîNa íeìa÷iL íéðäkì äeöà ïk ,äçîNa Bìa÷îe Búéáa çøBà ñéðënä Bîkúéáa íézçnNå ©£¦¦¤©¨§¦§©©§¦¥©§¥§©§§¦§¨¥£©¤©Ÿ£¦¤§©§§¦§¨§¤¨§¦§©¥§¦©§¦§¥
,éúlôz.íäéçáæáe íäéúBìBòáe íúlôúa ìàøNé íò äðLa äðL ,älôzä úéa àeäL ,Lc÷nä úéa ìL äøæòa íîöò íúBàøa íéçîN eéäiL,íénòä ìëìBîk §¦¨¦¤¦§§¥¦¦§¨©§¨¨£¨¨¤¥©¦§¨¤¥©§¦¨¨¨§¨¨¦¦§¨¥¦§¦¨¨§¥¤§¦§¥¤§¨¨©¦§

"éøëpä ìà íâå" Búlôúa Cìnä äîìL øîàL(`n,g `Îmikln).ìàøNé úãì íéáMì ïkL-ìëå(ç,ìàøNé éçãð õa÷î.íéBbä ïéa íéçcpä ìàøNé úà õa÷îä ¤¨©§ŸŸ©¤¤¦§¦¨§©¤©¨§¦§¨¤¥©¨¦§©¦§¨¥§©¥¦§¥¦§¨¥©§©¥¤¦§¨¥©¦¨¦¥©¦

,åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBòíéöa÷ð íäéìò õa÷à ãBò ,ìàøNé éçãð õa÷àL øçàì ,øçà Leøt .íéøbä ìk úà åéöa÷ð ìò ãBò õa÷à ,ìàøNé éçãð õa÷àLk £©¥¨¨§¦§¨¨§¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥©¦§¨¨¤¨©¥¦¥©¥§©©¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥£¥¤¦§¨¦

ìà÷æçé úàeáða áeúkk ,íL eìtéå ,ìàøNé éøäa íäéìò eöa÷úiL âBâîe âBb íäå ,åéöa÷ð ìò íéøçà.(hl wxte gl wxt) £¥¦©¦§¨¨§¥¨¤¦§©§£¥¤§¨¥¦§¨¥§¦§¨©¨¦§©§¤§¥

mixn zxhr
úàfähîì øeîàä úàBìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe ½Ÿ¤¨¨§©¨¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

Bìlçlî:òø-ìk úBNòî Bãé øîLåâäåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå ¦§©§§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³
ýåýé-ìàBa ïéîàäìBnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä øîàìeìa÷é úòa ¤§Ÿ̈Æ§©£¦¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå äáBhäéðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå ©¨§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−
Láé õòøàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¥¬¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì éîL: §¦§¦¨§©¨£©¥©§¦

ãíéñéøqì äåäé øîà | äë-ék¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ
éúBúaL-úà eøîLé øLà£¤³¦§§Æ¤©§©½
íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe¨«£−©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−

íéæçBàéúéøáaéúøBúa:äézúðå £¦¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧
éúéáa íäììëéäaéúîBçáe ¨¤¹§¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ

íéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîaãéíB÷î §©©©§¤§¦§©§¥¦¨´§

çáLå äìòîíLå,äáBèì øBkæiL ©£¨§¤¨¨¥½¤¦§§¨

øác àeäåáBèàaä ïBøkfî øúBé §¨¨−¥¦¦¨©¨

íL úBðaîe íéðaîãò äáBèì ¦¨¦´¦¨®¥³§¨©

úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«
BîL ïBøëæ:åøëpä éðáeéðáe ¦§§§¥´©¥À̈§¥

íénòäýåýé-ìò íéåìpä'ä ìà ¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤

ìýåýé íL-úà äáäàìe BúøL §¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½
ìk íéãáòì Bì úBéäìíäá éî ¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤

øLàBìlçî 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÷îéúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½
àøwé älôz-úéaïëeî äéäé-ìëì ¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥
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ýåýé éðìécáé ìcáä øîàì ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−
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éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½
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ïéøãäðqä ïéa ,øîBìk .úéaä øä úBîBçå§©©©¦§©¥©©§¤§¦
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:úBàáöáédéøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ
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úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬
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:íënò¦¨¤«



לט qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

ß fenz h"i ipy mei ß
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:éàltä úçtLî àelôì éëðçä©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

i"yx£ÈÎÁ‰ ˙ÁtLÓ∑ מבּזין האּמֹות ׁשהיּו לפי ƒ¿«««¬…ƒְְִִֶַָָֻ
ׁשבטיהם, על מתיחסין אּלּו מה ואֹומרים: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָאֹותם
אם  ּבאּמֹותיהם? הּמצרים ׁשלטּו ׁשּלא הם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹסבּורין
לפיכ ּבנׁשֹותיהם! קלֿוחמר - מֹוׁשלים היּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹּבגּופם
מּצד  ה"א עליהם: ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲִִִֵֵֶַַָָהטיל
ׁשהם  עליהם אני מעיד לֹומר: זה, מּצד ויֹו"ד ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַזה

ּדוד עלֿידי ׁשּמפרׁש הּוא וזה אבֹותיהם. (תהילים ּבני ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
מעיד קכב) הּזה הּׁשם - ליׂשראל". עדּות "ׁשבטיֿיּה :ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

"החנכי", ּכתיב: ּבכּלם לפיכ לׁשבטיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֻעליהם
"מׁשּפחת  לֹומר הצר לא ּבימנה אבל ְְְְֲִִִַַַַַַָָֹֻֻ"הּפּלאי",
וה"א  ּבראׁש יֹו"ד ּבֹו: קבּוע ׁשהּׁשם לפי - ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּימני"

.ּבּסֹוף  ַ

(å)úçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkä©©§¦«

(æ)ìL íäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älàäL ¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À§¨³
ìLe úBàî òáLe óìà íéòaøàå:íéL §©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«

(ç):áàéìà àelô éðáe§¥¬©−¡¦¨«

(è)ïúã-àeä íøéáàå ïúãå ìàeîð áàéìà éðáe§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´©«£¦¨®«¨¨̧
-ìòå äLî-ìò evä øLà äãòä éàéø÷ íøéáàå©«£¦¹̈§¦¥´¨«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©

:ýåýé-ìò íúväa çø÷-úãòa ïøäà©«£ŸÆ©«£©½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«
i"yx£ev‰ ¯L‡∑ מׁשה על יׂשראל ה'∑Ì˙v‰a.את על העם על הּׁש∑‰ev.את לריב יׂשראל את יאּו ¬∆ƒְִֵֶֶַָֹ¿«…»ֶַָָƒְִִִִֵֶַָָ

'הפעילּו' לׁשֹון .מׁשה, ְְִִֶֹ

(é)çø÷-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©̧¨¹̈¤¤¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©
íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa äãòä úBîa§´¨«¥¨®©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ

:ñðì eéäiå Léà¦½©¦«§−§¥«
i"yx£ÒÏ eÈ‰iÂ∑,ּולזּכרֹון יז)לאֹות הּכהּנה (במדבר על עֹוד לחלק זר, איׁש יקרב לא אׁשר .למען «ƒ¿¿≈ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹֹֻ

CBÁה  Ô·e‡¯ Èa Ï‡¯NÈ„ ‡¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¬
:‡elt ˙ÈÚ¯Ê ‡elÙÏ CBÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¬¿««¿ƒ«

ÈÚ¯Ê˙ו  ÈÓ¯ÎÏ ÔB¯ˆÁ ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ¿∆¿«¿ƒ∆¿¿«¿ƒ«¿ƒ
:ÈÓ¯k«¿ƒ

‡¯ÔÈÚaז  ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â Ô·e‡¯ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈«¬ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

‡ÈÏ‡·:ח  ‡elÙ È·e¿≈«¡ƒ»

„˙Ôט  ‡e‰ Ì¯È·‡Â Ô˙„Â Ï‡eÓ ·‡ÈÏ‡ È·e¿≈¡ƒ»¿≈¿»»«¬ƒ»»»
‰LÓ ÏÚ eLk˙‡c ‡zLÎ ÈÚ¯ÚÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«…∆
ÔB‰ÈLBpk˙‡a Á¯˜„ ‡zLÎa Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…ƒ¿ƒ¿»¿…«¿ƒ¿«≈

:ÈÈ ÏÚ«¿»

ÈÂ˙י  ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe¿»««¿»»«¿»«»¿¿»
˙È ‡˙M‡ ˙ÏÎ‡ „k ‡zLÎ„ ‡˙BÓa Á¯…̃«¿»ƒ¿ƒ¿»«¬»«∆»»»

:˙‡Ï BÂ‰Â ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»«¬¿»

mixehd lra

)(e.éîøëìinxkl" .dxFqOA 'a §©§¦©§¨§©§¦
zFUrN dn" :Kci`e ,"inxMd zgRWn¦§©©©©§¦§¦¨©©£

"inxkl cFr(c ,d dirWi)?inxM `Ed in . §©§¦§©§¨¦©§¦
zgRWn inxkl" FA xn`PW df¤¤¤¡©§©§¦¦§©©

aizkcM ,"inxMd(f ,mW mW)'d mxk iM ©©§¦§¦§¦¨¨¦¤¤
.l`xUi ziA zF`avf dxez §¨¥¦§¨¥

)(i.ñðì eéäiåzF`l Eid mzFYgOW ©¦§§¥¤©§¨¨§

.oFxMflE§¦¨
.ñðìWxW" ,"qpl EidIe" .dxFqOA 'b §¥©§¨©¦§§¥Ÿ¤

"miOr qpl cnr xW` iWi(i ,`i dirWi), ¦©£¤Ÿ¥§¥©¦§©§¨

KUxtn did mixvOn dnwxA WW"¥§¦§¨¦¦§©¦¨¨¦§¨¥
"qpl Kl zFidl(f ,fk l`wfgi)Exn`W Edf . ¦§¨§¥§¤§¥¤¤¨§

(` ,iw oixcdpq);'mdl xSAzp mFwn' ©§¤§¦¨¦§©¥¨¤
mFwn x`Wp ux`d dgYtPWM§¤¦§§¨¨¨¤¦§©¨

oxYd W`xA `EdW qPd FnM ,rvn`Ä¤§©§©¥¤§Ÿ©Ÿ¤
fnx o`MnE .oxY FnM mFwn x`Wp KM̈¦§©¨§Ÿ¤¦¨¤¤

xn`C o`nl(a ,hw mW)dcia` `idW §¨§¨©¨¤¦£¥¨
mizOd zIgzl EcnrIW ,zWTAzOd©¦§©¤¤¤©©§¦§¦©©¥¦
xW` iWi WxW" Epiide ,giWOd zFnil¦©¨¦©§©§Ÿ¤¦©£¤

."miOr qpl cnr`i dxez Ÿ¥§¥©¦



qgpitמ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(àé)ñ :eúî-àì çø÷-éðáe§¥−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£e˙ÓŒ‡Ï Á¯˜ È·e∑(קי סנהדרין ּבעצה (במ"ר היּו הם ¿≈…«…≈ֵֵָָָ

ּבלּבם, ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָֹּתחּלה,
קי)לפיכ ויׁשבּו(סנהדרין ּבּגיהּנם ּגבּה מקֹום להם נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

.ׁשם  ָ

â ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr bl jxk zegiy ihewl)

מתּו לא קרח יא)ּובני (כו, ְֵֵַֹֹ
לפרׁשת  לכאֹורה ׁשי קרח ּבני הצלת סיּפּור לׁשאֹול, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹיׁש

לּכאן? ענינֹו ּומה ְְִַַָָֹקרח,
ּכתיב ועדתֹו קרח לגּבי דהנה  לֹומר, לג)ויש טז, ויאבדּו(קרח ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָֹֹֹ

ׁשנאבדּו ּבּכ נענׁשּו קרח ׁשּבני לֹומר, ויׁש הקהל. ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמּתֹו
אֹו ההּוא, הקהל מׁשּתּתפים מּתֹו אֹותם ׁשראה קהל תֹו ְְִִִֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובה  הרהרּו (ּכי ראה לא ּתׁשּובתם את ואילּו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבמחלֹוקת,

קהל  מּתֹו ׁשיאבדּו ההכרח מן ׁשלכן רש"י), ּכּפרּוׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלּבם,
סיּבה  אין ּבדבר, עדים היּו ׁשלא אחר, קהל מה־ׁשאין־ּכן ִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹזה.

מּתֹוכֹו. ּכי ׁשיאבדּו ּבּפרׁשתנּו, רק קרח ּבני על מסּוּפר לכן ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
(ּכפי  המחלֹוקת ּבזמן ׁשהיה הקהל היה לא ׁשּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלאחרי

חּוקת ּבּפרׁשת רׁש"י כב)ׁשּפרׁש מדּבר),(כ, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
להם ׁשנתּבצר המקֹום מן קרח ּבני רׁש"יצאּו ואז י)(ראה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

מתּו. ׁשלא יׂשראל לבני ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹהתּברר

(áé)úçtLî ìàeîðì íúçtLîì ïBòîL éða§¥´¦§»§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ
úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLî ïéîéì éìàeîpä©§´¥¦½§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©

:éðéëiä©¨«¦¦«

(âé)ì éçøfä úçtLî çøæì:éìeàMä úçtLî ìeàL §¤¾©¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«
i"yx£Á¯ÊÏ∑ו)הּוא אבל (שמות צהר, לׁשֹון צחר, ¿∆«ְֲַַָֹֹ

ׁשהרי  ּבנימין, מּׁשבט חמׁש וכן ּבטלה אהד ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמׁשּפחת
חמּׁשה, אּלא מנה לא וכאן למצרים ירד ּבנים ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָֹּבעׂשרה
ּבגמרא  ּומצאתי מׁשּפחֹות. ׁשבע הרי לגד, אצּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוכן

פ"א)ירּוׁשלמית, יומא פ"א. נסּתּלקּו(סוטה אהרן ׁשּכׁשּמת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹ
ונתנּו ּביׂשראל, להּלחם הּכנענים ּובאּו ּכבֹוד, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָענני
מּסעֹות  ׁשמֹונה לאחֹוריהם וחזרּו למצרים, לחזר ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹלב

ׁשּנאמר למֹוסרה, ההר י)מהר יׂשראל (דברים "ּובני : ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
אהרן". מת ׁשם מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָֹנסעּו
ׁשמֹונה  ההר, הר עד ּומּמֹוסרה מת? ההר ּבהר ְְֲִֵֵַַָָָָָָֹֹֹוהלא

ורדפּו לאחֹוריהם, ׁשחזרּו אּלא למפרע? יׁש ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמּסעֹות
ׁשבע  מהם והרגּו להחזירם, אחריהם לוי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּבני

מׁשּפ ארּבע נפלּו לוי ּומּבני מׁשּפחת מׁשּפחֹות, חֹות: ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָ
אּלא  ּכאן נמנּו לא יצהר ּומּבני ועּזיאלי, ְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָֹׁשמעי
ורּבי  היא. מה ידעּתי לא והרביעית הּקרחי; ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָֹמׁשּפחת
לפי  אבל ּבלעם, ּבדבר ּבּמּגפה ׁשּמתּו ּדרׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתנחּומא
מּמנין  זה ּבמנין ׁשמעֹון מּׁשבט ׁשחסר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהחסרֹון
נפלּו אלף כ"ד ׁשּכל נראה סיני, ׁשּבמדּבר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָהראׁשֹון

ׁשמעֹון  ׁשל .מּׁשבטֹו ְְִִִֶ

(ãé)óìà íéøNòå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
ñ :íéúàîe¨¨«¦

(åè)ébçì éðBôvä úçtLî ïBôöì íúçtLîì ãâ éða§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾
ì ébçä úçtLî:éðeMä úçtLî éðeL ¦§©−©©«©¦®§¦¾¦§©−©©¦«

e˙ÈÓ:יא  ‡Ï Á¯˜ È·e¿≈…«»ƒ

ÈÚ¯Ê˙יב  Ï‡eÓÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔBÚÓL Èa¿≈ƒ¿¿«¿¬«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:ÔÈÎÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÎÈÏ ÔÈÓÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈÓÈÏ Ï‡eÓ¿≈¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«¿ƒ»ƒ

Ïe‡L:יג  ˙ÈÚ¯Ê Ïe‡LÏ Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ¿∆««¿ƒ»«¿»«¿ƒ»

‡ÔÈÙÏיד  ÔÈ¯˙e ÔÈ¯NÚ ÔBÚÓL ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿ƒ
:Ô˙‡Óe»»

ˆÔBÙטו  ˙ÈÚ¯Ê ÔBÙˆÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ „‚ Èa¿≈»¿«¿¬«¿ƒ¿«¿ƒ¿
:ÈeL ˙ÈÚ¯Ê ÈeLÏ ÈbÁ ˙ÈÚ¯Ê ÈbÁÏ¿«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

mixehd lra

)(eh.éðBôväoFtvl" .dxFqOA 'a ©§¦©§¨¦§
ipFtSd z`e" :Kci`e ,"ipFtSd zgRWn¦§©©©§¦§¦¨§¤©§¦

"mkilrn wigx`(k ,a l`Fi),cb ipAn Edf . ©§¦¥£¥¤¥¤¦§¥¨
ixacAW cb ipAn EdIl` `aIWM oke§¥§¤¨Ÿ¥¦¨¦§¥¨¤§¦§¥

f` ,cb ipA mr FzF` qgin minId©¨¦§©¥¦§¥¨¨
"(ipetvde)wigx` [ipFtSd z`e]§¤©§¦©§¦

.rxd xvi lHAzIW ,"mkilrn¥£¥¤¤¦§©¥¥¤¨¨

.ïBôöìoFitv `Ed(fh ,en ziW`xA)aizkE . ¦§¦§§¥¦§¦
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.FwlgA oEtv zFxACdfh dxez ©¦§¨§¤§
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(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני .אֹומר ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©

:éçøfä©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä©¦§Ÿ¦«

i"yx£·eLÈÏ∑ ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְִִִֵַָָ
והּנֹולדין  מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּכל
חּוץ  ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמּׁשם
ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֻמּמׁשּפחֹות
ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ונעמן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוארּד

ּכׁשהיתה  למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ מהם, ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֻמעּברת
ּבני  ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו
לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם אׁשר. ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבנים
הּללּו ּומּׁשנים הרּבה, ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד  ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

mixehd lra

)(bk.éðetä úçtLî äeôìFl did §ª¨¦§©©©¦¨¨
xnFl 'ipERd' aizkE ,'idERd' xnFl©©¦§¦©¦©
cFnll eil` mipFR l`xUi lMW¤¨¦§¨¥¦¥¨¦§

.FzxFYnck dxez ¦¨
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מי qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(æè):éøòä úçtLî éøòì éðæàä úçtLî éðæàì§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾¦§©−©¨«¥¦«
i"yx£ÈÊ‡Ï∑ׁשמֹו על מׁשּפחּתֹו נקראת לא לּמה יֹודע ואיני אצּבֹון, מׁשּפחת ׁשּזֹו אני .אֹומר ¿»¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ

(æé)úçtLî éìàøàì éãBøàä úçtLî ãBøàì©«£¾¦§©−©¨«£¦®§©̧§¥¦½¦§©−©
:éìàøàä̈«©§¥¦«

(çé)óìà íéòaøà íäéã÷ôì ãâ-éða úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(èé)õøàa ïðBàå øò úîiå ïðBàå øò äãeäé éða§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈§¤¬¤
:ïòðk§¨«©

(ë)ì íúçtLîì äãeäé-éðá eéäiåúçtLî äìL ©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼§¥À̈¦§©̧©Æ
úçtLî çøæì éöøtä úçtLî õøôì éðìMä©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§¤¾©¦§©−©

:éçøfä©©§¦«

(àë)ìeîçì éðøöçä úçtLî ïøöçì õøô-éðá eéäiå©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾
:éìeîçä úçtLî¦§©−©¤¨«¦«

(áë)íéòáLå äML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯§¦§¦²
ñ :úBàî Lîçå óìà¤−¤©«£¥¬¥«

(âë)éòìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì øëùOé éða§¥³¦¨¨Æ§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®
:éðetä úçtLî äeôì§ª¾̈¦§©−©©¦«

(ãë)ì éáLiä úçtLî áeLéìúçtLî ïøîL §¨¾¦§©−©©¨«ª¦®§¦§¾Ÿ¦§©−©
:éðøîMä©¦§Ÿ¦«

i"yx£·eLÈÏ∑ ּכי מצרים, ּביֹורדי האמּור יֹוב הּוא ¿»ְְְִִִֵַָָ
והּנֹולדין  מצרים. יֹורדי ׁשם על נקראּו הּמׁשּפחֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָּכל
חּוץ  ׁשמם, על הּמׁשּפחֹות נקראּו לא והלאה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹמּׁשם
ּבמצרים, ּכּלם ׁשּנֹולדּו ּומנּׁשה אפרים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֻמּמׁשּפחֹות
ּביסֹודֹו ּומצאתי ּבנימין. ּבן ּבלע ּבני ונעמן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוארּד

ּכׁשהיתה  למצרים אּמן ׁשּירדה הּדרׁשן, מׁשה רּבי ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
וחמּול, ּכחצרֹון למׁשּפחֹות נחלקּו לכ מהם, ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֻמעּברת
ּבני  ׁשהיּו ּומלּכיאל, וחבר ליהּודה, ּבנים ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשהיּו
לאו, ואם טֹוב, הרי היא, אּגדה ואם אׁשר. ׁשל ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבנים
הּללּו ּומּׁשנים הרּבה, ּבנים ּבני לבלע ׁשהיּו אני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר

È¯Ú:טז  ˙ÈÚ¯Ê È¯ÚÏ ÈÊ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÈÊ‡Ï¿»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÈÚ¯Ê˙יז  ÈÏ‡¯‡Ï È„B¯‡ ˙ÈÚ¯Ê „B¯‡Ï«¬«¿ƒ¬ƒ¿«¿≈ƒ«¿ƒ
:ÈÏ‡¯‡«¿≈ƒ

‡¯ÔÈÚaיח  ÔB‰ÈÈÓÏ „‚ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

ÔB‡Âיט  ¯Ú ˙ÈÓe ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È Èa¿≈¿»≈¿»ƒ≈¿»
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÈÚ¯Ê˙כ  ‰ÏLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‰„e‰È È· BÂ‰Â«¬¿≈¿»¿«¿¬«¿¿≈»«¿ƒ
:Á¯Ê ˙ÈÚ¯Ê Á¯ÊÏ ı¯t ˙ÈÚ¯Ê ı¯ÙÏ ‰ÏL≈»¿∆∆«¿ƒ»∆¿∆««¿ƒ»«

ÔB¯ˆÁכא  ˙ÈÚ¯Ê ÔB¯ˆÁÏ ı¯Ù È· BÂ‰Â«¬¿≈∆∆¿∆¿«¿ƒ∆¿
:ÏeÓÁ ˙ÈÚ¯Ê ÏeÓÁÏ¿»«¿ƒ»

ÔÈÚ·Lכב  ÔB‰ÈÈÓÏ ‰„e‰È ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ¿ƒ»«¿ƒ«¬≈¿»

ÈÚ¯Ê˙כג  ÚÏBz ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯Î˘OÈ Èa¿≈ƒ»»¿«¿¬«¿»«¿ƒ
:Èet ˙ÈÚ¯Ê ‰eÙÏ ÚÏBz»¿À»«¿ƒƒ

ÈÚ¯Ê˙כד  ÔB¯ÓLÏ ·eLÈ ˙ÈÚ¯Ê ·eLÈÏ¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
:ÔB¯ÓLƒ¿

mixehd lra

)(bk.éðetä úçtLî äeôìFl did §ª¨¦§©©©¦¨¨
xnFl 'ipERd' aizkE ,'idERd' xnFl©©¦§¦©¦©
cFnll eil` mipFR l`xUi lMW¤¨¦§¨¥¦¥¨¦§
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qgpitמב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy
ונקראּו רּבה, מׁשּפחה אחד מּכל יצאה ונעמן ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָארּד
הּׁשנים  ותֹולדֹות ּבלע, ׁשם על הּבנים ׁשאר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּתֹולדֹות
מכיר  ּבבני אֹומר אני וכן ׁשמם. על נקראּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָהּללּו
ׁשמֹו, על נקראת אחת מׁשּפחֹות: לׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשּנחלקּו
מׁשּפחֹות  חמׁש ּבנֹו. ּגלעד ׁשם על נקראת ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָואחת

נבּואת  מקצת נתקּימה ּכאן ּבנימין. ׁשל מּבניו ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָחסרּו
ּוב'פילגׁש אנינּותי, ּבן - אֹוני" "ּבן ׁשּקראתֹו ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָאּמֹו,
רּבי  ׁשל ּביסֹודֹו מצאתי זֹו ּכּלּה. נתקּימה ְְְִִִִִֶַַַָָָָָֻּבּגבעה'

הּדרׁשן  .מׁשה ְֶַַָֹ

(äë)äòaøà íäéã÷ôì øëùOé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ìLe óìà íéMLåñ :úBàî L §¦¦²¤−¤§¬¥«

(åë)écøqä úçtLî ãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤¦§©̧©Æ©©§¦½
:éìàìçiä úçtLî ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½¦§©−©©©§§¥¦«

(æë)óìà íéML íäéã÷ôì éðìeáfä úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤
ñ :úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(çë):íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBé éða§¥¬¥−§¦§§Ÿ¨®§©¤−§¤§¨«¦

(èë)ëîe éøéënä úçtLî øéëîì äMðî éðaøé §¥´§©¤À§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−
:éãòìbä úçtLî ãòìâì ãòìb-úà ãéìBä¦´¤¦§¨®§¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«

(ì)÷ìçì éøæòéàä úçtLî øæòéà ãòìâ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤
:é÷ìçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦«

(àì)úçtLî íëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤¦§©−©
:éîëMä©¦§¦«

(áì)úçtLî øôçå éòãéîMä úçtLî òãéîLe§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®§¥¾¤¦§©−©
:éøôçä©«¤§¦«

(âì)úBða-íà ék íéða Bì eéä-àì øôç-ïa ãçôìöe§¨§¨´¤¥À¤Ÿ¨¬²¨¦−¦´¦¨®
äkìî äìâç äòðå äìçî ãçôìö úBða íLå§¥Æ§´§¨§½̈©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈

:äöøúå§¦§¨«

(ãì)íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²
ñ :úBàî òáLe óìà¤−¤§©¬¥«

ÔÈzLכה  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯Î˘OÈ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«ƒ»»¿ƒ¿»≈ƒƒ
:‰‡Ó ˙Ï˙e ÔÈÙÏ‡ ‡Úa¯‡Â¿«¿¿»«¿ƒ¿«¿»

Ò¯„כו  ˙ÈÚ¯Ê „¯ÒÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÏe·Ê Èa¿≈¿À¿«¿¬«¿¿∆∆«¿ƒ∆∆
:Ï‡ÏÁÈ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡ÏÁÈÏ ÔBÏ‡ ˙ÈÚ¯Ê ÔBÏ‡Ï¿≈«¿ƒ≈¿«¿¿≈«¿ƒ«¿¿≈

‡ÔÈÙÏכז  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÔÏe·Ê ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿À¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿ƒ
:‰‡Ó LÓÁÂ«¬≈¿»

ÌÈ¯Ù‡Â:כח  ‰MpÓ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÛÒBÈ Èa¿≈≈¿«¿¬«¿¿«∆¿∆¿»ƒ

ÈÎÓe¯כט  ¯ÈÎÓ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÈÎÓÏ ‰MÓ Èa¿≈¿«∆¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»ƒ
:„ÚÏb ˙ÈÚ¯Ê „ÚÏ‚Ï „ÚÏb ˙È „ÈÏB‡ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»

ÏÁÏ˜ל  ¯ÊÚÈ‡ ˙ÈÚ¯Ê ¯ÊÚÈ‡ „ÚÏb Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ»∆¿≈∆
:˜ÏÁ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈∆

ÈÚ¯Ê˙לא  ÌÎLÂ ÈÏ‡È¯N‡ ˙ÈÚ¯Ê Ï‡È¯N‡Â¿«¿ƒ≈«¿ƒ«¿ƒ≈ƒ¿∆∆«¿ƒ
:ÌÎL∆∆

ÈÚ¯Ê˙לב  ¯ÙÁÂ Ú„ÈÓL ˙ÈÚ¯Ê Ú„ÈÓLe¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ
:¯ÙÁ≈∆

‡Ô‰lלג  ÔÈa dÏ BÂ‰ ‡Ï ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆe¿»¿»«≈∆»¬≈¿ƒ∆»≈
‰Ï‚Á ‰ÚÂ ‰ÏÁÓ „ÁÙÏˆ ˙a ÌeLÂ Ôa¿»¿¿«¿»¿»«¿»¿…»»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈLÓÁלד  ÔB‰ÈÈÓe ‰MÓ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿ƒ¿«∆ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Ú·Le ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ¿«¿»

mixehd lra
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מג qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"i ipy meil inei xeriy

(äì)ì íúçtLîì íéøôà-éðá älàúçtLî çìúeL ¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ
úçtLî ïçúì éøëaä úçtLî øëáì éçìúMä©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®§©¾©¦§©−©

:éðçzä©©«£¦«

(åì):éðøòä úçtLî ïøòì çìúeL éða älàå§¥−¤§¥´¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«
i"yx£'B‚Â ÁÏ˙eL Èa ‰l‡Â∑ ׁשּותלח ּבני ׁשאר ¿≈∆¿≈»«¿ְְֵֶַָ

יצאה  ּומערן ׁשּותלח, ׁשם על ּתֹולדֹותיהם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָנקראּו
ׁשּותלח  ּבני ונחׁשבּו ׁשמֹו, על ונקראת רּבה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמׁשּפחה
זֹו ּבפרׁשה ותמצא וחׁשב, צא מׁשּפחֹות. ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹלׁשּתי
הרי  ׁשמֹונה לוי ּומּבני מׁשּפחֹות, וׁשבע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָחמּׁשים

ׁשּנאמר וזהּו וחמׁש, ז)ׁשּׁשים המעט (דברים אּתם "ּכי : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
מּמׁשּפחֹות  חסרים אּתם חמּׁשה מעט, ה"א ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָוגֹו'"
ׁשל  מיסֹודֹו הבנּתי זה אף ׁשבעים. ׁשהן העּמים ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל
ּולהֹוסיף  לפחֹות הצרכּתי א הּדרׁשן, מׁשה ְְְְְִִִִֶַַַַַָֹֻרּבי

.ּבדבריו  ְִָָ

(æì)íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éða úçtLî älà¥´¤¦§§³Ÿ§¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄
ìLeóñBé-éðá älà úBàî Lîçå óìà íéL §¦²¤−¤©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−

ñ :íúçtLîì§¦§§Ÿ¨«

(çì)éòìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàä̈«£¦«¨¦«
i"yx£Ì¯ÈÁ‡Ï∑ אחירם נקרא מּמּנּו, ורם אחיו ׁשהיה יֹוסף ׁשם על ׁשּנקרא ּולפי למצרים, ׁשּירד אחי .הּוא «¬ƒ»ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(èì)ìúçtLî íôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈¦§©−©
:éîôeçä©«¨¦«

i"yx£ÌÙeÙL∑על מּפים, האּמֹות הּוא ּבין ׁשפּוף יֹוסף ׁשהיה .ׁשם ¿»ִֵֵֵֶַָָָָֻֻ

(î)écøàä úçtLî ïîòðå cøà òìá-éðá eéäiå©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£¨®¦§©̧©Æ¨«©§¦½
:éîòpä úçtLî ïîòðì§©£́½̈¦§©−©©©«£¦«

(àî)äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá älà¥¬¤§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½£¦¨¯
ñ :úBàî LLå óìà íéòaøàå§©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«

ÁÏ˙eLÏלה  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈∆¿«ƒ¿«¿¬«¿¿∆«
ÔÁ˙Ï ¯Îa ˙ÈÚ¯Ê ¯Î·Ï ÁÏ˙eL ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ∆«¿∆∆«¿ƒ»∆¿««

:ÔÁz ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ»«

Ô¯Ú:לו  ˙ÈÚ¯Ê Ô¯ÚÏ ÁÏ˙eL Èa ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿≈»«¿ƒ≈»

ÔÈ˙Ïzלז  ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÈ¯Ù‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈∆¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ
ÛÒBÈ Èa ÔÈl‡ ‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒ«¬≈¿»ƒ≈¿≈≈

:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬«¿

ÚÏaלח  ˙ÈÚ¯Ê ÚÏ·Ï ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿¿∆««¿ƒ∆«
˙ÈÚ¯Ê Ì¯ÈÁ‡Ï ÏaL‡ ˙ÈÚ¯Ê ÏaL‡Ï¿«¿≈«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»«¿ƒ

:Ì¯ÈÁ‡¬ƒ»

ÈÚ¯Ê˙לט  ÌÙeÁÏ ÌÙeÙL ˙ÈÚ¯Ê ÌÙeÙLÏƒ¿»«¿ƒ¿»¿»«¿ƒ
:ÌÙeÁ»

‰‡¯Ècמ  ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÂ c¯‡ ÚÏ· È· BÂ‰Â«¬¿≈∆««¿¿¿«¬»«¿ƒ»«¿ƒ
:ÈÓÚ ˙ÈÚ¯Ê ÔÓÚÏ¿«¬»«¿ƒ«¬ƒ

ÔB‰ÈÈÓeמא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÔÓÈ· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó ˙ÈLÂ ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿ƒ¿»

mixehd lra
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qgpitמד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy

(áî)ì íúçtLîì ïã-éðá älàúçtLî íçeL ¥³¤§¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©
:íúçtLîì ïc úçtLî älà éîçeMä©«¨¦®¥²¤¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«

i"yx£ÌÁeLÏ∑ חׁשים .הּוא ¿»ִֻ

(âî)äòaøà íäéã÷ôì éîçeMä úçtLî-ìk̈¦§§¬Ÿ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMLå§¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

(ãî)äðîiä úçtLî äðîéì íúçtLîì øLà éða§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈¦§©̧©Æ©¦§½̈
:éòéøaä úçtLî äòéøáì éåLiä úçtLî éåLéì§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈¦§©−©©§¦¦«

(äî)ìàékìîì éøáçä úçtLî øáçì äòéøá éðáì¦§¥´§¦½̈§¥¾¤¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½
:éìàékìnä úçtLî¦§©−©©©§¦«¥¦«

(åî):çøN øLà-úa íLå§¥¬©¨¥−¨«©
i"yx£Á¯N ¯L‡Œ˙a ÌLÂ∑ ּכאן מנאּה ּבחּיים, קּימת ׁשהיתה .לפי ¿≈«»≈»«ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

(æî)ìL íäéã÷ôì øLà-éða úçtLî älàäL ¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯
ñ :úBàî òaøàå óìà íéMîçå©«£¦¦²¤−¤§©§©¬¥«

çî)(úçtLî ìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½¦§©−©
:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«

(èî)ì éøöiä úçtLî øöéì:éîlMä úçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©©¦¥¦«

(ð)íäéã÷ôe íúçtLîì éìzôð úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®§ª´¥¤½
:úBàî òaøàå óìà íéòaøàå äMîç£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

(àð)óìàå óìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤¨¨®¤
ìLe úBàî òáL:íéL §©¬¥−§¦«

ß fenz 'k iyily mei ß

(áð):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âð):úBîL øtñîa äìçða õøàä ÷ìçz älàì̈¥À¤¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«

ÈÚ¯Ê˙מב  ÌÁeLÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ô„ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬«¿¿»«¿ƒ
:ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ Ôc ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ ÌÁeL»ƒ≈«¿¬«»¿«¿¬«¿

Úa¯‡Âמג  ÔÈzL ÔB‰ÈÈÓÏ ÌÁeL ˙ÈÚ¯Ê Ïk»«¿¬«»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿«
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿«¿»

ÓÈ‰מד  ˙ÈÚ¯Ê ‰ÓÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ¯M‡ Èa¿≈»≈¿«¿¬«¿¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»
:‰ÚÈ¯a ˙ÈÚ¯Ê ‰ÚÈ¯·Ï ÈÂLÈ ˙ÈÚ¯Ê ÈÂLÈÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»

Ï‡ÈkÏÓÏמה  ¯·Á ˙ÈÚ¯Ê ¯·ÁÏ ‰ÚÈ¯· È·Ïƒ¿≈¿ƒ»¿≈∆«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ≈
:Ï‡ÈkÏÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ≈

Á¯Ò:מו  ¯L‡ ˙a ÌeLÂ¿«»≈»«

ÔÈLÓÁמז  ÔB‰ÈÈÓÏ ¯L‡ Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈»≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e¿»»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÈÚ¯Ê˙מח  Ï‡ˆÁÈÏ ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ Èa¿≈«¿»ƒ¿«¿¬«¿¿«¿¿≈«¿ƒ
:Èeb ˙ÈÚ¯Ê Èe‚Ï Ï‡ˆÁÈ«¿¿≈¿ƒ«¿ƒƒ

ÌlL:מט  ˙ÈÚ¯Ê ÌlLÏ ¯ˆÈ ˙ÈÚ¯Ê ¯ˆÈÏ¿≈∆«¿ƒ≈∆¿ƒ≈«¿ƒƒ≈

ÔB‰ÈÈÓeנ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÈÏzÙ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬««¿»ƒ¿«¿¬«¿ƒ¿»≈
:‰‡Ó Úa¯‡Â ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿«¿«¿»

ÁÂ„נא  ‰‡Ó ˙ÈL Ï‡¯NÈ Èa ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿«
:ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«¿»¿»ƒ

ÓÈÓÏ¯:נב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÈÓaנג  ‡ÒÁ‡a ‡Ú¯‡ ‚Ït˙z ÔÈl‡Ï¿ƒ≈ƒ¿¿≈«¿»¿«¬»»¿ƒ¿«
:Ô‰ÓL¿»»



מה qgpit zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'k iyily meil inei xeriy
i"yx£ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‰l‡Ï∑ מּבן לפחּותים ולא »≈∆≈»≈»»∆ְְִִִֶֹ

חּלּוק  ּבטרם עׂשרים לכלל ׁשּבאּו אףֿעלּֿפי ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָעׂשרים,
לא  חּלקּו, וׁשבע ּכבׁשּו ׁשנים ׁשבע ׁשהרי - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ואלף, אלף מאֹות ׁשׁש אּלּו אּלא ּבארץ חלק  ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָנטלּו
אּלא  נטלּו לא ּבנים, ׁשּׁשה מהם לאחד היה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹואם

לבּדֹו אביהם .חלק ְֲִֵֶֶַ

(ãð)Léà Búìçð èéòîz èòîìå Búìçð äaøz áøì̈©À©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦ µ
:Búìçð ïzé åéã÷ô éôì§¦´§ª½̈ª©−©«£¨«

i"yx£B˙ÏÁ ‰a¯z ·¯Ï∑ מרּבה ׁשהיה לׁשבט »««¿∆«¬»ְְֵֶֶֶָָֻ
היּו ׁשּלא ואףֿעלּֿפי רב, חלק נתנּו ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּבאֹוכלֹוסין
חּלקּו הּׁשבט רּבּוי לפי הּכל ׁשהרי - ׁשוים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהחלקים
היה  והּגֹורל ּגֹורל. עלֿידי אּלא עׂשּו לא - ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהחלקים

ּבתרא' ּב'ּבבא ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּקדׁש, רּוח (דף עלּֿפי ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹֹ
ואֹומר קיח) ותּמים, ּבאּורים מלּבׁש היה הּכהן אלעזר :ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻֻ

ּפלֹוני  ּתחּום עֹולה, ּפלֹוני ׁשבט אם הּקדׁש: ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹּברּוח
וי"ב  ּפתקין, ּבי"ב ּכתּובים היּו והּׁשבטים עּמֹו. ְְְְְְִִִִֶַָָָעֹולה

מכניס  והּנׂשיא ּבקלּפי, ּובללּום ּפתקין, ּבי"ב ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָּגבּולים
ׁשל  ּפתק ּבידֹו עֹולה ּפתקין: ׁשני ונֹוטל לתֹוכּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָידֹו

ׁש עצמֹוׁשם והּגֹורל לֹו, המפרׁש ּגבּול ׁשל ּופתק בטֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּפלֹוני  לגבּול עליתי הּגֹורל אני ואֹומר: צֹווח ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָהיה
נתחּלקה  ולא הּגֹורל". "עלּֿפי ׁשּנאמר: ּפלֹוני, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשבט
אּלא  מחברֹו, מׁשּבח ּגבּול ׁשּיׁש לפי ּבמּדה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻהארץ
לפי  הּכל טֹוב, סאה ּבית ּכנגד רע ּכר ּבית ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֹּבׁשּומא:

.הּדמים  ִַָ

(äð)ì õøàä-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà-úBhî úBîL ©§¾̈¥«¨¥−¤¨¨®¤¦§¬©«
:eìçðé íúáà£Ÿ−̈¦§¨«

i"yx£Ì˙·‡Œ˙BhÓ ˙BÓLÏ∑ ׁשּנה מצרים. יֹוצאי אּלּו ƒ¿«¬…»ְְִִִֵֵַָ
ׁשּכל  ׁשּבּתֹורה, הנחלֹות מּכל זֹו נחלה ֲֲִֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב
מתים  וכאן הּמתים, את יֹורׁשים החּיים ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהנחלֹות,
מצרים  מּיֹוצאי אחים ׁשני ּכיצד? החּיים. את ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַיֹורׁשים
ׁשלׁשה. ולזה אחד לזה הארץ, ּבבאי ּבנים להם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹׁשהיּו
ׁשלׁשה, נטלּו והּׁשלׁשה אחד, חלק נטל ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהאחד
אצל  נחלתן חזרה הארץ". ּתחלק "לאּלה ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
"לׁשמֹות  ׁשּנאמר: וזהּו ּבׁשוה. הּכל וחּלקּו אביהן ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹאבי

חּלקּוה  הּבנים, ׁשּנטלּו ׁשאחר ינחלּו", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹמּטֹותֿאבתם
חּלקּוה  מּתחּלה ואּלּו מּמצרים. ׁשּיצאּו האבֹות ְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָלפי
הארּבעה  אּלּו נֹוטלין היּו לא מצרים, יֹוצאי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹלמנין

חלקים  ארּבעה נטלּו עכׁשו חלקים, ׁשני ‡C.אּלא ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ«
Ï¯B‚a∑אֹומר הּוא וכן וכלב, יהֹוׁשע א)יצאּו :(שופטים ¿»ְְְְֵֵֵַָָֻ

ואֹומר  מׁשה", ּדּבר ּכאׁשר אתֿחברֹון לכלב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ"וּיּתנּו
יט) ׁשאל"(יהושע אׁשר אתֿהעיר לֹו נתנּו ה' "עלּֿפי :. ְֲִִֶֶַָָָָ

Ì˙·‡Œ˙BhÓ∑ ועבדים ּגרים .יצאּו «¬…»ְֲִִֵַָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr a jxk zegiy ihewl)

הארץ את יחלק ּבגֹורל נה)א (כו, ְֵֵֶֶַָָָָ
הּוא  ׁשּבה ּבמיּוחד, לֹו הׁשיכת אחת מצוה יׁשנּה יהּודי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָלכל

טפי' קיח)'זהיר 'חלּוקת (ׁשּבת ׁשל הּפנימית המׁשמעּות זֹוהי . ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
לקֹונֹו. ּבעבֹודתֹו לֹו המיּוחד 'חלקֹו' ניּתן יהּודי לכל - ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהארץ'
מטעם  למעלה הּוא גֹורל ּכי דוקא, ּבגֹורל הארץ נחלקה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָלכן

ּובלׁשֹון  ודעת. מטעם למעלה היא זּו 'חלּוקה' וגם ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָודעת,
ּבּתניא הזקן ז)אדמֹו"ר סימן סֹוף הקֹודׁש האֹור (אגרת יתרֹון : ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודעת  טעם ּבחינת אינֹו - ּפרטיֹות לנׁשמֹות הּפרטי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהזה
. ּבמחׁשבה עלה ׁשּכ הדעת, מּבחינת למעלה אלא ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמּוׂשג,

ממׁש. הגֹורל ּבחינת הּוא למטה ודּוגמתֹו . .ְְְְִַַַַָָָָ

(åð)ñ :èòîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbä ét-ìò©¦Æ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«

i"yx£¯Bb‰ ÈtŒÏÚÏ∑ עלּֿפי" נאמר: לכ הּקדׁש, ּברּוח ׁשּנתחּלקה מּגיד ׁשּפירׁשּתי ; ּכמֹו מדּבר, היה הּגֹורל «ƒ«»ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
.ה'"

(æð)úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô älàå§¥̧¤§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
úçtLî éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾¦§©−©

:éøønä©§¨¦«

Ôe¯ÚÊzנד  È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈«¿¬
·‰È˙z È‰BÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿¿«¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«

:dzÒÁ‡«¬«¿≈

Ô‰ÓLÏנה  ‡Ú¯‡ ˙È ‚Ït˙z ‡·„Úa Ì¯a¿«¿«¿»ƒ¿¿≈»«¿»ƒ¿»»
:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙‰·‡ ÈË·Lƒ¿≈¬»«¿«¿¿

ÔÈaנו  ÔB‰zÒÁ‡ ‚Ït˙z ‡·„Ú Ìet ÏÚ««¿»ƒ¿¿≈«¬«¿¿≈
:È¯ÈÚÊÏ È‡ÈbÒ«ƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔBL¯‚Ïנז  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ È‡ÂÏ ÈÈÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈ƒ¿»≈≈»≈¿«¿¬«¿¿≈¿
È¯¯ÓÏ ˙‰˜ ˙ÈÚ¯Ê ˙‰˜Ï ÔBL¯b ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ≈¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:È¯¯Ó ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ¿»ƒ
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(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי, הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב אׁשּתֹו(סוטה ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְִ

הֹורתּה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָילדּתּה
והיא  ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּבמצרים.

מֹוצא  אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָהׁשלימה
ותׁשע  ׁשּׁשים .אּלא ְִִֵֶַָ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑ להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְִ

להם  לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹנמנין
נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן והּנמנין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנחלה,

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֶֶַַַָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲַָ
היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּנׁשים

אֹומריםמחּבבֹות  האנׁשים הארץ; יד)את :(במדבר ְְְֲִִֶֶַָָָָ

אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש ְְְְְְִִִַָָָָָָֹ"נּתנה
צלפחד  ּבנֹות ּפרׁשת נסמכה לכ אחּזה", ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻ"ּתנהּֿלנּו

.לכאן  ְָ

(äñ)øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³
ñ :ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

mixehd lra

)(dq.eúîé úBî.gxw zcre mippFlzn ,dAxd zFzin 'EznEi' DiA ixw .xqg aizM` dxez ¨ª§¦¨¥§¥¥§¦©§¥¦§§¦©£©Ÿ©
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(çð)älà|úçtLî éðálä úçtLî éåì úçtLî ¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©
úçtLî éLenä úçtLî éìçnä úçtLî éðøáçä©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©

:íøîò-úà ãìBä úä÷e éçøwä©¨§¦®§−̈¦¬¤©§¨«
i"yx£ÈÂÏ ˙ÁtLÓ ‰l‡∑ הּיצהרי מן ּוקצת והעּזיאלי, הּׁשמעי מׁשּפחת ּכאן .חסר ≈∆ƒ¿¿…≈ƒְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ

(èð)íLå|äãìé øLà éåì-úa ãáëBé íøîò úLà §¥´¥´¤©§À̈¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬
ïøäà-úà íøîòì ãìzå íéøöîa éåìì dúàŸ¨²§¥¦−§¦§¨®¦©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ

:íúçà íéøî úàå äLî-úàå§¤¤½§¥−¦§¨¬£Ÿ¨«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙‡ ‰„ÏÈ ¯L‡∑(יב אׁשּתֹו(סוטה ¬∆»¿»…»¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒְִ

הֹורתּה ואין ּבמצרים] [לדתּה ּבמצרים, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָילדּתּה
והיא  ילדּתּה. החֹומה לתֹו ּכׁשּנכנסּו ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָּבמצרים.

מֹוצא  אּתה אי ּבפרטן ׁשהרי ׁשבעים, מנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָהׁשלימה
ותׁשע  ׁשּׁשים .אּלא ְִִֵֶַָ

(ñ)øæòìà-úà àeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®¤¤§¨−̈
:øîúéà-úàå§¤¦«¨¨«

(àñ)éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå áãð úîiå©¨¬¨¨−̈©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(áñ)ìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNòå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
ék äìòîå Lãç-ïaî|éða CBúa eã÷túä àì ¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´

:ìàøNé éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa CB˙a e„˜t˙‰ ‡Ï Èk∑ להיֹות ƒ…»¿»¿¿¿≈ƒ¿»≈ְִ

להם  לאֿנּתן ּכי ּטעם? ּומה ׁשנה. עׂשרים ּבני ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹנמנין
נחלה, ּבני היּו ׁשנה עׂשרים מּבן והּנמנין ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנחלה,

נחלתֹו" יּתן ּפקדיו לפי "איׁש .ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֶֶַַַָָֻֻ

(âñ)eã÷t øLà ïäkä øæòìàå äLî éãe÷t älà¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®£¤̧¨«§¹
:Bçøé ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-úà¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«

(ãñ)ïøäàå äLî éãe÷tî Léà äéä-àì älàáe§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´¤½§©«£−Ÿ
:éðéñ øaãîa ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−§¦§©¬¦¨«

i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰È‰Œ‡Ï ‰l‡·e∑ על אבל ¿≈∆…»»ƒ¿ֲַָ
היּו ׁשהן לפי המרּגלים, ּגזרת נגזרה לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּנׁשים

אֹומריםמחּבבֹות  האנׁשים הארץ; יד)את :(במדבר ְְְֲִִֶֶַָָָָ

אֹומרֹות: והּנׁשים מצרימה", ונׁשּובה ראׁש ְְְְְְִִִַָָָָָָֹ"נּתנה
צלפחד  ּבנֹות ּפרׁשת נסמכה לכ אחּזה", ְְְְְְְֲִַָָָָָָָָָֻ"ּתנהּֿלנּו

.לכאן  ְָ

(äñ)øúBð-àìå øaãna eúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−©¦§¨®§«Ÿ©³
ñ :ïeð-ïa òLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék Léà íäî¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«

ÔB¯·Áנח  ˙ÈÚ¯Ê È·Ï ˙ÈÚ¯Ê ÈÂÏ ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆¿
˙‰˜e Á¯˜ ˙ÈÚ¯Ê ÈLeÓ ˙ÈÚ¯Ê ÈÏÁÓ ˙ÈÚ¯Ê«¿ƒ«¿ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…«¿»

:Ì¯ÓÚ ˙È „ÈÏB‡≈»«¿»

„ÏÈ„˙נט  ÈÂÏ ˙a „·ÎBÈ Ì¯ÓÚ ˙z‡ ÌeLÂ¿ƒ««¿»∆∆«≈ƒƒ≈«
Ô¯‰‡ ˙È Ì¯ÓÚÏ ˙„ÏÈÂ ÌÈ¯ˆÓa ÈÂÏÏ d˙È»«¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ≈«¿«¿»»«¬…

:ÔB‰˙Á‡ ÌÈ¯Ó ˙ÈÂ ‰LÓ ˙ÈÂ¿»…∆¿»ƒ¿»¬»¿

È˙ס  ‡e‰È·‡ ˙ÈÂ ·„ ˙È Ô¯‰‡Ï „ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»»»¿»¬ƒ»
:¯Ó˙È‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»ƒ»»

‡M˙‡סא  ÔB‰·B¯˜a ‡e‰È·‡Â ·„ ˙ÈÓeƒ»»«¬ƒ¿»≈∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙¯Îe¿≈»√»¿»

Ïkסב  ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙e ÔÈ¯NÚ ÔB‰ÈÈÓ BÂ‰Â«¬ƒ¿»≈«¿ƒ¿»»«¿ƒ»
eÈÓ˙‡ ‡Ï È¯‡ ‡lÚÏe ‡Á¯È ¯aÓ ‡¯eÎc¿»ƒ««¿»¿≈»¬≈»ƒ¿¿ƒ
ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ‡Ï È¯‡ Ï‡¯NÈ È· B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬≈»ƒ¿¿ƒ«¿

:Ï‡¯NÈ È· B‚a ‡ÒÁ‡«¬»»¿¿≈ƒ¿»≈

BÓסג  Èc ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ÈÈÓ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈…∆¿∆¿»»«¬»ƒ¿
‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙È»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»««¿≈»

:BÁ¯È„ƒ≈

Ô¯‰‡Âסד  ‰LÓ ÈÈnÓ ¯·‚ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈl‡·e¿ƒ≈»¬»¿«ƒƒ¿»≈…∆¿«¬…
‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ Èa ˙È BÓ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

a„Óa¯‡סה  Ôe˙eÓÈ ˙ÓÓ ÔB‰Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»¿≈«¿¿«¿¿»
¯a ·Ïk Ô‰l‡ L‡ ÔB‰Ó ¯‡zL‡ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿«ƒ¿¡«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

mixehd lra

)(dq.eúîé úBî.gxw zcre mippFlzn ,dAxd zFzin 'EznEi' DiA ixw .xqg aizM` dxez ¨ª§¦¨¥§¥¥§¦©§¥¦§§¦©£©Ÿ©

qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy

æë(à)ãòìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða äðáø÷zå©¦§©¹§¨§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ
älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ
:äöøúå äkìîe äìâçå äòð äìçî åéúða úBîL§´§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

i"yx£ÛÒBÈŒÔa ‰MÓ ˙ÁtLÓÏ∑ והלא נאמר? לּמה ¿ƒ¿¿…¿«∆∆≈ֱֲֶַַָָֹ
חּבב  יֹוסף :ל לֹומר אּלא "ּבןֿמנּׁשה"? נאמר ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכבר

ׁשּנאמר הארץ, נ)את אתֿעצמתי (בראשית "והעלתם : ְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
"ּתנהּֿלנּו ׁשּנאמר: הארץ, את חּבבּו ּובנֹותיו ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָוגֹו'",
מי  ׁשּכל צּדיקים, ּכּלם ׁשהיּו ,ּוללּמד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻאחּזה".
הּכתּוב  ל ּופרט סתּומים, אבֹותיו ּומעׂשה ְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָׁשּמעׂשיו

צּדיק. ּבן צּדיק זה הרי לׁשבח, ליחסֹו מהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָּבאחד
ּכגֹון לגנאי, יחסֹו כה)ואם ּבןֿנתניה (מ"ב יׁשמעאל "ּבא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

רׁשעים  - עּמֹו הּנזּכרים ׁשּכל ּבידּוע אליׁשמע" ְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָּבן
B‚Â'.היּו ‰Ú ‰ÏÁÓ∑אֹומר הּוא לו)ּולהּלן :(במדבר ָ«¿»…»¿ְֵַָ

זֹו ׁשקּולֹות ׁשּכּלן מּגיד תרצה", מחלה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻ"וּתהיינה
סדרן  את ׁשּנה לפיכ .ּכזֹו, ְְְִִִֶָָָ

(á)éðôìå ïäkä øæòìà éðôìå äLî éðôì äðãîòzå©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥¬
:øîàì ãòBî-ìäà çút äãòä-ìëå íàéNpä©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−¥«Ÿ

i"yx£¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ ‰LÓ ÈÙÏ∑עמדּו ׁשּלא מּגיד, ƒ¿≈…∆¿ƒ¿≈∆¿»»ְִֶַָֹ
אהרן  ׁשּמת אחר הארּבעים ּבׁשנת אּלא .לפניהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

‰LÓ ÈÙÏ∑ אם אפׁשר, אלעזר? לפני ואחרּֿכ ƒ¿≈…∆ְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
הּמקרא  סרס אּלא יֹודע? אלעזר ידע, לא ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמׁשה

רּבי  מּׁשּום חנן אּבא יאׁשּיה. רּבי ּדברי ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹודרׁשהּו,
ועמדּו יֹוׁשבים, היּו הּמדרׁש ּבבית אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָאלעזר

ּכ ספרי)ּלםלפני קיט, .(ב"ב ְִֵָֻ

(â)äãòä CBúa äéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà̈¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈§´¨«¥À̈
úî Bàèçá-ék çø÷-úãòa ýåýé-ìò íéãòBpä©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©¦«§¤§´¥½

:Bì eéä-àì íéðáe¨¦−Ÿ¨¬«
i"yx£'B‚Â ‰È‰Œ‡Ï ‡e‰Â∑(ספרי קיח, ּבאֹות (שם ׁשהיּו לפי ¿…»»¿ְִֶָָ

ּבחטא  לא לֹומר נזקקּו מת", "ּבחטאֹו ְְְְְְִֵֵֶַַֹלֹומר:
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו על ׁשהּצּו קרח ּבעדת ולא ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹמתלֹוננים

אחרים  את החטיא ולא מת לבּדֹו ּבחטאֹו אּלא ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹהּוא,
צו)עּמֹו. היה.(שבת עצים מקֹוׁשׁש אֹומר: עקיבא רּבי ְֲִִִִֵֵֵַָָָ

היה  הּמעּפילים מן אֹומר: ׁשמעֹון .ורּבי ְְְִִִִִֵַַַָָ

(ã)ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL òøbé änì̈´¨¦¨©³¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬
:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðz ïa Bì−¥®§¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«

i"yx£eÈ·‡ŒÌL Ú¯bÈ ‰nÏ∑,עֹומדֹות ּבן ּבמקֹום אנּו »»ƒ»«≈»ƒְְִֵָ
ליבם  אּמנּו ּתתיּבם זרע, חׁשּובֹות הּנקבֹות אין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָואם

קיט) Ôa.(ב"ב BÏ ÔÈ‡ Èk∑היּו לא ּבן, לֹו היה אם הא ƒ≈≈ִֵָָָָֹ
היּו ׁשחכמנּיֹות מּגיד, ּכלּום; .ּתֹובעֹות ְְְִִֶַַָָ

(ä)ètLî-úà äLî áø÷iåïô :ýåýé éðôì ©©§¥¬¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÔËtLÓŒ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ∑(ח נתעּלמה (סנהדרין ««¿≈…∆∆ƒ¿»»ְְִַָ

לֹומר  'עטרה', ׁשּנטל על נפרע וכאן מּמּנּו, ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָהלכה
א) אלי"(דברים ּתקרבּון מּכם יקׁשה אׁשר "והּדבר :ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ

שם) להּכתב (סנהדרין זֹו ּפרׁשה היתה ראּויה אחר: ּדבר .ְְְִֵֵַָָָָָָָָָ
ונכּתבה  צלפחד ּבנֹות ׁשּזכּו אּלא מׁשה, ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹעלֿידי

.עלֿידן  ַָָ

ß fenz `"k iriax mei ß

(å):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

a¯א  „ÚÏb ¯a ¯ÙÁ ¯a „ÁÙÏˆ ˙a ‡·È¯˜Â¿»ƒ»¿«¿»¿»«≈∆«ƒ¿»«
ÛÒBÈ ¯a ‰MÓ ˙ÈÚ¯ÊÏ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆¿«¿¬«¿«∆«≈
‰Ï‚ÁÂ ‰Ú ‰ÏÁÓ d˙a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿»≈«¿»…»¿»¿»

:‰ˆ¯˙Â ‰kÏÓeƒ¿»¿ƒ¿»

‰k‡ב  ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Â ‰LÓ Ì„˜ ‡Ó˜Â¿»»√»…∆¿√»∆¿»»«¬»
ÔkLÓ Ú¯˙a ‡zLk ÏÎÂ ‡i·¯·¯ Ì„˜Â¿√»«¿¿«»¿»¿ƒ¿»ƒ¿««¿«

:¯ÓÈÓÏ ‡ÓÊƒ¿»¿≈»

B‚aג  ‰Â‰ ‡Ï ‡e‰Â ‡¯a„Óa ˙ÈÓ ‡e·‡»»ƒ¿«¿¿»¿»¬»¿
È¯‡ Á¯˜„ ‡zLÎa ÈÈ ÏÚ encÊ‡c ‡zLÎ¿ƒ¿»¿ƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…«¬≈

:dÏ BÂ‰ ‡Ï ÔÈ·e ˙ÈÓ d·BÁ·¿≈ƒ¿ƒ»¬≈

d˙ÈÚ¯Êד  BbÓ ‡e·‡„ ‡ÓL ÚÓ˙È ‡ÓÏ¿»ƒ¿¿«¿»¿»»ƒ«¿ƒ≈
ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ‡Ï ·‰ ¯a dÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈≈»«»»«¬»»¿¬≈

:‡e·‡»»

ÈÈ:ה  Ì„˜ Ô‰Èc ˙È ‰LÓ ·¯˜Â¿»≈…∆»ƒ¿»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:ו  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»



qgpitמח zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy

(æ)úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö úBða ïk¥À§´§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´
ïäéáà úìçð-úà zøáòäå íäéáà éçà CBúa äìçð©«£½̈§−£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−

:ïäì̈¤«
i"yx£˙¯·c „ÁÙÏˆ ˙Ba Ôk∑."יאּות" ּכתרּגּומֹו: ≈¿¿»¿»…¿…ְְַָ

ׁשראתה  מּגיד, ּבּמרֹום; לפני זֹו ּפרׁשה ּכתּובה ְְֲִֶַַַָָָָָָָָָּכ
מׁשה  ׁשל עינֹו ראתה ּׁשּלא מה Ba˙.עינן Ôk ֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ≈¿

˙¯·c „ÁÙÏˆ∑ ֿ ׁשהּקדֹוׁש אדם אׁשרי תבעּו; יפה ¿»¿»…¿…ְְֵֶֶַַָָָָָ
לדבריו  מֹודה Ôzz.ּברּוֿהּוא Ô˙∑(קיח ׁשני (ב"ב ְִֶָָָ»…ƒ≈ְֵ

וחלקֹו מצרים, מּיֹוצאי ׁשהיה אביהן חלק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָחלקים:
חפר  ּבנכסי אחיו העברה ∑z¯·Ú‰Â.עם לׁשֹון ְְִִֵֵֶֶָ¿«¬«¿»ְֲַָָ

עברה) קטז)(ס"א ּבן (ב"ב מּניח ׁשאינֹו ּבמי הּוא ְְִִֵֵֶֶַַָ
נחלה  מעברת ׁשהּבת ׁשם על אחר: ּדבר ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָליֹורׁשֹו.
ׁשּלא  אֹותּה; יֹורׁשין ּובעלּה ׁשּבנּה לׁשבט, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמּׁשבט

קכ) הּדֹור (ב"ב לאֹותֹו אּלא נצטּוה לא נחלה, ְְֲִִֶַַַָָָֹֹּתּסב
ּבכּלן  לבּתֹו", אתֿנחלתֹו "והעברּתם וכן ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻּבלבד.
אֹומר: הּוא ּובבת "ּונתּתם", אֹומר ְְֵֵֶַַהּוא

."והעברּתם" ְְֲֶַַ

(ç)ïáe úeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À¥Æ
:Bzáì Búìçð-úà ízøáòäå Bì ïéà¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«

(è):åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«

(é):åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì ïéà-íàå§¦¥¬−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«

(àé)Búìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìäúéäå dúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®§¨̧§¹̈

ýåýé äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
ô :äLî-úà¤¤«

i"yx£BzÁtLnÓ ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ∑(קט ב"ב האב (ספרי. מׁשּפחת אּלא קרּויה מׁשּפחה .ואין  ƒ¿≈«»…≈»ƒƒ¿«¿ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

(áé)íéøáòä øä-ìà äìò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½£¥²¤©¬¨«£¨¦−
:ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-úà äàøe äfä©¤®§¥Æ¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ¯‰ŒÏ‡ ‰ÏÚ∑(רבה נסמכה (במדבר לּמה ¬≈∆«»¬»ƒְְִָָָ
ּתּתן  "נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ׁשאמר ּכיון ְִֵֵֶַַָָָָָָֹלכאן?
הּתרה  ׁשּמא להנחיל, הּמקֹום צּוה אֹותי אמר: ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם",
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לארץ? ואּכנס ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּגזרה

עֹומדת ּבמקֹומּה ׁשּנכנס (ספרי)ּגזרתי ּכיון אחר: ּדבר . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכמדּמה  ואמר: ׂשמח ראּובן, ּובני ּגד ּבני לנחלת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻמׁשה
יּכנס  ׁשּלא ּבנֹו על ׁשּגזר למל מׁשל נדרי. לי ׁשהּתר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻלי
לחצר  אחריו, והּוא - לּׁשער נכנס ׁשּלֹו. ּפּלטין ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלפתח
לּכנס  ׁשּבא ּכיון אחריו. והּוא - לּטרקלין אחריו, והּוא -ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ
לּכנס  אסּור אּתה ואיל מּכאן ּבני, לֹו: אמר .לּקיטֹון, ְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

ÔB‰Ïז  Ôzz ÔzÓ ÔÏlÓÓ „ÁÙÏˆ ˙a ˙e‡È»¿«¿»¿»¿«¿»ƒ«ƒ≈¿
˙È ¯·Ú˙Â Ô‰e·‡ ÈÁ‡ B‚a ‡ÒÁ‡ ˙„eÁ‡¬««¬»»¿¬≈¬»¿«¬«»

:Ô‰Ï Ô‰e·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬∆¿≈

‡¯Èח  ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¬≈
dzÒÁ‡ ˙È Ôe¯aÚ˙Â dÏ ˙ÈÏ ¯·e ˙eÓÈ¿«≈≈¿«¿¿»«¬«¿≈

:dz¯·Ïƒ¿«≈

‡dzÒÁט  ˙È Ôez˙Â ‡z¯a dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈¿«»¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

‡dzÒÁי  ˙È Ôez˙Â ÔÈÁ‡ dÏ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈≈«ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈
:È‰e·‡ ÈÁ‡Ï«¬≈¬ƒ

È˙יא  Ôez˙Â È‰e·‡Ï ÔÈÁ‡ ˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»
˙¯ÈÂ d˙ÈÚ¯fÓ dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï dzÒÁ‡«¬«¿≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿≈«
È„ ‡Ók ÔÈc ˙¯Ê‚Ï Ï‡¯NÈ È·Ï È‰˙e d˙È»«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‰„ÔÈיב  È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»«¬»»≈»≈
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÂ«¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

mixehd lra

æë)(f.úøáczFpA oM" .dxFqOA 'a Ÿ§Ÿ©§¨¥§
zFxaC mniU` ip`e" ,"zxaC cgtlv§¨§¨Ÿ§Ÿ©£¦£¦¥Ÿ§

"mIA(bk ,d '` mikln)gEx zF`ln EidW . ©¨§¨¦¤¨§¥©
FnM ,`ln `EdW mIM zFnkge midl ¡̀Ÿ¦©£¨©¨¤¨¥§

l"fg EWxCW(` ,hiw `xzA `aA)zFIpnkg : ¤¨§£©¨¨©§¨©§¨¦
.Eid zFIpWxC ,Eidg dxez ¨©§¨¦¨

)(`iì Búìçð.BøàLzFIzF`zlgp ©£¨¦§¥¦©£©
Fl Fx`W,.FYW` `N` Fx`W oi`e §¥§¥§¥¤¨¦§

l"fg Exn`X dn Epiide(a ,`iw `xzA `aA) §©§©¤¨§£©¨¨©§¨

,WExiR .oiWxFce oitiqFnE oirxFB§¦¦¦§§¦¥
DzF` oitiqFnE 'FzlgP'n e"iEd oirxFB§¦©¨¦©£¨¦¦¨

x`Wp ixd 'Fx`Wl' lW c"nNd lr©©¨¤¤¦§¥£¥¦§©
ixd ,"Fl"Fl Fx`W zlgpoiWxFce . £¥©£©§¥§§¦

Epiide .'Fl' ,FYW` `idW ,'Fx`W zlgp'©£©§¥¤¦¦§§©§
z` WxFi lrAdW l"fg Exn`X dn©¤¨§£©¤©©©¥¤

.FYW`ai dxez ¦§



מט qgpit zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy

(âé)énò-ìà zôñàðå dúà äúéàøåäzà-íb E §¨¦´¨Ÿ½̈§¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨
éçà ïøäà óñàð øLàk:E ©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ÛÒ‡ ¯L‡k∑ ׁשּנתאּוה מּכאן, «¬∆∆¡««¬…»ƒְִִֶַָָ
טֹוב  אּתה אין אחר: ּדבר אהרן. ׁשל למיתתֹו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמׁשה

לב)מּמּנּו. לא (דברים אׁשר "על אם : הא ֿקּדׁשּתם". ְֲִִִֶֶֶַַָֹ
ּבכל  להּפטר. זמנכם הּגיע לא עדין אֹותי, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקּדׁשּתם
ׁשּנגזרה  לפי סרחֹונם, ּכתב מיתתם, ׁשּכתב ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמקֹום
ׁשּלא  ּבעֹון ּבּמדּבר למּות הּמדּבר ּדֹור על ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹּגזרה

ׁשּלא  סרחֹונֹו, ׁשּיּכתב מׁשה ּבּקׁש לכ ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹֹהאמינּו,
היה הּממרים מן הּוא אף פ)יאמרּו: לׁשּתי (יומא מׁשל . ְְְִִִֵַַַָָָָֹ

אכלה  ואחת קלקלה אחת ּבביתּֿדין: ׁשּלֹוקֹות ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָנׁשים
ׁשהזּכיר  מקֹום ּבכל ּכאן, אף וכּו', ׁשביעית ְְְְִִִִֵֶַַָָָּפּגי
ּבהם  היתה ׁשּלא להֹודיע סרחֹונם, הזּכיר ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹמיתתן,

ּבלבד  זֹו .אּלא ְִֶַָ

(ãé)äãòä úáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ¨«¥½̈
Lã÷ úáéøî-éî íä íäéðéòì íéná éðLéc÷äì§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬¨¥−

ñ :ïö-øaãî¦§©¦«
i"yx£L„˜ ˙·È¯ÓŒÈÓ Ì‰∑ׁשהמרּו היּו הם ּבמרה, ׁשהמרּו הם אחר: ּדבר אחר. עֹון ּבהם אין לבּדם, הם ≈≈¿ƒ«»≈ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

צין  ּבמדּבר ׁשהמרּו עצמם הם .ּביםֿסּוף , ְְְְְִִִֵֶַַַָ

(åè):øîàì ýåýé-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−¥«Ÿ
i"yx£'B‚Â '‰ŒÏ‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ ׁשל ׁשבחן להֹודיע «¿«≈…∆∆¿ְְִִֶַָ

צרּכן  מּניחין העֹולם מן ׁשּכׁשּנפטרין ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָצּדיקים,
צּבּור  ּבצרכי הׁשיבני ∑Ó‡Ï¯.ועֹוסקין לֹו: אמר ְְְְִִֵָ≈…ֲִִֵַָ

לאו  אם ּפרנס, להם ממּנה אּתה .אם ְְִִֶֶַַַָָָָ

(æè)Léà øNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®¦−
:äãòä-ìò©¨«¥¨«

i"yx£'‰ „˜ÙÈ∑:הּמקֹום לֹו ׁשאמר מׁשה ׁשּׁשמע ּכיון ƒ¿…ֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לבנֹותיו", צלפחד נחלת ׁשעה (במ"ר)"ּתן הּגיע אמר: ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָ

לֹו אמר ּגדּלתי. את ּבני ׁשּירׁשּו צרּכי, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשאתּבע
לפני, ּבמחׁשבה עלתה ּכ לא ְְֲַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:
מּתֹו מׁש ׁשּלא ׁשּמּוׁשֹו, ׂשכר לּטל יהֹוׁשע הּוא ְְְִִִֶַַַָֹֹֻּכדאי

ׁשלמה ׁשאמר וזהּו כז)האהל. יאכל (משלי ּתאנה "נצר : ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ
‰¯Áe˙.ּפריּה" È‰Ï‡∑:לפניו אמר נאמר? לּמה ְִָ¡…≈»…ְֱֶַַָָָָָ

ּכל  ׁשל ּדעּתֹו לפני וידּוע ּגלּוי עֹולם! ׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָרּבֹונֹו
מנהיג  עליהם מּנה לזה; זה ּדֹומין ואינן ואחד, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

ּדעּתֹו לפי ואחד אחד ּכל סֹובל .ׁשּיהא ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ

(æé)øLàå íäéðôì àáé øLàå íäéðôì àöé-øLà£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ¦§¥¤½©«£¤¬
ïàvk ýåýé úãò äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ£©´§Ÿ̈½©¾Ÿ

:äòø íäì-ïéà øLà£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«

Ók‡יג  z‡ Û‡ CÈnÚÏ Lk˙˙Â d˙È ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈»«¿ƒ¿¿≈¿«»«»¿¿»
:CeÁ‡ Ô¯‰‡ LÈk˙‡ È„ƒƒ¿¿ƒ«¬…»

„ˆÔיד  ‡¯a„Óa È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·È¯Ò È„ ‡Ók¿»ƒ»∆¿«≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡iÓ· È˙eLc˜Ï ‡zLk ˙evÓa¿«¿ƒ¿»¿«»ƒ¿«»¿≈≈

:Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«¿««¿¿»¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טו  ÈÈ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿»¿≈»

ÏÚטז  ¯·b ‡¯Òa ÏÎÏ ‡iÁe¯ dÏ‡ ÈÈ ÈpÓÈ¿«≈¿»¡»«»¿»ƒ¿»¿««
:‡zLk¿ƒ¿»

È„Âיז  ÔB‰ÈÓ„˜ ÏBÚÈ È„Â ÔB‰ÈÓ„˜ ˜BtÈ Ècƒƒ√»≈¿ƒ≈√»≈¿ƒ
ÈÈ„ ‡zLk È‰˙ ‡ÏÂ ÔepÏÚÈ È„Â Ôep˜tÈ«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»«¿»

:ÈÚ¯ Ô‰Ï ˙ÈÏ È„ ‡Úk¿»»ƒ≈¿≈»≈

mixehd lra

)(bi.äúéàøåcOln .`"dA aEzM §¨¦¨¨§¥§©¥
zFxrOd ,ux`d lM Ed`xdW¤¤§¨¨¨¨¤©§¨
.DAW adfe sqM zFxvF`e zFligOde§©§¦§§¤¤§¨¨¤¨

éçà ïøäà óñàð.E:`IxhnibAEdf ¤¡©©£Ÿ¨¦§¦©§¦¨¤
dwiWpA.ci dxez ¦§¦¨

)(eh.øîàì 'ä ìà äLî øaãéåoi` ©§©¥¤¤¥Ÿ¥
`l :Fl xn` .dxFYA dfM xg` wEqR̈©¥¨¤©¨¨©Ÿ

YxACW 'xAcie' dOM xFMfY¦§©¨©§©¥¤¦©§¨
!?il`fh dxez ¥©

)(fiÎfhWi miwEqRd 'a EN`Ag"k §¥©§¦¥
l`xUi z` rWFdi qpxR KklE .zFaiY¥§¨¦§¥§ª©¤¦§¨¥
'd z` Yxkfe" xn`W Edf .mipW g"k¨¦¤¤¨©§¨©§¨¤

Ll ozPd `Ed iM Lidl`gMzFUrl ¡Ÿ¤¦©Ÿ¥§Ÿ©©£

"lig(gi ,g mixaC). ¨¦§¨¦

.àáé øLàåxW`e" :`kd .dxFqOA 'a ©£¤¨Ÿ©§¨¨¨©£¤
z` `ai xW`e" :Kci`e ,"mdiptl `aïŸ¦§¥¤§¦¨©£¤¨Ÿ¤

"mivr ahgl xrIa Edrx(d ,hi mixaC). ¥¥©©©©§Ÿ¥¦§¨¦
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qgpitנ zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈÙÏ ‡ˆÈŒ¯L‡∑,האּמֹות מלכי ּכדר לא ¬∆≈≈ƒ¿≈∆ְְֵֶֶַָֹֻ

חילֹותיהם  את ּומׁשּלחין ּבבּתיהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיֹוׁשבים
ּבסיחֹון  ׁשּנלחמּתי אני, ׁשעׂשיתי ּכמֹו אּלא ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָָלּמלחמה,

ׁשּנאמר כא)ועֹוג, ּוכדר(במדבר אתֹו". "אלּֿתירא : ְְֱִֶֶֶֶַַָֹ
ׁשּנאמר יהֹוׁשע, ה)ׁשעׂשה אליו (יהושע יהֹוׁשע וּיל" : ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻֻ

אֹומר הּוא ּבדוד וכן וגֹו'". אּתה הלנּו לֹו (ש"א וּיאמר ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ
ונכנס יח) ּבראׁש יֹוצא - לפניהם" ובא יֹוצא "ּכיֿהּוא :ְְְִִִֵֵֵֶָָָָֹ

Ì‡ÈˆBÈ.ּבראׁש ¯L‡Â∑ ּבזכּיֹותיו.Ì‡È·È ¯L‡Â∑ ָֹ«¬∆ƒ≈ְִָֻ«¬∆¿ƒ≈
ּתעׂשה  ׁשּלא יביאם" "ואׁשר אחר: ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבזכּיֹותיו.

לארץ לֹו מכניסן ׁשאיני לי, עֹוׂשה ׁשאּתה  ּכדר. ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(çé)ïeð-ïa òLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½
:åéìò Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLà Léà¦−£¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«

i"yx£EÏŒÁ˜∑ להנהיג ׁשּזכית ,אׁשרי ּבדברים: קחּנּו «¿ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָ
מקֹום  ׁשל אּתה ∑EÏ.ּבניו זה את ,ל ׁשּבדּוק את ֶָָָ¿ְֶֶֶֶַָָ

Ba.מּכיר  Áe¯Œ¯L‡∑להל ׁשּיּוכל ׁשאלּת, ּכאׁשר ִַ¬∆«ְֲֲֶֶַַַַָָֹ

ואחד  אחד ּכל ׁשל רּוחֹו ‡˙E„ÈŒ.ּכנגד zÎÓÒÂ ְְֶֶֶֶֶָָָ¿»«¿»∆»¿
ÂÈÏÚ∑יאמרּו ׁשּלא ,ּבחּיי ׁשּידרׁש מתרּגמן לֹו ּתן »»ְְְְְְִֵֶֶֶַָֹֹֹֻ

מׁשה  ּבימי ראׁש להרים לֹו היה לא .עליו: ְִִֵֶָָָָָֹֹֹ

(èé)-ìk éðôìå ïäkä øæòìà éðôì Búà zãîòäå§©«£©§¨´ŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨
:íäéðéòì Búà äúéeöå äãòä̈«¥¨®§¦¦¨¬Ÿ−§¥«¥¤«

i"yx£B˙‡ ‰˙ÈeˆÂ∑עלי ׁשּתקּבל עלֿמנת הם; סרבנים הם, ׁשּטרחנין ּדע, יׂשראל: .על ¿ƒƒ»…ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

(ë)éða úãò-ìk eòîLé ïòîì åéìò EãBäî äzúðå§¨«©¨¬¥«§−¨¨®§©´©¦§§½¨£©−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£ÂÈÏÚ E„B‰Ó ‰z˙Â∑ ּפנים עֹור קרּון .זה ¿»«»≈¿»»ִֵֶָ
E„B‰Ó∑ מׁשה ּפני למדין: נמצאנּו ,הֹוד ּכל ולא ≈¿ְְְְְִִֵֵֵֶָֹֹ

ּכּלבנה  יהֹוׁשע ּפני ÚŒÏk„˙.ּכחּמה, eÚÓLÈ ÔÚÓÏ ְְְֵַַַַָָָֻ¿««ƒ¿¿»¬«

Ï‡¯NÈ Èa∑ּכדר ויראה ּכבֹוד ּבֹו נֹוהגין ׁשּיהיּו ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
ּב .ׁשּנֹוהגין ְֲִֶ

â ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie zyxt zay zgiy)

ונּתנה  מּמׁשה הרׁשּות ׁשּנּטלה לאחרי ׁשּגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּולהעיר,
הרב, הּוא ּומׁשה הּתלמיד הּוא יהֹוׁשע עדין הּנה ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָֹֻֻליהֹוׁשע,
ׁשּכל  ועד ּדוקא, מּמׁשה יהֹוׁשע מקּבל עניניו ׁשּכל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכ
מׁשה  ׁשל מציאּותֹו היא (הּתלמיד) יהֹוׁשע ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַֹֻמציאּותֹו
חי, ׁשּיהֹוׁשע זמן "ּכל ּפרׁשתנּו: ּבסּיּום רׁש"י ּובלׁשֹון ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ(הרב),
ׁשּגם  ּולבנה, ּבחּמה ּוכמֹו חי". הּוא ּכאילּו למׁשה נראה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
מהחּמה, אֹור הּלבנה מקּבלת החּמה, ׁשקיעת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָלאחרי

הּקדׁש' ּב'אּגרת כז)וכּמבֹואר סימן מ"ׁשמׁש(סֹוף הּמׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּב'תיקּונים' ּכדאיתא לארץ, מּתחת לּכֹוכבים (ראה הּמאיר ְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

שם) לתניא ותיקונים בהערות עליו־הּׁשלֹום הנסמן רּבנּו מׁשה ֵֶַַַָָָֹעל
לׁשּׁשים  ודרא ּדרא ּבכל הארתֹו מתּפּׁשטת ּפטירתֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשאחר
לׁשּׁשים  לארץ מּתחת הּמאיר ׁשמׁש ּכמֹו נׁשמֹות, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָרּבֹוא

הנהגת מסירת ּגם הּנה ולכן, ּכֹוכבים". יׂשראל רּבֹוא ּבני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
(ולא  ּדוקא רּבנּו מׁשה על־ידי להיֹות הצרכה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻליהֹוׁשע

ּבעצמֹו). הּקּב"ה ְְְֵַַַָָעל־ידי

לעיל ּׁשּנתּבאר מה על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ב'ויׁש יום (שיחת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
עמוד  מה חלק התוועדויות - מנחם (תורת ג סעיף תשכ"ו דראש־השנה

מהר"ׁש51) אדמּו"ר מּדברי סה"מ ) - פ"ט תרכ"ח תקעו (ד"ה ְְֲִִֵַַָ
ואילך) תלז ס"ע לעני תרכ"ז ("ּתפּלה העני ּתפּלת מעלת ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָּבענין

יעטֹוף" א)כי קב, לׁשֹונֹו:(תהלים וזה ,( ְְֲִֶַ
והקׁשה  וכּירח, ּכּׁשמׁש מאירֹות ועינינּו אֹומרים אנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ"ּדהּנה
ׁשּי מה אם־ּכן ּכּׁשמׁש, אֹומרים אנּו ׁשאם ז"ל, הּמּגיד ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרב
ואֹור  ּכלל, לּירח הּׁשמׁש אין־ערֹו ׁשהרי וכּירח, עֹוד ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלֹומר
הרב  ותרץ הּׁשמׁש. אֹור לגּבי לגמרי ּובטל טפל הּוא ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּירח
והינּו ּבּׁשמׁש, מה־ּׁשאין־ּכן ּבּירח מעלה ׁשּיׁש ז"ל, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּמּגיד
על  מּקדם, לּה היה ּׁשּלא מה חדׁש אֹור מקּבל ׁשהּירח ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹלפי
ׁשאין  הּׁשמׁש ּבאֹור מה־ּׁשאין־ּכן יֹותר, ּתענּוג ּבזה מלּבׁש ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻּכן
לפי  ,ּכל־ּכ הּתענּוג ּבּה מאיר אין כּו' אּלא ּכלל ׁשּנּויים ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבּה
ועׁשיר, מעני זה על מׁשל ואמר ּתענּוג. אינֹו ּתמידי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּתענּוג
מּזה  מתעּנג זהּובים, מאה מׂשּתּכר ׁשּכׁשעני רֹואים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאנּו

Ôeיח  ¯a ÚLB‰È ˙È CÏ ¯·„ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»¿À««
C„È ˙È CBÓÒ˙Â d· ‰‡e· Áe¯ Èc ¯·b¿«ƒ«¿»≈¿ƒ¿»¿»

:È‰BÏÚ¬ƒ

Ì„˜ÏÂיט  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜Ï d˙È ÌÈ˜˙e¿ƒ»≈»√»∆¿»»«¬»¿»√»
:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È „wÙ˙e ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿≈≈

dpÓכ  ÔeÏa˜È Èc ÏÈ„a È‰BÏÚ CÂÈfÓ Ôz˙Â¿ƒ≈ƒƒ»¬ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
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qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy
אצלֹו ׁשהּוא לפי והינּו מלכים, סגּלת לֹו ׁשּיׁש מּמל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻיֹותר
הענּיּות, ּבתכלית עני ׁשהיה מּקדם, לֹו היה ׁשּלא חדׁש ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹּדבר
יֹותר  כּו' ּבזה מאד מתעּנג הּוא מהעני, ּכׁשּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹואחר־ּכ
אף־על־ּפי־כן  מּזה, יֹותר הרּבה יׁש ׁשּלעׁשיר ׁשאף ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהעׁשיר,
וזהּו ּתענּוג. אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג לפי ּכלל, מּזה מתעּנג ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאינֹו
לפי  והינּו וכּירח, ּכׁשמׁש מאירֹות ועינינּו מבּקׁשים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאנּו
אֹור  ּכׁשּמקּבלת ואחר־ּכ ּכלּום, מּגרמּה לּה לית ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּירח
מבּקׁשים  אנּו על־ּכן ּגדֹול.. ּתענּוג ּבזה מלּבׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשמׁש,
ּבּה ואין ּבעצם רב אֹור ּבּה ׁשּיׁש ּכׁשמׁש הּמעלֹות, ּב' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיּו

ּבזה  ׁשמלּבׁש חדׁש אֹור ׁשּמקּבלת וכּירח ּכלל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנּויים
כּו'". עליֹון ְֲֶַּתענּוג

ואבדת  מחסרֹון לצער ּבנֹוגע ּגיסא, לאיד ּגם מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּזה
אינֹו ׁשּלֹו הּצער הּנה ּבצער, ׁשרגיל ּכיון ׁשהעני, ּדבר. ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאיזה

כּו'. העׁשיר ׁשל צערֹו ּכמֹו ּכל־ּכ ְֲִֶֶַָָָָּגדֹול
עׁשיר), (ׁשמׁש, רּבנּו מׁשה אצל רק לא הּנה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹואף־על־ּפי־כן,
ירח, ּבבחינת ׁשהּוא מי (ּגם מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּדבר  ׁשל חּסרֹון ּגם מהּותֹו ּבעצם נֹוגע להיֹות צרי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעני),

ּתֹורה. מּדברי ְִִֵֶָָאחד

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑ׁשאלת הרי ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְֲֵֵָ

זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין נוטל)ׁשּׁשאלּת, אבי,(ס"א מּבית ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לאלעזר  צרי יהא יהֹוׁשע BÏ.ׁשאף Ï‡LÂ∑ ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ¿»«

למלחמה  לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר .ׁשל ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ
‰„Ú‰ŒÏÎÂ∑עג)סנהדרין .(יומא ¿»»≈»ְְִֶַ

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים, .לקחֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑ מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ
"וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנצטּוה,
מלא  ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאתֿיד

יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו ‰'.וגדּוׁש, ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְִִַָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz a"k iying mei ß

çë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©µ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧
:BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì éîçì©§¦¹§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

dÏכא  Ï‡LÈÂ Ìe˜È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ÏÂ¿»√»∆¿»»«¬»¿¿ƒ¿«≈
ÔÈ˜Ù ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯e‡ ÔÈ„a¿ƒ«»√»¿»«≈¿≈¿»¿ƒ
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ ‡e‰ ÔÈlÚ ÔB‰È d¯ÓÈÓ ÏÚÂ¿«≈¿≈¿«ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:‡zLk ÏÎÂ dnÚƒ≈¿»¿ƒ¿»

e„·¯כב  d˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈¿«
Ì„˜e ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ Ì„˜ dÓÈ˜‡Â ÚLB‰È ˙È»¿À««¬ƒ≈√»∆¿»»«¬»√»

:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈
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ני qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy
אצלֹו ׁשהּוא לפי והינּו מלכים, סגּלת לֹו ׁשּיׁש מּמל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻיֹותר
הענּיּות, ּבתכלית עני ׁשהיה מּקדם, לֹו היה ׁשּלא חדׁש ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹּדבר
יֹותר  כּו' ּבזה מאד מתעּנג הּוא מהעני, ּכׁשּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹואחר־ּכ
אף־על־ּפי־כן  מּזה, יֹותר הרּבה יׁש ׁשּלעׁשיר ׁשאף ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָמהעׁשיר,
וזהּו ּתענּוג. אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג לפי ּכלל, מּזה מתעּנג ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאינֹו
לפי  והינּו וכּירח, ּכׁשמׁש מאירֹות ועינינּו מבּקׁשים ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשאנּו
אֹור  ּכׁשּמקּבלת ואחר־ּכ ּכלּום, מּגרמּה לּה לית ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּירח
מבּקׁשים  אנּו על־ּכן ּגדֹול.. ּתענּוג ּבזה מלּבׁש ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשמׁש,
ּבּה ואין ּבעצם רב אֹור ּבּה ׁשּיׁש ּכׁשמׁש הּמעלֹות, ּב' ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיהיּו

ּבזה  ׁשמלּבׁש חדׁש אֹור ׁשּמקּבלת וכּירח ּכלל, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנּויים
כּו'". עליֹון ְֲֶַּתענּוג

ואבדת  מחסרֹון לצער ּבנֹוגע ּגיסא, לאיד ּגם מּובן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּומּזה
אינֹו ׁשּלֹו הּצער הּנה ּבצער, ׁשרגיל ּכיון ׁשהעני, ּדבר. ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאיזה

כּו'. העׁשיר ׁשל צערֹו ּכמֹו ּכל־ּכ ְֲִֶֶַָָָָּגדֹול
עׁשיר), (ׁשמׁש, רּבנּו מׁשה אצל רק לא הּנה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹואף־על־ּפי־כן,
ירח, ּבבחינת ׁשהּוא מי (ּגם מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
ּדבר  ׁשל חּסרֹון ּגם מהּותֹו ּבעצם נֹוגע להיֹות צרי ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָעני),

ּתֹורה. מּדברי ְִִֵֶָָאחד

(àë)ètLîa Bì ìàLå ãîòé ïäkä øæòìà éðôìå§¦§¥̧¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬
àeä eàáé åét-ìòå eàöé åét-ìò ýåýé éðôì íéøeàä̈«¦−¦§¥´§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²

:äãòä-ìëå Bzà ìàøNé-éða-ìëå§¨§¥«¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«
i"yx£„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ∑ׁשאלת הרי ¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…ְְֲֵֵָ

זז הּזה הּכבֹוד ׁשאין נוטל)ׁשּׁשאלּת, אבי,(ס"א מּבית ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לאלעזר  צרי יהא יהֹוׁשע BÏ.ׁשאף Ï‡LÂ∑ ְְְְִֵֶֶַַָָָֻ¿»«

למלחמה  לצאת ּכׁשּיצטר.ÂÈtŒÏÚ∑ אלעזר .ׁשל ְְְְִִֵֵֶָָָָ«ƒְֶֶָָ
‰„Ú‰ŒÏÎÂ∑עג)סנהדרין .(יומא ¿»»≈»ְְִֶַ

(áë)çwiå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´
éðôìå ïäkä øæòìà éðôì eäãîòiå òLBäé-úà¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−

:äãòä-ìk̈¨«¥¨«
i"yx£ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÁwiÂ∑(ספרי) הּבא לעֹולם יׂשראל ּפרנסי ׂשכר מּתן והֹודיעֹו ּבדברים, .לקחֹו «ƒ«∆¿À«ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

(âë)ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìò åéãé-úà Cîñiå©¦§¯Ÿ¤¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−
ô :äLî-ãéa§©¤«

i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ CÓÒiÂ∑ מּמה ויֹותר יֹותר יפה, ּבעין «ƒ¿…∆»»ְְִִֵֵַַָָ
"וסמכּת לֹו: אמר ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּׁשּנצטּוה,
מלא  ּככלי ועׂשאֹו ידיו, ּבׁשּתי עׂשה והּוא ;"ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָאתֿיד

יפה  ּבעין חכמתֹו ּומּלאֹו ‰'.וגדּוׁש, ¯ac ¯L‡k∑ ְְְְִִַָָָָָ«¬∆ƒ∆
עליו  מהֹודֹו נתן ההֹוד: לענין .אף ְְִֵַַַַָָָ

ß fenz a"k iying mei ß
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:‡zLk Ïk»¿ƒ¿»

„Èכג  ‡Ók d„wÙe È‰BÏÚ È‰B„È ˙È CÓÒe¿«»¿ƒ¬ƒ«¿≈¿»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

˜¯Èaב  ˙È ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿»À¿»ƒ
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Èa¯˜Ï ¯ecÒ ÌÁÏ¿≈ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿«¬»

:dÓÊa ÈÓ„˜ ‡·¯˜Ï Ôe¯hzƒ¿¿»»»√»«¿ƒ¿≈
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qgpitנב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ יפקד" למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ

מצּוני  ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֶַַַַַָָָָה'",
ׁשהיתה  מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה ּבני, ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

מפּקדת והיתה העֹולם, מן ּבניה לב נפטרת על עלּה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּב'ּספרי' ּכדאיתא הּדם (ספרי)∑˜¯Èa.וכּו', .זה ְְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ

ÈÓÁÏ∑אֹומר הּוא וכן אמּורין, ג אּלּו "והקטירם )(ויקרא : «¿ƒְְְִִִֵֵֵֵָ
אּׁשה" לחם הּמזּבחה לאּׁשי ∑ÈM‡Ï.הּכהן הּנּתנין ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ¿ƒ«ְִִִֵַָ

ויׂשראלים (ספרי)∑e¯ÓLz.מזּבחי  ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ְְִִƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֹ
מעמדֹות ותּקנּו למדּו מּכאן ּגּביו, על (תענית עֹומדין ְְְְֲִִִַַַָָָָ

הּתמידים ∑B„ÚBÓa.כז) מֹועד הּוא יֹום .ּבכל ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈL∑ ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«
ּכנגד ּכפׁשּוטֹו. נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הערּבים  ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּיֹום,
טּבעֹות ׁשל סב)ּבמזרחן .(יומא ְְִֶַָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

תמיד ג)עֹולה (כח, ִָָ
עֹולה, היה הּקרּבנֹות, ּכללּות את המסּמל הּתמיד, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָקרּבן

לה'". "ּכליל ִֶַָׁשהּוא
מּלׁשֹון  ('קרּבן' אמּתית לדבקּות להּגיע רצֹונ אם :ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָלֹומר
ׁשּלא  - לה'" "ּכליל עבֹודת את לעבד עלי ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ'קרּוב'),

ּפרס. לקּבל ְְְֵַַָָעל־מנת

מחלט  לבּטּול רֹומז לה'", "ּכליל ׁשהיה עֹולה, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻקרּבן
ּתמידי, הּוא זה ׁשּבּטּול מֹורה תמיד" ו"עֹולה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָלהקּב"ה;

הּיֹום. ּכל ְֶֶַָּבמׁש
מחלט  ּבּטּול מבּטאים הּיֹום, ּבראׁשית מּיד האדם: ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻּובעבֹודת
את  מטּביע זה ּובּטּול אני", "מֹודה אמירת על־ידי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקּב"ה

הּיֹום. ּכל על ַַָָחֹותמֹו

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑ נאמר ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ∆«∆∆∆»ְֱִֶֶַַַָ
ּתצּוה" "ואּתה כט)ּבפרׁשת אׁשרּֿתעׂשה (שמות "וזה : ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָ

צּוה  וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוגֹו'"
.לדֹורֹות  ְ

â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א  הּכבׂש בּבקראת ּתעׂשה ד)חד (כח, ֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּבהתמסרּות  היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיהּודי
ּתמידית  הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָלהקּב"ה.
דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ּכל ְְִִִַַַַַַָָָָָָעל

החלטה  היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוחלּבֹו
רק  ('דם') וההתלהבּות החמימּות את להפנֹות ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָחזקה
ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל'מזּבח',

ֵֶ('חלב').

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

zÏeÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

mixehd lra

)(b.äMàä äædpFxg` `"d lr oiBY 'b ¤¨¦¤©¦©¥©£¨
zFpAxw ipin 'd :Ll xnFl .'dX`d' lW¤¨¦¤©§¦¥¨§¨
.mNEMn daiag dlFrde mkl iYzp̈©¦¨¤§¨¨£¦¨¦¨
ip` dlrnE ,dxFY iWnEg 'dA Ewqre§¦§§§¥¨©£¤£¦

.zFpAxw ipin 'd mYaxwd EN`M mkilr£¥¤§¦¦§©§¤¦¥¨§¨
.íBiì íéðL íîéîz:zFaiY iW`x §¦¦§©¦©¨¥¥

l"yzl"yz oFAWgW Ll xnFl ,©§¤¤§
.dpWl oiaxw oicinY§¦¦§¥¦§¨¨

.ãéîú äìò íBiì,'dlr mFIl' :DiA ixw ©Ÿ¨¨¦§¥¥©Ÿ¨
mFIdW mFwnA FzF` mihgFXW¤£¦§¨¤©

.dlFrc dxez ¤



נג qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑ יפקד" למעלה? אמּור מה «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִַָָָֹ

מצּוני  ׁשאּתה עד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ְִֵֶַַַַַָָָָה'",
ׁשהיתה  מל לבת מׁשל עלי. ּבני את צּוה ּבני, ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל

מפּקדת והיתה העֹולם, מן ּבניה לב נפטרת על עלּה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּב'ּספרי' ּכדאיתא הּדם (ספרי)∑˜¯Èa.וכּו', .זה ְְְִִִֵַָ»¿»ƒֶַָ

ÈÓÁÏ∑אֹומר הּוא וכן אמּורין, ג אּלּו "והקטירם )(ויקרא : «¿ƒְְְִִִֵֵֵֵָ
אּׁשה" לחם הּמזּבחה לאּׁשי ∑ÈM‡Ï.הּכהן הּנּתנין ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ¿ƒ«ְִִִֵַָ

ויׂשראלים (ספרי)∑e¯ÓLz.מזּבחי  ּולוּים ּכהנים ׁשיהיּו ְְִִƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֹ
מעמדֹות ותּקנּו למדּו מּכאן ּגּביו, על (תענית עֹומדין ְְְְֲִִִַַַָָָָ

הּתמידים ∑B„ÚBÓa.כז) מֹועד הּוא יֹום .ּבכל ¿¬ְְִִֵַָ

(â)ýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
:ãéîú äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬¨¦«

i"yx£Ì‰Ï z¯Ó‡Â∑ לביתּֿדין ÌBiÏ.אזהרה ÌÈL∑ ¿»«¿»»∆ְְִֵַָָ¿«ƒ«
ּכנגד ּכפׁשּוטֹו. נׁשחטין ׁשּיהיּו ללּמד; ּבא ועּקרֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

הערּבים  ּבין וׁשל ּבּמערב ׁשחר ׁשל ּתמיד ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּיֹום,
טּבעֹות ׁשל סב)ּבמזרחן .(יומא ְְִֶַָָָ

â ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ,b jxk zegiy ihewl)

תמיד ג)עֹולה (כח, ִָָ
עֹולה, היה הּקרּבנֹות, ּכללּות את המסּמל הּתמיד, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָקרּבן

לה'". "ּכליל ִֶַָׁשהּוא
מּלׁשֹון  ('קרּבן' אמּתית לדבקּות להּגיע רצֹונ אם :ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָלֹומר
ׁשּלא  - לה'" "ּכליל עבֹודת את לעבד עלי ְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ'קרּוב'),

ּפרס. לקּבל ְְְֵַַָָעל־מנת

מחלט  לבּטּול רֹומז לה'", "ּכליל ׁשהיה עֹולה, ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻקרּבן
ּתמידי, הּוא זה ׁשּבּטּול מֹורה תמיד" ו"עֹולה ְְְִִִִֶֶֶַָָָָלהקּב"ה;

הּיֹום. ּכל ְֶֶַָּבמׁש
מחלט  ּבּטּול מבּטאים הּיֹום, ּבראׁשית מּיד האדם: ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻּובעבֹודת
את  מטּביע זה ּובּטּול אני", "מֹודה אמירת על־ידי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקּב"ה

הּיֹום. ּכל על ַַָָחֹותמֹו

(ã)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçà Nákä-úà¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

i"yx£„Á‡ N·k‰Œ˙‡∑ נאמר ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ∆«∆∆∆»ְֱִֶֶַַַָ
ּתצּוה" "ואּתה כט)ּבפרׁשת אׁשרּֿתעׂשה (שמות "וזה : ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָ

צּוה  וכאן הּמּלּואים, לימי אזהרה היתה היא ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָוגֹו'"
.לדֹורֹות  ְ

â ycew zegiyn zecewp ã(941 'nr b zegiy ihewl)

א  הּכבׂש בּבקראת ּתעׂשה ד)חד (כח, ֲֶֶֶֶֶֶַַַָֹ
ּבהתמסרּות  היינּו ּב'קרּבן', היֹום את להתחיל חיב ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָיהּודי
ּתמידית  הׁשּפעה לֹו יׁש - 'ּתמיד' הּקרּבן נהיה ואז ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָָלהקּב"ה.
דמֹו מקריבים היּו הקרּבן הבאת עם ּכּולֹו. היֹום ּכל ְְִִִַַַַַַָָָָָָעל

החלטה  היא היֹום ׁשל הראׁשֹון הצעד המזּבח. על ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָוחלּבֹו
רק  ('דם') וההתלהבּות החמימּות את להפנֹות ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָחזקה
ּתענּוגֹו יהיה ּבהם ורק ׁשּבקדּוׁשה, לדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָל'מזּבח',

ֵֶ('חלב').

(ä)ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä úéøéNòå©«£¦¦¯¨«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤
:ïéää úòéáø úéúk̈¦−§¦¦¬©¦«

i"yx£‰ÁÓÏ ˙ÏÒ∑ נסכים .מנחת …∆¿ƒ¿»ְְִִַָ

(å)äMà ççéð çéøì éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìòŸ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½§¥´©¦½Ÿ©¦¤−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

ÈÈג  Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡a¯˜ ÔÈc ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈À¿»»ƒ¿»¿√»¿»
‡˙ÏÚ ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ÔÈÓÏL ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ¿≈¿»¬»»

:‡¯È„¿̇ƒ»

‡n¯‡ד  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

zÏeÒ‡ה  ÔÈ‡Ò ˙Ï˙a ‡¯NÚ ÔÓ „ÁÂ¿«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
˙eÚ·¯ ‡LÈ˙k ÁLÓa ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓÏ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«¿

:‡È‰ƒ»

„ÈÈÒו  ‡¯eËa ‡„È·Ú˙‡„ ‡¯È„z ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿ƒ¿¬ƒ»¿»¿ƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

mixehd lra

)(b.äMàä äædpFxg` `"d lr oiBY 'b ¤¨¦¤©¦©¥©£¨
zFpAxw ipin 'd :Ll xnFl .'dX`d' lW¤¨¦¤©§¦¥¨§¨
.mNEMn daiag dlFrde mkl iYzp̈©¦¨¤§¨¨£¦¨¦¨
ip` dlrnE ,dxFY iWnEg 'dA Ewqre§¦§§§¥¨©£¤£¦

.zFpAxw ipin 'd mYaxwd EN`M mkilr£¥¤§¦¦§©§¤¦¥¨§¨
.íBiì íéðL íîéîz:zFaiY iW`x §¦¦§©¦©¨¥¥

l"yzl"yz oFAWgW Ll xnFl ,©§¤¤§
.dpWl oiaxw oicinY§¦¦§¥¦§¨¨

.ãéîú äìò íBiì,'dlr mFIl' :DiA ixw ©Ÿ¨¨¦§¥¥©Ÿ¨
mFIdW mFwnA FzF` mihgFXW¤£¦§¨¤©

.dlFrc dxez ¤

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"k iying meil inei xeriy
i"yx£ÈÈÒ ¯‰a ‰ÈNÚ‰∑ ּבימי ׁשּנעׂשּו ּכאֹותן »¬À»¿«ƒ«ְֲִֵֶַָ

עֹולת  הּקיׁש סיני, ּבהר העׂשּויה אחר: ּדבר ְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָהּמּלּואים.
לפני  ׁשּנתקרבה אֹותּה סיני, הר לעֹולת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתמיד

ּבּה ׁשּכתּוב כד)מּתןּֿתֹורה מלּמד (שמות ּבאּגנת", "וּיׂשם : ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכלי  .ׁשּטעּונה ְְִֶָ

â ycew zegiyn zecewp ã(234 'nr e jxk zegiy ihewl)

סיני ּבהר העׂשּויה ּתמיד ו)עֹולת (כח, ְֲִִַַַָָָ
המילּואים ּבימי ׁשנעׂשּו ׁשהיה .(רש"י)ּכאֹותן הּתמיד, קרּבן ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבהתמסרּות  להיֹות מסּוגל יהּודי ׁשּכל לּכ רֹומז לה', ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָּכליל
לעבֹודה  והסיּוע ּכח והנתינת להקּב"ה. ּתמידית ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַַָָָֹוהתּבטלּות

הּביטּול  ּכח את המעֹורר הּוא ׁשהּוא רּבינּו, ממׁשה ּבאה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹזּו
ּבימי  המילּואים: לימי ּתמיד עֹולת ּבין הקׁשר זהּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבנׁשמה.
התחיל  ׁשהּוא ּובכ ּבכהּונה, רּבינּו מׁשה ׁשימׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהמילּואים

ויהּודי. יהּודי לּכל הצינֹור' את 'ּפתח הּתמיד ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָּבהקרבת

(æ)Cqä Lãwa ãçàä Nákì ïéää úòéáø Bkñðå§¦§Æ§¦¦´©¦½©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²
:ýåýéì øëL Cñð¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

i"yx£BkÒÂ∑ יין.Cq‰ L„wa∑(ספרי)יתנּסכּו הּמזּבח ÎL¯.על CÒ∑(צו מּגּתֹו(ב"ב ליין ּפרט המׁשּכר, .יין ¿ƒ¿ִַ«…∆«≈ְְְִִֵַַַַ∆∆≈»ְְְִִִִֵַַַַָ

(ç)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNòz Bkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯∑ רצֹוני ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ≈«ƒ…«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

(è)éðLe íîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®§¥´
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

(é):dkñðå ãéîzä úìò-ìò BzaLa úaL úìòŸ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«

i"yx£BzaLa ˙aL ˙ÏÚ∑ ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא …«««¿««ְְַַַָָֹ
יקריב  אני ׁשֹומע זֹו, ּבׁשּבת הקריב ׁשּלא הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאחרת;
מּגיד, "ּבׁשּבּתֹו", לֹומר: ּתלמּוד הּבאה? לּׁשּבת ְְְִִַַַַַַַַַָָָׁשּתים

קרּבנֹו ּבטל - יֹומֹו עבר ‰ÈÓz„.ׁשאם ˙ÏÚŒÏÚ∑ ְִֵֶַָָָָ«…««»ƒ

עֹולת (ספרי) ׁשל ּכבׂשים ׁשני אֹותן לבד מּוספין, ְְְִִֵֵֶַַָָָאּלּו
ק  ׁשאין ּומּגיד, הּתמידין,הּתמיד; ׁשני ּבין אּלא רבין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

לתלמּוד  הּתמיד" "עלֿעֹולת נאמר הּמּוספין ּבכל ְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָוכן
.זה  ֶ

(àé)íéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸
äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈

:íîéîz§¦¦«

(áé)ìLeøtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò äL §¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNò éðLe ãçàä̈«¤¨®§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤

:ãçàä ìéàì̈©−¦¨«¤¨«
i"yx£ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ נסכים ּבפרׁשת קצּובין הן ׁשּכן ּפר, נסּכי .ּכמׁשּפט ¿…»∆¿…ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

(âé)Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOò ïøOòå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàä̈«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

L„e˜a‡ז  „Á ‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿»«¿¿»
:ÈÈ Ì„˜ ˜ÈzÚ ¯ÓÁc Ceq Cq˙Èƒ¿««ƒ«¬««ƒ√»¿»

iLÓL‡ח  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯n‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
Ôa¯˜ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿≈«¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

L‡ט  Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ‡˙aLc ‡ÓBÈ·e¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
‡˙ÁÓ„ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ÔÈÓÏL«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

:dkÒÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÚ˙‡י  ÏÚ ‡zaLa „·Ú˙˙c ‡˙aL ˙ÏÚ¬««¿»¿ƒ¿¬≈¿««»«¬»»
:dkÒÂ ‡¯È„¿̇ƒ»¿ƒ¿«

ÈÈיא  Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜z ÔBÎÈÁ¯È ÈLÈ¯·e¿≈≈«¿≈¿»¿¬»»√»¿»
Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿««ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L ‡L¿»«¿»«¿ƒ

ÏÈÙc‡יב  ‡˙ÁÓ ‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ‡˙Ï˙e¿»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡zÏeÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e „Á ‡¯B˙Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»
:„Á ‡¯Î„Ï ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»

ÏÈÙc‡יג  ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»À¿»ƒ¿»»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ „Á ‡¯n‡Ï ÁLÓ·ƒ¿«¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»



qgpitנד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy

(ãé)ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç íäékñðå§¦§¥¤À£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´
Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úòéáøe ìéàì̈©À¦§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ

:äðMä éLãçì BLãça§¨§½§¨§¥−©¨¨«
i"yx£BL„Áa L„Á ˙ÏÚ ˙‡Ê∑ ּתׁשלּומין לֹו אין וׁשּוב קרּבנֹו, ּבטל יֹומֹו עבר .ׁשאם ……«…∆¿»¿ְְְִִֵֵֶַַָָָָ

(åè)úìò-ìò ýåýéì úàhçì ãçà íéfò øéòNe§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®©Ÿ©¯
ñ :Bkñðå äNòé ãéîzä©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£'B‚Â ÌÈfÚ ¯ÈÚNe∑ ּבאין הּמּוספין ׂשעירי ּכל ¿ƒƒƒ¿ְִִִֵַָָָ
וק  מקּדׁש טמאת על ׁשּמפרׁשלכּפר ּכמֹו הּכל דׁשיו, ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻ

ׁשבּועֹות ט)ּבמּסכת ראׁשֿחדׁש,(דף ׂשעיר ונׁשּתּנה . ְְְְְִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשאין  על ׁשּמכּפר ללּמד ּתלמּודֹו "לה'", ּבֹו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַׁשּנאמר
ּבחטא  מּכיר ׁשאין ּבּסֹוף, ולא ּבתחּלה לא ידיעה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹּבֹו

למדין  הּׂשעירין ּוׁשאר ּבלבד, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּלא
ּבאּגדה ּומדרׁשֹו ס)מּמּנּו. ֿ (חולין הּקדֹוׁשּֿברּו אמר : ְִִֶַַַָָָָָָָ

הּירח  את ׁשּמעטּתי על עלי ּכּפרה הביאּו .הּוא: ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
‰NÚÈ „ÈÓz‰ ˙ÏÚŒÏÚ∑ הּזה הּקרּבן ∑BkÒÂ.ּכל «…««»ƒ≈»∆ְֶַַָָָ¿ƒ¿

לחּטאת  נסכים ׁשאין הּׂשעיר, על מּוסב "ונסּכֹו" .אין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

ß fenz b"k iyiy mei ß

(æè)Lãçì íBé øNò äòaøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

(æé)íéîé úòáL âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−¨®¦§©´¨¦½
:ìëàé úBvî©−¥«¨¥«

(çé)äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−
:eNòú àì¬Ÿ©«£«

i"yx£‰„·Ú ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ אסּורה - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו הּמּתרת האבד ּדבר ּכגֹון: לכם, הּצריכה מלאכה אפּלּו »¿∆∆¬…»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
טֹוב' .ּב'יֹום ְ

(èé)ø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
íîéîz äðL éða íéNáë äòáLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«
i"yx£ÌÈ¯t∑ׁשּנאמר אברהם, יח)ּכנגד ֿ (בראשית "ואל : »ƒְְְֱֶֶֶֶֶַַָָ

אברהם" רץ יצחק ∑‡ÌÈÏÈ.הּבקר ׁשל אילֹו .ּכנגד ְַַָָָָָ≈ƒְְִֵֶֶֶָ
ÌÈN·k∑יעקב ל)ּכנגד יעקב".(שם הפריד "והּכׂשבים : ¿»ƒְְְְֲֲִִִֶֶַַַָֹֹ

זאת  ראיתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .ּביסֹודֹו ְִִִִֶֶַַַָָֹֹ

(ë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
:eNòz ìéàì íéðøNò éðLe øtì©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦©«£«

(àë)ì ãçàä Nákì äNòz ïBøOò ïBøOòúòáL ¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−
:íéNákä©§¨¦«

B˙Ï¯‡יד  È‰È ‡È‰ ˙ebÏt ÔB‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈¿»
‡¯n‡Ï ‡È‰ ˙eÚ·¯Â ‡¯Î„Ï ‡È‰ ˙ezÏ˙Â¿«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
Ôk d˙e˙cÁ˙‡a ‡Á¯È LÈ¯ ˙ÏÚ ‡c ‡¯ÓÁ«¿»»¬«≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈

:‡zL ÈÁ¯È ÈLÈ¯ ÏÎÏ¿»≈≈«¿≈«»

ÏÚטו  ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»√»¿»«
:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÓBÈ‡טז  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯È·e¿«¿»«¿»»¿«¿«««¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡Á¯ÈÏ¿«¿»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡יז  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
:ÏÈÎ‡˙È ¯ÈËt ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ«ƒƒ¿¬≈

È·Ú„˙יח  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

Èaיט  ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»¬»»√»¿»ƒ¿≈
‡L Èa ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÂ „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙≈¿≈¿««¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡כ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯˙e ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:Ôe„aÚz«¿¿

Ôkכא  „Á ‡¯n‡Ï „aÚz ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿ƒ¿»«≈
:ÔÈ¯n‡ ‡Ú·LÏ¿«¿»ƒ¿ƒ

qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

mixehd lra

)(fkmNEM zFcrFOA zFaEzMd zlFr lM̈Ÿ©§©£¨
,`ln `EdW zxvr zlFrn uEg mixqg£¥¦¥©£¤¤¤¨¥

.dxFY FA dpYp oeiqA dXWAW fnx¤¤¤§¦¨§¦¨¦§¨¨
uEg 'bg' xn`p zFcrFOd lkA§¨©£¤¡©©

`Ed m` ,dgcp minrR iM ,zFrEaXn¦¨¦§¨¦¦§¤¦
,xgnl gEAh mFi i`OW zial zAWA§©¨§¥©©¦©§¨¨
lW FNgA `iai zFMqe gqtA la £̀¨§¤©§ª¨¦§ª¤
FNW oinElWY zFrEaW la` ,crFn¥£¨¨©§¦¤

.bgA Fpi ¥̀¤¨
,zxvrn uEg 'z`Hgl' xn`p mNkA§ª¨¤¡©§©¨¥£¤¤
lr zxRkOW dxFY FA dpYPW liaWA¦§¦¤¦§¨¨¤§©¤¤©

.dicnFlgk dxez §¤¨



נה qgpit zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy

(áë):íëéìò øtëì ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®§©¥−£¥¤«

(âë)eNòz ãéîzä úìòì øLà ø÷aä úìò ãálî¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´©¨¦®©«£−
:älà-úà¤¥«¤

(ãë)äMà íçì íéîé úòáL íBiì eNòz älàk̈¥¹¤©«£³©Æ¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬
:Bkñðå äNòé ãéîzä úìBò-ìò ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

i"yx£ÌBiÏ eNÚz ‰l‡k∑ החג ּכפרי והֹולכין ּפֹוחתין יהיּו .ׁשּלא  »≈∆«¬«ְְְְֲִִִֵֶֶָָֹ

(äë)-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éòéáMä íBiáe©Æ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨
ñ :eNòú àì äãáò úëàìî§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(åë)ýåýéì äLãç äçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³£¨¨Æ©«Ÿ̈½
úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤

:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«
i"yx£ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e∑ למנחת ראׁשֹונים ׁשהם הּלחם, ׁשּתי ׁשם על חּטים", קציר "ּבּכּורי קרּוי הּׁשבּועֹות חג ¿«ƒƒְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

החדׁש מן הּבאה .חּטים ִִִֶַָָָָ

(æë)íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò ízáø÷äå§¦§©§¤̧¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
:äðL éða íéNáë äòáL ãçà ìéà íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨²§©−¦©´¦¤¨®¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«

(çë)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL ãçàä øtì©¨´¨«¤½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(èë)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ì):íëéìò øtëì ãçà íéfò øéòN§¦¬¦¦−¤¨®§©¥−£¥¤«

(àì)íîéîz eNòz Búçðîe ãéîzä úìò ãálî¦§©ºŸ©¯©¨¦²¦§¨−©«£®§¦¦¬
ô :íäékñðå íëì-eéäé¦«§¨¤−§¦§¥¤«

ÔBÎÈÏÚ:כב  ‡¯tÎÏ „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»«¿«»»¬≈

È„z¯‡כג  ˙ÏÚ ‡È‰c ‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»¿ƒ¬«¿ƒ»
:ÔÈl‡ ˙È Ôe„aÚz«¿¿»ƒ≈

ÌÁÏכד  ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡ÓBÈÏ Ôe„aÚz ÔÈl‡k»ƒ≈«¿¿¿»«¿»ƒ¿≈
‡˙ÏÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»«¬»»

:dkÒÂ „·Ú˙È ‡¯È„¿̇ƒ»ƒ¿¬≈¿ƒ¿≈

ÔBÎÏכה  È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÁÓ˙‡כו  ÔBÎÈ·B¯˜a ‡i¯ek·„ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ«»¿»≈ƒ¿¬»
È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ÔBÎÈ˙¯ˆÚa ÈÈ Ì„˜ ‡z„Á¬«»√»¿»¿«¿»≈¿»««ƒ¿≈
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ¿»ƒƒ«»¿«»«¿¿

ÈÈכז  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L „Á ¯Î„e ÔÈ¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bzƒ¿≈≈¿≈¿«««¿»ƒ¿ƒ

:‡L Èa¿≈¿»

Ïz˙‡כח  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

:„Á»

Ú·LÏ‡כט  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

ÔBÎÈÏÚ:ל  ‡¯tÎÏ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ«¿«»»¬≈

Ôe„aÚzלא  d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬«¿ƒ»ƒ¿»≈«¿¿
:ÔB‰ÈkÒÂ ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

mixehd lra

)(fkmNEM zFcrFOA zFaEzMd zlFr lM̈Ÿ©§©£¨
,`ln `EdW zxvr zlFrn uEg mixqg£¥¦¥©£¤¤¤¨¥

.dxFY FA dpYp oeiqA dXWAW fnx¤¤¤§¦¨§¦¨¦§¨¨
uEg 'bg' xn`p zFcrFOd lkA§¨©£¤¡©©

`Ed m` ,dgcp minrR iM ,zFrEaXn¦¨¦§¨¦¦§¤¦
,xgnl gEAh mFi i`OW zial zAWA§©¨§¥©©¦©§¨¨
lW FNgA `iai zFMqe gqtA la £̀¨§¤©§ª¨¦§ª¤
FNW oinElWY zFrEaW la` ,crFn¥£¨¨©§¦¤

.bgA Fpi ¥̀¤¨
,zxvrn uEg 'z`Hgl' xn`p mNkA§ª¨¤¡©§©¨¥£¤¤
lr zxRkOW dxFY FA dpYPW liaWA¦§¦¤¦§¨¨¤§©¤¤©

.dicnFlgk dxez §¤¨



qgpitנו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏŒeÈ‰È ÌÓÈÓz∑רּבֹותינּו למדּו ּתמימים; יהיּו הּנסכים פז)אף ׁשהעלה (מנחות ׁשהּיין מּכאן, ¿ƒƒƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לנסכים  ּפסּול .קמחין ְְִִִָָָ

èë(à)Lã÷-àø÷î Lãçì ãçàa éòéáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨¸Ÿ¤Æ
äòeøz íBé eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®¬§−̈

:íëì äéäé¦«§¤¬¨¤«

(á)ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð çéøì äìò íúéNòå©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

(â)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−¨¨«¦

(ã)ì ãçàä Nákì ãçà ïBøOòå:íéNákä úòáL §¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

(ä):íëéìò øtëì úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−£¥¤«

(å)ãéîzä úìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³©¨¦Æ
äMà ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©¦¤−

ñ :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£L„Á‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ הּׁשנה ראׁש ּביֹום ׁשהּוא חדׁש, ראׁש .מּוספי ƒ¿«…««…∆ְְֵֶֶַָָֹֹֹ

(æ)äéäé Lã÷-àø÷î äfä éòéáMä Lãçì øBNòáe¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´
:eNòú àì äëàìî-ìk íëéúLôð-úà íúépòå íëì̈¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®¨§¨−̈¬Ÿ©«£«

(ç)ø÷a-ïa øt ççéð çéø ýåýéì äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²
íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦³§¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−

:íëì eéäé¦«§¬¨¤«

(è)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNò éðL øtì©½̈§¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«

(é)ì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOò:íéNákä úòáL ¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«

Ú¯ÚÓא  ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯È·e¿«¿»¿ƒ»»¿«¿«¿»¿»«
‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿«»

:ÔBÎÏ È‰È ‡·aÈ ÌBÈ Ôe„aÚ«̇¿¿«»»¿≈¿

ÈÈב  Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ

Ïz˙‡ג  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡ÔÈ¯n:ד  ‡Ú·LÏ „Á ‡¯n‡Ï „Á ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿«¿»ƒ¿ƒ

tÎÏ¯‡ה  ‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒ≈«¿«»»¿«»»
:ÔBÎÈÏÚ¬≈

È„z¯‡ו  ˙ÏÚÂ d˙ÁÓe ‡Á¯È ˙ÏÚÓ ¯a«≈¬««¿»ƒ¿»««¬«¿ƒ»
‡Ïa˜˙‡Ï ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

Ú¯ÚÓז  ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚ·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈¿»«
Ïk ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e ÔBÎÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈¿¿«»«¿»≈»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡z„È·Úƒƒ¿»»«¿¿

·¯ÂÚ‡ח  ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á È¯Bz ¯a ¯Bz«≈«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔBÎÏ ÔB‰È ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ¿¿

Ïz˙‡ט  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿À¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
:„Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ú·LÏ‡י  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿»
:ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ

mixehd lra

èë)(a.äìò íúéNòådpXd W`xA ©£¦¤Ÿ¨§Ÿ©¨¨
"'dl ggip gixl dlr mziUre" aizM§¦©£¦¤Ÿ¨§¥©¦Ÿ©©

dlrn ip`e ,daEWY EUri :xnFl ,'ebe©©£§¨©£¦©£¤
.zFpAxTd lM mYaxwd EN`M mkilr£¥¤§¦¦§©§¤¨©¨§¨

`YwiqRaE('n dWxR)dUrp EN`M WxFC ©§¦§¨¨¨¨¥§¦©£¨
.dWcg dIxAb dxez §¦¨£¨¨



נז qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(àé)íéøtkä úàhç ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòN§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ
ñ :íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìòå§Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ˙‡hÁ „·lÓ∑ ּבפנים הּנעׂשה ׂשעיר ƒ¿««««ƒÀƒְֲִִִַַָָ
חּטאת  הּוא ׁשּגם מֹות", ּב"אחרי ÏÚÂ˙.האמּור ְֲֵֶַַַָָָ¿…«

„ÈÓz‰∑הּללּו עֹולֹות ּתעׂשּו הּתמיד, עֹולת .ּומּלבד «»ƒְֲִִַַַַַָָ
Ì‰ÈkÒÂ∑"ּתעׂשּו" ועל הּכתּובים הּמּוספין על מּוסב ¿ƒ¿≈∆ְְֲִִַַַַַָָ

צּוּוי. לׁשֹון ּתעׂשּווהּוא ּומנחתּה, הּתמיד עֹולת מּלבד ְְְְֲִִִִַַַַָָָ

ּבכל  האמּורים "ונסּכיהם" ּכל וכן ונסּכיהם. אּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָאת
"ונסּכּה", ׁשּכל החג, קרּבנֹות מּׁשל חּוץ ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָהּמֹועדֹות,
הּתמיד  על מּוסּבים ׁשּבהם, "ּונסכיה" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ונסּכיהם",
ּכתּובין  מּוספין ׁשל נסּכיהם ׁשהרי צּוּוי, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָואינן

ויֹום  יֹום ּבכל .לעצמן ְְְַָָָ

ß fenz c"k ycew zay ß

(áé)Lã÷-àø÷î éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À¦§¨¸Ÿ¤Æ
íúbçå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk íëì äéäé¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§©Ÿ¤¬

:íéîé úòáL ýåýéì âç©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

(âé)íéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaäðL-éða íéNák íéðL íìéà øNò äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²

:eéäé íîéîz øNò äòaøà©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«

(ãé)ìL ïîMá äìeìa úìñ íúçðîeíéðøNò äL ¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹
ì ãçàä øtììLìéàì íéðøNò éðL íéøt øNò äL ©¨´¨«¤À̈¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦

ì ãçàä:íìéàä éðL ¨«¤½̈¦§¥−¨«¥¦«

(åè)øNò äòaøàì ãçàä Nákì ïBøOò ïBøOòå§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®§©§¨¨¬¨−̈
:íéNák§¨¦«

(æè)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(æé)íìéà øNò íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(çé)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe∑(נז החג (סוכה ּפרי ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒֵֶָָ
ּגילּולים  עֹובדי אּמֹות ׁשבעים ּכנגד הם, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֻׁשבעים

ּובימי  להם, היא ּכליה סימן והֹולכים, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּמתמעטים
הּיּסּורין  מן עליהם מגּנין היּו ∑ÌÈN·kÏÂ.הּמקּדׁש ְְֲִִִִִִֵֶַַָָ¿«¿»ƒ

hÁÓ‡˙‡יא  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙ¿̂ƒ«ƒƒ««»»«≈«»»
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z ˙ÏÚÂ ‡i¯etÎ„¿ƒ«»«¬«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÚÈ·L‡‰יב  ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»¿ƒ»»
‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ«»¿»»
‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ÔebÁ˙e Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿««»√»¿»«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

ÂÚ¯a‡יג  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»
ÔÈ¯Îc ¯NÚ ˙Ïz È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿≈≈¿«¬«ƒ¿ƒ
ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

:ÔB‰È¿

Ïz˙‡יד  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏeÒ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»»
ÔÈ¯Bz ¯NÚ ‡˙Ï˙Ï „Á ‡¯B˙Ï ÔÈB¯NÚƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»¬«ƒ
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯˙Ï „Á ‡¯Î„Ï ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ

Úa¯‡Ï˙טו  „Á ‡¯n‡Ï ‡B¯NÚ ‡B¯NÚÂ¿ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¿«¿¿«
:ÔÈ¯n‡ ¯NÚ¬«ƒ¿ƒ

ÏÚÓ˙טז  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

NÚ¯יז  È¯z È¯B˙ Èa ÔÈ¯Bz ‡È˙ ‡ÓBÈ·e¿»ƒ¿»»ƒ¿≈≈¿≈¬«
¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÔÈ¯Îcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬«

:ÔÈÓÏL«¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïיח  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

mixehd lra

)(`iaizM mixERMd mFiAz`Hg cg` miGr xirU.xRkn mixERMd mFIW itl ,'xRkl' aizM `leai dxez §©¦¦§¦§¦¦¦¤¨©¨§Ÿ§¦§©¥§¦¤©¦¦§©¥



qgpitנח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy
ׁשּנקראּו יׂשראל נ)ּכנגד והם (ירמיה ּפזּורה", "ׂשה : ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

מהם  לכּלֹות ּוׁשמֹונה, ּתׁשעים ּומנינם ְְְְְִִִִֵֶַָָָקבּועים.
נאמר: ּבּׁשני ּתֹורה. ׁשּבמׁשנה קללֹות ּוׁשמֹונה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָּתׁשעים
הּלׁשֹון  ׁשּנה ולא הּיֹום, ּתמידי ׁשני על ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ונסּכיהם"

זכרֹונםֿלברכה  רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכמֹו לדרׁש, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ע"ב) ק"ג ּבּׁשביעי (שבת ּונסכיה, - ּבּׁשּׁשי ונסּכיהם, - ּבּׁשני :ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

רמז  "מים", ּכאן הרי מ"ם, יֹו"ד מ"ם ֿ ּכמׁשּפטם -ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּבחג  הּתֹורה מן הּמים לנּסּו. ְִִִֶַַַָָ

(èé)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :íäékñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¥¤«

(ë)íéðL íìéà øNò-ézLò íéøt éLéìMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§¨®¦
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(àë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(áë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(âë)íéNák íéðL íìéà äøNò íéøt éòéáøä íBiáe©¯¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(ãë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(äë)ãéîzä úìò ãálî úàhç ãçà íéfò-øéòNe§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðî¦§¨−̈§¦§¨«

(åë)íéNák íéðL íìéà äòLz íéøt éLéîçä íBiáe©¯©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(æë)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(çë)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
ñ :dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èë)íéNák íéðL íìéà äðîL íéøt éMMä íBiáe©¯©¦¦²¨¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

ÏÚÓ˙יט  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:ÔB‰ÈkÒÂ d˙ÁÓe ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÔÈ¯Îcכ  ¯NÚ „Á ÔÈ¯Bz ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¬«ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכא  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כב  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכג  ÔÈ¯Îc ‡¯NÚ ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·¯ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכד  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÏÚÓ˙כה  ¯a ‡˙‡hÁ „Á ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe¿ƒ«ƒƒ««»»«≈¬«
:dkÒÂ d˙ÁÓ ‡¯È„z¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯zכו  ÔÈ¯Îc ÚLz ÔÈ¯Bz ‰‡LÈÓÁ ‡ÓBÈ·e¿»¬ƒ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïכז  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡כח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

ÔÈ¯Îcכט  ‡ÈÓz ÔÈ¯Bz ‰‡˙È˙L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ



נט qgpit zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(ì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîa§¦§¨−̈©¦§¨«

(àì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :äéëñðe§¨¤«¨

(áì)íéNák íéðL íìéà äòáL íéøt éòéáMä íBiáe©¯©§¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯
:íîéîz øNò äòaøà äðL-éða§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

(âì)íéNákìå íìéàì íéøtì íäkñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:íètLîk íøtñîa§¦§¨−̈§¦§¨¨«

(ãì)dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈
ñ :dkñðå§¦§¨«

(äì)úëàìî-ìk íëì äéäz úøöò éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£ÌÎÏ ‰È‰z ˙¯ˆÚ∑.מלאכה ּבעׂשּית עצּורים ¬∆∆ƒ¿∆»∆ְֲֲִִַַָָ
ׁשּטעּון (ספרי) מלּמד, מּלצאת. עצרּו עצרת, אחר: ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדבר

ּבאּגדה ּומדרׁשֹו נה)לינה. ׁשּכ(סוכה לפי הרגל : ימֹות ל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ

אמר  ללכת, ּוכׁשּבאין אּמֹות, ׁשבעים ּכנגד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻהקריבּו
קטּנה  סעּדה לי עׂשּו מּכם, ּבבּקׁשה הּמקֹום: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֻלהם

מּכם  ׁשאהנה .ּכדי ְִֵֵֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(229 'nr h zegiy ihewl)

לכם ּתהיה לה)עצרת (כט, ְֲִֶֶֶֶָ
ּבחג עצרת ׁשּנמׁשכּו ההמׁשכֹות ּכל ּוקליטה. עצירה לׁשֹון - ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָ

("לכם") ּבפנימּיּות ּבּנפׁש נקלטֹות מּקיף, ּבדר ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻהּסּכֹות
עצרת תורה)ּבׁשמיני ּׁשּתרּגם (לקוטי מה לבאר יׁש זה לפי . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ

לדקּדק  ׁשּיׁש לבּתיכֹון", מטילכֹון מן ּבחדוא "ּתהּוּון ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָיֹונתן
אּלא, לּבית. הּסּכה מן ׁשּיֹוצאים ּבכ הּׂשמחה מהי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבזה:
הּסּכה  ׁשל הּמּקיפים האֹורֹות מהמׁשכת היא ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻהּׂשמחה

ּב'ּבית'. ְִִִִַַּבפנימּיּות,

(åì)øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬
:íîéîz äòáL äðL-éða íéNák ãçà ìéà ãçà¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«

i"yx£„Á‡ ÏÈ‡ „Á‡ ¯t∑,יׂשראל ּכנגד (אּלּו) «∆»«ƒ∆»ְְִֵֵֶֶָ
ּכבנים  זה הּוא חּבה ּולׁשֹון עֹוד, מעט לי ְְְְְִִִִֶַַָָהתעּכבּו
עלי  קׁשה להם: אֹומר והּוא מאביהם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנפטרים
ׁשעׂשה  למל מׁשל אחד. יֹום עֹוד עּכבּו ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרדתכם,

סּכה ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' נה)סעּדה רּבי (דף ּובמדרׁש . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻֻ

לֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ארץ, ּדר ּתֹורה לּמדה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּתנחּומא:
מאכילֹו למחר ּפטּומֹות, מאכילֹו ראׁשֹון יֹום ְְְְֲֲִִִַַַַָָאכסנאי,
מאכילֹו למחר ּבהמה, ּבׂשר מאכילֹו למחר ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָּדגים,
ּכפרי  והֹול ּפֹוחת - ירק מאכילֹו למחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָקטנּיֹות,

.החג  ֶָ

â ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a jxk zegiy ihewl)

אחד איל אחד לו)ּפר (כט, ִֶֶַַָָ
אחד יֹום עֹוד עּכבּו ּפרידתכם, עלי לכאֹורה .(רש"י)קׁשה ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרידתכם? הלׁשֹון ּומהּו ּפרידתנּו, עלי קׁשה לֹומר לֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָהיה
ּבא  ּובני־יׂשראל הקּב"ה ּבין ׁשהּפירּוד לנּו, רמזּו רמז ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאלא

ּבין  הלבבֹות ּפירּוד ׁשּכן, הקּב"ה. מצד לא יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹמצד
לּפירּוד, הגֹורם הּוא הּוא "ּפרידתכם", לחבירֹו, אחד ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָיהּודי
ּברכנּו ּכמאמר: ׁשּבׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחלילה,

ּכאחד. ּכּולנּו - ְִֶָָָאבינּו

ÔÈ¯Î„Ïל  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לא  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:‡‰kÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈ¯Îcלב  ‡Ú·L ÔÈ¯Bz ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
:ÔÈÓÏL ¯NÚ ‡Úa¯‡ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿¿»¬««¿ƒ

ÔÈ¯Î„Ïלג  ÔÈ¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓeƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:ÔB‰Ï ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿

È„z¯‡לד  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓƒ¿»«¿ƒ¿«

È·Ú„˙לה  Ïk ÔBÎÏ È‰È Lk ‰‡ÈÓz ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿≈¿≈¿»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿«»«¿¿

ÂÚ¯a‡לו  Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡L Èa ÔÈ¯n‡ „Á ¯Îc „Á ¯Bz ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿««ƒ¿ƒ¿≈¿»

:ÔÈÓÏL ‡Ú·L«¿»«¿ƒ
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qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ הּקצּוב ּדבר ≈∆«¬«¿¬≈∆ַָָָ

ÌÎÈ¯„pÓ.לחֹובה  „·Ï∑ קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ְָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶָָָֹ
ׁשּנדרּתם  נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא מצוה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּברגל,

לחזר  לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
עֹובר  ונמצא נדריו, ּולהקריב לירּוׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָולעלֹות

ּתאחר" .ּב"בל ְְֵַַ

ì(à)äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
ôôô :äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,הענין להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִִַָָ
מקֹום, ׁשל ּדבריו ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדברי
הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופרׁשת

זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹלהפסיק
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:éðLéáz-ìàáìéúåöî-Cøc:éaì áéçøú ék õeøà E ©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−©§¦´¦¦«
äâìéwç Cøc ýåýé éðøBä:á÷ò äpøvàå Eãìéððéáä ¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦

:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàåäìáéúða éðëéøãä §¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´
éúåöî:ézöôç Bá-ék Eåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦§Ÿ¤®¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæì:éðiç Eëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬©¥«¦
çì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷äèìøáòä ¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«©«£¥´

éètLî ék ézøâé øLà éútøç:íéáBè Eîézáàz äpä −¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«−¦¥¨©´§¦
éãwôì:éðiç Eú÷ãöa Eåàîýåýé Eãñç éðàáéå §¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®

:Eúøîàk EúòeLzáîòàåézçèá-ék øáã éôøç äð §¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨¨®¦¹̈©À§¦
:Eøáãaâîék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz-ìàå ¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−

:ézìçé EètLîìãîíìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå §¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬
:ãòåäîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E ¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦

åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçîétë-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨©©À

éúåöî-ìàéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:Eæèî-øëæ ¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«§¨
:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øácðék ééðòá éúîçð úàæ ¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−

:éðúiç Eúøîààðàì EúøBzî ãàî-ãò éðöéìä íéãæ ¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ
:éúéèðáðéètLî ézøëæ:íçðúàå äåäé | íìBòî E ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«

âð:EúøBz éáæò íéòLøî éðúæçà äôòìæãðúBøîæ ©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦
éwç éì-eéä:éøeâî úéáa Eäðýåýé EîL äìélá ézøëæ ¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæ:ézøöð E ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
çæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:Eçðéðô éúélçE ¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«¦¦´¦¨¤´

:Eúøîàk éðpç áì-ìëáèðéìâø äáéLàå éëøã ézáMç §¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À
éúãò-ìà:Eñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E ¤¥«Ÿ¤«−©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáçáñ-úBöç ¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£
:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéìâñéðà øáç ©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨¥´−¨¦

ìe Eeàøé øLà-ìëìéãewt éøîL:Eãñýåýé Ecñç §¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈
éwç õøàä äàìî:éðãnì EèäñEcáò-íò úéNò áBè ¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®

:Eøáãk äåäéåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE §¹Ÿ̈À¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:Eèñeìôè ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«¨«§Ä

éãewt øvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò:EòLôè ¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ¦¤«¨©´
:ézòLòL EúøBz éðà íaì áìçkàòéúépò-éë éì-áBè ©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦

éwç ãîìà ïòîì:Eáòét-úøBú éì-áBèáäæ éôìàî E §¹©À©¤§©¬ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬
:óñëåéâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬
éúåöî:Eãòéàøé:ézìçé Eøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦

äòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãé:éðúépò äðeîàå E ¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈¦¦¨«¦
åò:Ecáòì Eúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäéæòéðeàáé §¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«§Ÿ´¦

éîçø:éòLòL EúøBú-ék äéçàå Eçòíéãæ eLáé ©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦
éãewôa çéNà éðà éðeúeò ø÷L-ék:Eèòéì eáeLé ¦¤´¤¦§®¦£¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´¦´

éàøééúãò éòãéå E:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E §¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàô:ézìçé Eøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬¦¨«§¦

áô:éðîçðz éúî øîàì Eúøîàì éðéò eìkâôéúééä-ék ¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬§«©«£¥«¦¦−¨¦¦
éwç øBèé÷a ãàðk:ézçëL àì EãôEcáò-éîé änk §´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®

:ètLî éôãøá äNòz éúîäôúBçéL íéãæ éì-eøk ¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®
:EúøBúë àì øLàåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E £¹¤À´Ÿ§«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦

:éðøæòæôéãwô ézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk:E ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦¦ª¤«
çôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:EìèôíìBòì §©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬

:íéîMa ávð Eøác ýåýéözððBk Eúðeîà øãå øãì §Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ−¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨
:ãîòzå õøààöéètLîìéãáò ìkä ék íBiä eãîò E:E ¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«

áö:ééðòá ézãáà æà éòLòL EúøBú éìeìâöíìBòì ¥´−¨«§©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨
éãewt çkLà-àì:éðúéiç íá ék EãöéðòéLBä éðà-Eì Ÿ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦

המשך מעמוד ג

qgpit zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k ycew zayl inei xeriy

(æì)íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå íúçðî¦§¨¨´§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnk©¦§¨«

(çì)ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øéòNe§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´©¨¦½
:dkñðå dúçðîe¦§¨−̈§¦§¨«

(èì)íëéøãpî ãáì íëéãòBîa ýåýéì eNòz älà¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹
íëékñðìe íëéúçðîìe íëéúìòì íëéúáãðå§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−

ìe:íëéîìL §©§¥¤«
i"yx£ÌÎÈ„ÚBÓa '‰Ï eNÚz ‰l‡∑ הּקצּוב ּדבר ≈∆«¬«¿¬≈∆ַָָָ

ÌÎÈ¯„pÓ.לחֹובה  „·Ï∑ קרּבנֹות לּדר ּבאתם אם ְָ¿«ƒƒ¿≈∆ְִִֶָָָֹ
ׁשּנדרּתם  נדבֹות אֹו נדרים אֹו ּבידכם, היא מצוה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּברגל,

לחזר  לֹו יקׁשה ׁשּמא ּברגל, ּתקריבּום הּׁשנה, ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
עֹובר  ונמצא נדריו, ּולהקריב לירּוׁשלים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָולעלֹות

ּתאחר" .ּב"בל ְְֵַַ

ì(à)äeö-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤¦¨¬
ôôô :äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑,הענין להפסיק «…∆…∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִִַָָ
מקֹום, ׁשל ּדבריו ּכאן ׁשעד לפי יׁשמעאל. רּבי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּדברי
הצר מׁשה, ׁשל ּבדּבּורֹו מתחלת נדרים ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּופרׁשת

זֹו ּפרׁשה ואמר מׁשה ׁשחזר ולֹומר, ּתחּלה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹלהפסיק
להם  אמר ׁשּלא ּבמׁשמע יׁש כן, לא ׁשאם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹליׂשראל;

ּדבריו: התחיל נדרים ּבפרׁשת אּלא ְְְְִִִֶַָָָָָָזֹו,
סימן. לחל"ק פסוקים, פינחס קס"ח פרשת חסלת

Î„Ï¯‡לז  ‡¯B˙Ï ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»
:ÈÊÁ„k ÔB‰ÈÈÓa ÔÈ¯n‡Ïe¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈

È„z¯‡לח  ˙ÏÚÓ ¯a „Á ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆe¿ƒ»¿«»»««≈¬«¿ƒ»
:dkÒÂ d˙ÁÓeƒ¿»«¿ƒ¿«

a¯לט  ÔBÎÈ„ÚBÓa ÈÈ Ì„˜ Ôe„aÚz ÔÈl‡ƒ≈«¿¿√»¿»¿¬≈«
ÔBÎ˙ÁÓÏe ÔBÎ˙ÂÏÚÏ ÔBÎ˙·„Â ÔBÎÈ¯„pÓƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿«¬»«¿¿ƒ¿«¿

:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎÏe ÔBÎÈkÒÏe¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈

ÈÈא  „ÈwÙ Èc ÏÎk Ï‡¯NÈ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿…ƒ«ƒ¿»
Ù Ù Ù :‰LÓ ˙È»…∆

åìø ¯ àìø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôä



mildzסב

éãewô ék:ézLøã Eäöéúãò éðãaàì íéòLø ee÷ éìE ¦−¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À
:ïðBaúàåöEúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´
:ãàîîæö:éúçéN àéä íBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî §«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´¦«¨¦«

çö:éì-àéä íìBòì ék Eúåöî éðîkçz éáéàîèö-ìkî −¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«¦¨
éúåãò ék ézìkNä éãnìî:éì äçéN E÷íéð÷fî §©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬

éãewô ék ïðBaúà:ézøöð Eà÷éúàìk òø çøà-ìkî ¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦
:Eøác øîLà ïòîì éìâøá÷éètLnîézøñ-àì E ©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦

:éðúøBä äzà-ékâ÷Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî ¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬
:éôìã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E §¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øðå÷ézòaLð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦

ì äîi÷àå:E÷ãö éètLî øîLæ÷äåäé ãàî-ãò éúéðòð ¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À
:Eøáãë éðiçç÷éètLîe ýåýé àð-äöø ét úBáãðE ©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬

:éðãnìè÷:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëá éLôð ©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
é÷éãewtîe éì çt íéòLø eðúð:éúéòú àì Eàé÷ézìçð ¨«§Ä§¨¦´©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦

éúåãò:änä éaì ïBNN-ék íìBòì Eáé÷éaì éúéèð ¥«§Ÿ¤´§¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦
éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦

:ézáäà EúøBúåãé÷:ézìçé Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦
åè÷:éäìà úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñæè÷éðëîñ «¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦

:éøáOî éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàëæé÷éðãòñ §¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦
éwçá äòLàå äòLeàå:ãéîú Eçé÷íéâBL-ìk úéìñ §¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´

éwçî:íúéîøz ø÷L-ék Eèé÷-éòLø-ìë zaLä íéâñ ¥«ª¤®¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥
éúãò ézáäà ïëì õøà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ®̈¤¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷éð÷Lòé-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦

:íéãæâë÷:E÷ãö úøîàìe EúòeLéì eìk éðéòãë÷äNò ¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬¦§¤«£¥−
éwçå Ecñçë Ecáò-íò:éðãnì Eäë÷éððéáä éðà-Ecáò ¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦

éúãò äòãàå:Eåë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úò §¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«−¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«
æë÷éúåöî ézáäà ïk-ìò:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ©−¥¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò Eì÷çút §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«¥−©

éøác:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ék äôàLàå ézøòô-ét §¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦¨«¤§¨®¨¦−
éúåöîì:ézáàé Eáì÷éáäàì ètLîk éðpçå éìà-äðt §¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦§¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬
:EîLâì÷:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàå Eúøîàa ïëä éîòt §¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®§«©©§¤¦¬¨¨«¤

ãì÷éãewt äøîLàå íãà ÷Lòî éðãt:Eäì÷éðtøàä E −§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®§¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´
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ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøNáñ÷NN −¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«¨´

:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðàâñ÷éúàðN ø÷L −¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«¤´¤−¨¥¦
:ézáäà EúøBz äáòúàåãñ÷ézìlä íBia òáLìò E ©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦¤´©−©¦©§¦®©¹À
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יום ראשון - י"ח תמוז
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום רביעי - כ"א תמוז
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שני - י"ט תמוז
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב תמוז
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' תמוז
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג תמוז
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד תמוז
פרק כ

מפרק קיג עד סוף פרק קיח

לשבוע פרשת פינחס תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

    ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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תמוז  י"ח ראשון יום
,186 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íìåàå .ã ÷øô,186 'nr cr.íéîéòðá
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oze` mevl xingdl yi zeiprz el`e ,daeyzd oiprl zekiiya
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ì ,døwòå'ä ãò áeL± §¦¨¨¨©
dpeekd ,oldl xiaqiy itk
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,ezenilyl l`xyiay
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LBãwä øäfa áeúkM äî2Cøc ìò "äáeLz" úlî øeàáa ©¤¨©Ÿ©©¨§¥¦©§¨©¤¤

ãBqä:`ed ,ceqd jxc it lr "daeyz" dlnd ly dxe`ia ± ©
,"'ä áeLz"mr zcge`n didze xfgez 'ied myn 'd ze`dy - ¨

,ok iptl zcge`n dzid dz` ,dpnn dlrnly dbixcnd'ä
,"äàzz äáeLz" ¯ äàzz,'ied myay dpezgzd 'dd - ©¨¨§¨©¨¨

zxfgen `idyk ,('d 'e 'd 'i) 'ied myay dpexg`d 'dd ,xnelk
± "d`zz daeyz" `xwp df ,'ied my ly e"`e ze`d l`

,daeyzay dpezgzd dbixcnd."äàlò äáeLz" ¯ äàlò 'ä¦¨¨§¨¦¨¨
c"ei ze`d l` zxfgen `idyk 'ied myay dpey`xd 'dd ±
,dpeilr daeyz ± "d`lir daeyz" `xwp df ,'ied myay

.daeyzay dpeilrd dbixcndíâå,micwdl jixv ±áeúkM äî §©©¤¨
úBîB÷î úö÷a LBãwä øäfa3íâBtì úìòBî äáeLz ïéàL , ©Ÿ©©¨¦§¨§¤¥§¨¤¤§¥

àeäå ,äìháì òøæ àéöBîe Búéøaa xne`y dn ±mze` §¦¦¤©§©¨¨§
df ixd ,df `hg lr dliren daeyz oi`y ,xdfa zenewnøác̈¨

äáeLzä éðôa ãîBò øác Eì ïéàL ,ãàî deîz4mby - , ¨©§Ÿ¤¥§¨¨¥¦§¥©§¨
,lirez `l daeyzelôàåly xzeia zexengd zexiard ± ©£¦
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.'eëådxnegd mda yiy ± §
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.'eëå,xdfd oeekzn jkl ± §
daeyzymzq`idy ,

on da oi` "d`zz daeyz"
dbixcnd j` ,lirend
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± "d`lir daeyz"

.df `hgl dlirenäpä¦¥
úàæ ïéáäì,zegtl ±øéòfî èòî6,zvwnd on hrn - ,éøöC §¨¦Ÿ§©¦§¥¨¦

-íðBøëæ eðéúBaø éøácîe áeúkäî øàánM äî íéc÷äì§©§¦©¤§Ÿ¨¥©¨¦¦§¥©¥¦§¨
,íéîL éãéa äúéîe úøkä ïéðò äëøáìrvea ote` dfi`a - ¦§¨¨¦§©©¨¥¦¨¦¥¨©¦

:miny icia dzin ypere zxk yperíéáiçL äøáò øáòLk§¤¨©£¥¨¤©¨¦
Lnî úî äéä ¯ úøk äéìò7íã÷,`hegl z`ln iptl ± ¨¤¨¨¥¨¨¥©¨Ÿ¤

äðL íéMîç8íéîL éãéa äúéîáe ,dxiar xaer cg`yk ± £¦¦¨¨§¦¨¦¥¨©¦
did ,miny icia dzin dyperyLnî úîzipgex dzin `l ± ¥©¨

- sebd ly zinyb dzin `l` ,ytpd lyíã÷el e`lny iptl ± Ÿ¤
äðL íéML9äéîøéa àéápä øefò ïa äéððçk ,10xn`y - ¦¦¨¨©£©§¨¤©©¨¦§¦§§¨
,xwy z`eapd"awdednc`d ipt lrn jglyn ippd" el xn`

zn yper xezae ,"'ebynn11,íéîL éãéa äúéîa íb íéîòôìå)§¦§¨¦©§¦¨¦¥¨©¦
,øzìàì ïéòøôð,cin miyprp -.(ïðBàå øòa eðéönL Bîk± ¦§¨¦§©§¨§¤¨¦§¥§¨
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øéòæî èòî úàæ ïéáäì äðä .'åëå äàìéò äáåùú à"ë
ïéðò ì"æø éøáãîå áåúëäî øàåáîù äî íéã÷äì êéøö
'éìò 'éáééçù äøéáò øáòùë íéîù éãéá äúéîå úøëä
éãéá äúéîáå .äðù íéùîç íãå÷ ùîî úî 'éä úøë
øåæò ïá äéððçë äðù íéùù íãå÷ ùîî úî íéîù
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øåã ìëá åàöîð éøäå (ïðåàå øòá åðéöîù åîë øúìàì
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הגליון.1. ובשולי 12 הערה 401 עמוד י"ט חלק שיחות לקוטי וראה א.2.רפ"ב. קכב, ב.3.ח"ג ריד, זח"ב ב. ריט, א. ס, זח"א

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בראשית ס"פ ובז"ח א. פ"א, פאה ירושלמי ע"פ ספ"ג. תשובה פי"ז.5."רמב"ם הקדושה שער

.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(וכיו"ב המעט מן מעט בל' משא"כ – (באיכות) מזעיר (בכמות) מעט ‡„ÂÓ"7."וי"ל: ˜"Î ˙¯Ú‰¯
:‡"ËÈÏ˘."אחרי ס"פ הרמב"ן דעת שולל ˘ËÈÏ"‡:8."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שבת כרת תוד"ה כפי' – רפ"ב ביכורים "כירוש'

סע"א". ˘ËÈÏ"‡:9.כה, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(7 (בהערה לכרת בנוגע – ˘ËÈÏ"‡:11.פכ"ח.10."כנ"ל". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(1"
מת ביד"ש דמיתה היא דהראי' וי"ל הי'. שנים כמה בן בכלל נתפרש לא (2 א). פט, (סנה' אדם בידי מיתה דינו חידוש „ÓÓ)Â‰Ê˘הרי

כה בחנני' וכמש"נ כאן) ‰Èאדה"ז '‰ ¯Ó‡) גו'·È„"˘משלחך מת אתה השנה האדמה פני מעל (˙ÓÈÂ הבא מובן ועפ"ז גו'. חנני'
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תמוז  י"ט שני יום
יום שני ֿ שלישי י "ט ֿ כ 'תמוז  ,186 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé ïéðòä êà,cv 'nr cr.'åëå 'éçä
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) miny icia dzin miaiig eidy:`"hily x"enc` w"k zxrd
mdilr `a mypere ,e`hgy `hgd lr ,(`"tq lirl d`xcin.
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íãà18ïBzçzä íãàa ìBãb ìcáäå Løôä LiL Bîk ék , ¨¨¦§¤¥¤§¥§¤§¥¨¨¨¨©©§
ìáäì Bøeaãa åétî àöBiL ìáää ïéa ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨¥©¤¤¤¥¦¦§¦©¤¤

,äçéôð éãé-ìò àöBiäladayBa Laìî Bøeaãa àöBiaL ©¥©§¥§¦¨¤©¥§¦§ª¨
çå çk,øéòfî èòî úei Ÿ©§©§©¦§¥

,zvwd on hrn -àeäå§
Lôpî úeiðBöéç úðéça§¦©¦¦¦¤¤
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Ba Laìî ,çôð BëBzîc§¦¨©§ª¨
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miniiw eid `l m`xad
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.íéîéòðá [íäéúåðùå] (íäéðùå)

é"ôò ïáåé ïéðòä êà
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.'åëå çôð åëåúî çôðã ïàîå íééç úîùð åéôàá çôéå
äøåú äøáã êà .å"ç 'åëå óåâä úåîã åì ïéàù óàå
íãàá ìåãâ ìãáäå ùøôä ùéù åîë éë .à"ðá ïåùìë
ìáäì åøåáéãá åéôî àöåéù ìáää ïéá î"ãò ïåúçúä
çë åá ùáåìî åøåáéãá àöåéáù .äçéôð é"ò àöåéä
äéçä ùôðî úåéðåöéç 'éçá àåäå øéòæî èòî úåéçå
ùáåìî çôð åëåúîã çôåðä çëá àöåéá ìáà .åáø÷áù

.'åëå äéçä ùôðä 'éçáî 'éîéðô úåéçå çë åá

äëë
ùøôä ùé .õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä î"ãò ùîî
'éëàìîä 'éôàå íéîùä àáö ìë ïéá äìòîì ãàî íåöò
úåéçä úåéðåöéç 'éçáî 'éîéé÷å íééçå ùéì ïéàî åàøáðù
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- מתרץ, הנ"ל: וע"פ - "גם" פי' (2 לכאן, השייכות (1 מהי - לאלתר" נפרעין ביד"ש במיתה גם "ולפעמים לאח"ז תיכף בחצע"ג
מת שהכוונה פשיטא - (ובזה ביד "א מיתתו שהרי דנדו"ד ליד"ש  דומה  אינו  דחנני' ענין ומיתתוÓÓ˘דלכאורה (ÏÚÂÙ·תחת .Ê‰באה

" מתרץ דאף·ÈÓ¯È'וע"ז - "ÂÈ„˘ביד"א כמסופרÊ"Ú,דנוהוÒ"˘·Î-‡Ïמיתה ‰·ÁË˙כ"א :'ÈÓ¯È·'גו עונשÔÎÏמת - (לא Ó‰'גו'
על יד"א) ומת˘‰·ÁÈËתמורת ההדגשהÓÓ˘כו' גם יל"פ להנ"ל בהמשך כו'. גם לפעמים - לאלתר מת הרי וא"ת .‡È·‰ רק לא -

דנוהו אלא·ÏÚÂÙשלא בחנני'˘‡‡"Ùביד"א, המדובר כי זה), תמורת לענשו מקום אין - (ובמילא ביד"א למיתה לדונו הי'
‡È·‰שיעברו לאחרי ורק ה"ה. פי"א סנהדרין בירוש' וכ"כ הי'. אמת שנביא תתקיים˘ÌÈÈ˙(היינו ביד"א".‰·Â˙ÁËולא לדונו אפשר

ואילך. 1188 עמוד התניא בספר שיעורים ראה -.12" המלה בהוסיפו בקושיא, הזקן רבנו מציין מה השאלה: ("שהאריכו ·ÌÈÓÈÚעל "
ושנותיהם עכ"פ ·ÌÈÓÈÚימיהם (בדוחק "שאאל"פ שליט"א: הרבי ענה - שנק'") וכו' עוני עונש ע"י שנתקיים (Â˙Ó"הכתוב" בל'

שם)". עה"ת בפרש"י (הובא רז"ל" ו"בדברי יט) ד, ט.13.(שמות לב, ז.14.האזינו ב, בשם 15.בראשית רפ"ב ח"א לעיל הובא
˘ËÈÏ"‡:16.הזהר. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רפ"ב ח"א בזה לההמשך הכוונה ˘ËÈÏ"‡:17."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"'ÂÎÂ ולא –

בתחלתו". לג"פ לקו"ת וראה יגדל. שיר – ב.18.גוף לא, ברכות



fenzסו `"k iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"א רביעי יום
,cv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå,dv 'nr cr:'åëå 'éåä íù

Bæ äðéçáe ,úBîìBòä úBéçäì àeä-Ceøa óBñ-ïéàrty ly ± ¥¨§©£¨¨§¦¨
,zeige,ìLî-Cøc-ìò "åét çeø" íLa úàø÷ðgex enk - ¦§¥§¥©¦©¤¤¨¨

,xacn `edy drya mc`dn `veiy dtdáeúkL Bîk19: §¤¨
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,zexitqd xyrìëå§¨
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ä"éåä íLa úBæîøðå§¦§¨§¥£¨¨
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,'ied my lyàéäL¤¦
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zakxen c"ei ze`d
ila cala dcewpn
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Búîëçì úænøî§©¤¤§¨§¨

,Cøaúé,dnkgd zxitq - ¦§¨¥
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,iptlúðéçáì äàaL¤¨¨¦§¦©
äâOää éelâå úeèMtúä¦§©§§¦©©¨¨
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.(òãBpk ,äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©©
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ïéîéúñ ïéîìòì äðáääå§©£¨¨§¨§¦§¦¦
± minezq zenlerl ±
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äöBøL28-Cøã-ìò Bøeac éãé-ìò íéøçàì Búîëç úBlâì ¤¤§©¨§¨©£¥¦©§¥¦©¤¤
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,'e ze`d xtqnk -

÷eñtaL29'ä Eì" : ¤©¨§
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x`y enk dcn `le ,xeaic
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,xeaic lyúììëðå§¦§¤¤
úæîøðå,zeklnd zcn ±,ä"éåä íL ìL äðBøçà à"ä úBàa §¦§¤¤§¥©£¨¤¥£¨¨
cvik -- ?zeklnd zpiga lr 'd ze`d zfnxnúeiîéðt ék¦§¦¦

'äì ÷lçúîe álä ïî äìBòä ìáää àeä ,øeacä øB÷îe§©¦©¤¤¨¤¦©¥¦§©¥§
,'eëå ïBøbäî ò"äçà :ätä úBàöBîzeinipty ixd - §©¤¥©¨§

ly oiprd `id ,xeaicdlad,úðéça àéä à"ää úøáä íâå§©£¨©©¥¦§¦©
áeúkL Bîk ,ãáì ìáä31."àLLî da úéìc àìél÷ àúà" : ¤¤§©§¤¨¨¨©¦¨§¥¨§¨¨

okl .cala lad `id ,dze` yynl zexyt` oi`y dlw ze` ±
oipr `ed ezeinipty xeaice zekln zpiga lr 'd ze`d zfnxn

.laddBì ïéàL óàå,d"awdl ±,íBìLå-ñç óebä úeîc- §©¤¥§©©§¨
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`id dnypdy oeeik ixd ,ezeiniptne ezeikezn dnypd z`
opyi 'ied myay myk ixd ,'ied my `ed ,zewl`d zeiniptn

:dnypa mb jk ,zexitq xyrda Lédnypa ±ìëN úðéça ¥¨§¦©¥¤
,íìòpä,dnkgd geke zpiga -,ã"eé úBàa ænøîäixdy - ©¤§¨©§ª¨§

`id) agexe jxe` ly zehytzd ila `id c"ei ze`dy myk
ea oi`y gek `ed ,dnkgd zpigae gek mb jk ,(cala dcewp
,cala z`f `l` ,dbyde lky ly zehytzd mey oiicr
Cøaúé Búzîàa ìékNäìe ïéáäì ,éelbä ìà úàöì BçëaL¤§Ÿ¨¥¤©¦§¨¦§©§¦©£¦¨¦§¨¥

,ecegi zzin`a ±àøeòL íeôì ãçå ãç ìk ,'eëå Búlãâáe¦§ª¨§¨©§©§¦¨
,dìéc,exeriy itl cg`e cg` lk -.Búðéáe BìëN áçø éôì ¦¥§¦Ÿ©¦§¦¨

,gekd mvr .d"awd ly ezelcb zzin` oian `ed jk ick cr ±
eilr ,dnkgd gek edf ,d"awd zelcbe zzin` oipr ea "gpei"y

.c"ei ze`d zfnxnBzòc áéçøîe BìëN ÷éîòî øLà éôëe§¦£¤©£¦¦§©§¦©§
Búðéa úænøî éæà ,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäì Búðéáegek ± ¦¨§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥£©§ª¤¤¦¨

,dpiadLiL ,à"ä úBàa§¥¤¥
,áçø dìlr fnxnd - ¨Ÿ©

,dpadd agex,Cøà íâå- §©Ÿ¤
,jxe` mb yi `"d ze`l
äëLîää ìò äøBnä©¤©©©§¨¨

,ähîì äìòîlîick - ¦§©§¨§©¨
Búðéaî ãéìBäì§¦¦¦¨
'ä úlãâa BúeððBaúäå§¦§§¦§ª©
äàøéå äáäà©£¨§¦§¨

ïäéúBãìBúåx`y ± §§¥¤
ze`xwpd zecnd
ly "mitpr"e "zeclez"

,d`xie dad`Bçîa§Ÿ
,Baì úBîeìòúåjk - §©£¦

zcled zligza xacd
gena opyi odyk ,zecnd
.cala ald zenelrzae
`ed oi` ielb ote`a ,la`
e` dad` oiicr yibxn

,eala d`xiCk-øçàå± §©©¨
zecnd zcledl `iai
.Baì úelbúä úðéçáa¦§¦©¦§©¦
lkydn cxeiy ,df oipr
dhnl dlrnln dcixi ixd ef ± zecn ly oipr zeidl dpadde
jxe`d dxen jk lr ,(zecnn dlrnl ixd `ed lky ,oky)
eedzi lkydny ,dhnl dlrnln dcixid lr ,`"d ze`ay

.zecnäfîe,'eke d`xie dad` zecndn ±äãBáò äëLîð ¦¤¦§§¨£¨
,äNòî Bà øeaãå ìB÷a ,úBönäå äøBzä ÷ñòa úézîàä̈£¦¦§¥¤©¨§©¦§§§¦©£¤
meiwe dxez cenila zizin`d dceard ,dyrna zeevn miiwl -
itk) ely 'd z`xie 'd zad` jezn `a dfyk ixd `id ,zeevn
cxei dfyke ,("`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta xaqedy
,dyrnae xeaica zeevn meiwae dxez cenila `hazne dhnl

ixd.'eëå à"ä å"àå úBiúBà ïäoipr `id e"`e ze`d ,oky ± ¥¦¨¥§
.dyrnd oipr `id `"d ze`de ,xeaicde lewdúeððBaúää íâå§©©¦§§

ïk-íb äëLîð ,Cøaúé Búlãâe Búzîàa ìékNäìe ïéáäì§¨¦§©§¦©£¦¨§ª¨¦§¨¥¦§§¨©¥
,äøBzäîeze` e`iaiy mipipr dxeza cenll ixd eilr ,oky - ¥©¨

,d"awd zelcbe zzin` zpadl,à÷ôð äîëçî àúéøBàc- §©§¨¥¨§¨¨§¨
,dnkgn d`a dxez:'eëå ä"éåä íL ìL ã"eé úðéça àéä¦§¦©¤¥£¨¨§
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äáåùúä úøâà
.íãà éðá ïåùìë äøåú äøáã êà .å"ç óåâä úåîã
'äì úå÷ìçúîä úåéúåà á"ë 'ä øáã íâù íâùá
à"÷ìá ù"îëå) øåöéä ìë àøáð ïäáå úåàöåîä é÷ìç
î"ãò ùîî äëëå .(åìà úåéúåà ïéðò øåàéá à"éô á"ç
'éçá àéäù íãàä úîùðá õ÷ ïéàì úåìãáä ìéãáîä
íìòðä ìëù 'éçá äá ùé çôð äéëåúîã 'é÷ìàä ùôð
ïéáäì éåìéâä ìà úàöì åçëáù ã"åé úåàá æîåøîä
íåôì ãçå ãç ìë 'åëå åúìåãâáå 'úé åúúîàá ìéëùäìå
øùà éôëå .åúðéáå åìëù áçåø éôì 'éìéã àøåòéù
åúìåãâá ïðåáúäì åúðéáå åúòã áéçøîå åìëù ÷éîòî
íâå áçåø äì ùéù à"ä úåàá åúðéá úæîåøî éæà 'úé
åúðéáî ãéìåäì äèîì äìòîìî äëùîää äøåîä êøåà
ïäéúåãìåúå äàøéå äáäà 'ä úìåãâá åúåððåáúäå
.åáì úåìâúä 'éçáá ë"çàå åáì úåîåìòúå åçåîá
úåöîäå äøåúä ÷ñòá úéúéîàä äãåáò äëùîð äæîå
íâå .'åëå à"ä å"àå úåéúåà ïä äùòî åà øåáãå ìå÷á
'úé åúìåãâå åúúîàá ìéëùäìå ïéáäì úåððåáúää
àéä à÷ôð äîëçî àúééøåàã äøåúäî ë"â äëùîð

:'åëå 'éåä íù ìù ã"åé 'éçá
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סט fenz a"k iying mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ב חמישי יום
,dv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .ä ÷øô,190 'nr cr:(ïî÷ìãë

.ä ÷øt,icedi ly eznypy ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
,'ied myn wlg `id,'ied my `idy zewl`d zeiniptn d`a `id ,xnelk

,dlrnly xeaicdne miwl` myn mi`ay mi`xapd x`y enk `ly

,dfd mler ly seba yalzdl dnypd lkezy ick ,`l` .zeipevig `edy

xzqa zcxl dilr did

"xeaic"d iciÎlr ,zebixcnd

dyrp" xn`na ,dlrnly

ok mb dnypd ,xnelk ."mc`

xeaicd jxc jkÎxg` dxar

d`a `id la` ,dlrnly

.zewl`d zeiniptn dligza

oeyld dnypd lr aezk okl

"gtie"a dpeekdy ,"gtie"

,zeiniptdn `a dfy ,`id

"gtp dikezn gtpc o`n" oky

ekezn gtep - gtepd)

dnypdy oeeike .(ezeiniptne

okl ,'ied myn wlg `id

,zegek dxyr da mb miniiw

zexitq xyrl dnbeca

.'ied mya zelelkdwxta

mby ,owfd epax xiaqi igkepd

iciÎlr (dfy ,lirl xaqed jk lry) seba dhnl zkynp dnypdy dn

dbixcn efi`n ,j` ,zeipevig ixd `ed xeaice ,"mc` dyrp" xeaicd

- dnypd dkynp xeaicazeiniptn`ly) lad ly oiprd dfy ,xeaicd

,jk ,(xeaicd zeipevign mi`a mdy ,mik`ln llek ,mi`xapd x`ya enk

:dlrnly zeiniptdn ze`a dnypd zeipevig mbe dnypd zeinipt mby

zeipevige ,('ied my `idy) dlrnly zeiniptdn d`a dnypd zeinipt

d zeiniptn d`a dnypdxeaicly zeiniptdn ,xnelk) dlrnly

.(zeipevig ixd `ed llka xeaic ,oky ,zeipevigd

äfä íìBòì úé÷ìàä Lôpä úãéøéå úëLîä ,äpäå§¦¥©§¨©¦¦©©¤¤¨¡Ÿ¦¨¨©¤
,íãàä óeâa Laìúäì,dlrnly xeaicdn `a dfy - §¦§©¥§¨¨¨

dyrp" xn`ndn"mc`,øB÷îe úeiîéðt úðéçaî äëLîð¦§§¨¦§¦©§¦¦§
äàzz à"ä úBàa ænøîä ,ïBéìòä ìáä àeä ,øeacä± ©¦¤¤¨¤§©§ª¨§¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d 'd ze`d,ìéòì økæpkly dzekiiy - ©¦§¨§¥
,"lad"l 'd ze`dáeúkL Bîëe1,íéiç úîLð åétàa çtiå" : §¤¨©¦©§©¨¦§©©¦

,"äiç Lôðì íãàä éäéådnyp gtp d"awd -sebadfy , ©§¦¨¨¨§¤¤©¨
idie" zernynmc`d" - seba dnyp ,"dig ytplgtieeit`a

,"gtie" ly ote`a df didy - "miig znyp.'eëå çôðc ïàîe- ©§¨©§
ly dkyndd mby ,ixd .ezeiniptne ezeikezn gtep - gtepd
zeipevig) seba dnypd
ly ote`a `id (dnypd
xaecndy `l` ,zeinipt
zeinipt lr `ed o`k

dxeaiczeiniptd `idy ,
`ly ,zeipevigd ly
dnypd ly zeiniptk
zeiniptdn d`ad dnvr

,ynn dlrnlyeäæå§¤
áeúkL2'ä ÷ìç ék" : ¤¨¦¥¤

ìáç á÷òé ,Bnò©©£Ÿ¤¤
,"Búìçðopyiy ,xnelk - ©£¨

:zebixcn izy dnypa
wlg" ± zg` dbixcn
,dnypd zeinipt ,"'iedn
lag" ± dipy dbixcne
.dnypd zeipevig ,"ezlgp

,Leøt,"lag" dlnd - ¥
`edäìòîì øeL÷ ãçà BLàøL ,ìLî-Cøc-ìò ,ìáç Bîk§¤¤©¤¤¨¨¤Ÿ¤¨¨§©§¨

.ähîì eäö÷åxeyw dnypd ly oeilrd dvwd ,dnypd jk ± §¨¥§©¨
.seba yaeln ipyd dvwde "dlrnl"aèLt ,äpä ék,yexit ± ¦¦¥§©

áeúkä3áeúkM äî1:dnypd iabl -úBøBäì àeä ,"çtiå" ©¨©¤¨©¦©§
íà ,íB÷î äæéàì çôBð íãàäLk ìLî-Cøc-ìòL Bîk ,eðì̈§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨¦

íéúðéa ÷éñôîe õöBç øác äæéà Léoial gtepd mc`d oia ± ¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦
,gtep `ed eilry xacdììk òébîe äìBò çôBpä ìáä ïéà¥¤¤©¥©¤©¦©§¨

,íB÷î BúBàìgtep `ed eilr -4Lnî äëk,lynpa ±íà §¨¨¨©¨¦
.ïBéìòä ìáä úðéçáì íãàä óeb ïéa ÷éñôîe õöBç øác Lé¥¨¨¥©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§

."gtie" xn`p eilry dlrnly ladd f` ribn epi` ±Cà©
ék ,Cøaúé åéðôì õöBç éðçeøå éîLb øác íeL ïéà ,úîàa¤¡¤¥¨¨©§¦§¨¦¥§¨¨¦§¨¥¦

aezk ixd ±5:,"àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥
"BãBák õøàä ìë àìî"e6,"dépî éeðt øúà úéì"å ,oi` - §Ÿ¨¨¨¤§§¥£©¨¦¥

,jxazi epnn iept `edy mewnõøàä ìòå ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©§©¨¨¤
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äáåùúä úøâà
äðäå ä ÷øô'é÷ìàä ùôðä úãéøéå úëùîä

íãàä óåâá ùáìúäì æ"äåòì
'éçáî äëùîðïåéìòä ìáä àåä øåáéãä øå÷îå 'éîéðô

åéôàá çôéå ù"îëå ì"ðë äàúú à"ä úåàá æîåøîä
.'åëå çôðã ïàîå äéç ùôðì íãàä éäéå íééç úîùð
ìáç åîë 'éô åúìçð ìáç á÷òé åîò 'ä ÷ìç éë ù"æå
äðä éë .äèîì åäö÷å äìòîì øåù÷ 'à åùàøù î"ãò
î"ãòù åîë åðì úåøåäì àåä çôéå ù"î áåúëä èùô
õöåç øáã äæéà ùé íà íå÷î äæéàì çôåð íãàäùë
ììë òéâîå äìåò çôåðä ìáä ïéà íééúðéá ÷éñôîå
÷éñôîå õöåç øáã ùé íà ùîî äëë íå÷î åúåàì
ïéà úîàá êà .ïåéìòä ìáä 'éçáì íãàä óåâ ïéá
úà àìä éë 'úé åéðôì õöåç éðçåøå éîùâ øáã íåù
åãåáë õøàä ìë àìîå àìî éðà õøàä úàå íéîùä
úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá 'éðéî éåðô øúà úéìå
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כו.1. א, ט.2.בראשית לב, ˘ËÈÏ"‡:3.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"¯Â˙È‰ הענין בהבנת חסר הי' (מה לנו" כו' הכתוב "פשט ל'
פנימיות  - מלמעלמ"ט הנשמה בהמשכת הסדר משנת"ל ע"פ כלל: מובן אינו שלכאורה מה מתרץ וגם דמבואר י"ל - בהשמטתם?!) -

נלמדים (ושניהם הדבור פני' אח"כ כנ"ל)ÁÙÈÂמל'החיות, -‡ÏÂ) ¯Â·„‰ ˙ÂÈ˙Â‡ Î"Á‡Â,"אדם "נעשה ‡Î"Áבנפיחה) ˜¯Â"נעשה"
מדבור נמשך ד"באפיו" היינו - בגוף הנשמה התלבשות - מבארÏÂ‡הבפועל ולזה שבא „Ë˘Ùמ"ויפח"!! מה הכתוב

˙Â¯Â‰Ï אז דגם אדם", ד"נעשה הפעולה לאחרי גם השינוי על - התיבה) להשמיט או וכיו"ב "תוכנו" "פירושו" צ"ל הי' (דלכאורה
שאינו כשאדםÈÓÈÙÓ'(אף עד"מ ה"ז (ÁÙÂ אין הנבראים בשאר ולכן חציצה, כשיש גם – מגיע היינו - נשמע דיבורו (משא"כ כו'

וגם לגוף עד הנשמה דהמשכת הדרגות בכל ישנו דויפח זה וענין  וכו') הכרת היותםÊ"Á‡Ïענין משך כל –"Ì„‡".יחד וגוף נשמה
הרבי 4. בהמה. של ב"ריאה" מהניפוח – בהמה" של בריאה "כגון – משל הזקן רבנו כאן מביא קמא, מהדורא התשובה" ב"אגרת

מ  משל להביא הזקן רבנו רוצה שבכך פעם, הסביר ע"פ˙Â¯‰שליט"א הריאה ˙Â¯‰(שכן, בדיקת להיות צריכה רסל"ט) יו"ד (שו"ע
ניפוח). ידי כד.5.על כג, ג.6.ירמיה ו, ישעיה



fenzע a"k iying mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"ãBò ïéà úçzî,d"awd icrla -ïéîìò ìk àlîî eäéà"å ¦¨©¥§¦§©¥¨©§¦
,"'eëåd"awdy ixd ,'eke zenlerd lk `ln jxazi `ed - §

xizqiy xac mey jiiy `ly jk ,xac lkae mewn lka `vnp
,jxazi eilräéòLéa áeúkL Bîk àlà7íëéúBðBò íà ék" : ¤¨§¤¨¦©§¨¦¦£¥¤

íëéðéa íéìécáî eéä̈©§¦¦¥¥¤
,íòhäå ."íëé÷ìà ïéáì§¥¡Ÿ¥¤§©©©
zepeerd geka yi recn -
oia licadle zeqkl
:`ed ,zewl`l dnypd

íäL éôì,zepeerd ±ãâð §¦¤¥¤¤
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø§¨¤§¨
Bîk ,ìkä úà äiçnä©§©¤¤©Ÿ§

áeúkL8øLà ìk" : ¤¨Ÿ£¤
íéîMa äNò 'ä õôç̈¥¨¨©¨©¦

"õøàáeminydn ,lkd ± ¨¨¤
epevxa `xap ,ux`d cr

,d"awd lyBîëe)§
,ìéòì øàaúpLwxta - ¤¦§¨¥§¥

,'càeäLoevxd ± ¤
,oeilrdúòtLä øB÷î§©§¨©

Böe÷a æîøðå ,ä"éåä íL¥£¨¨§¦§¨§
.(ã"eé ìL,'ied my ly ± ¤

xewn `ed 'ied myy oeeike
,mi`xapd lkl drtydd

`edy xac ixdcbpxewn
'ied my ly drtydd
`ed ,(zepeerd oipr `ede)cbepn.dilr dqkne ziwl`d zeigl

zeigl ozep epi`e dqknd xac md zepeerd ixd ± jk m`e
seb l` ribdl ("gtie" xn`p dilr) "oeilrd lad"dny ziwl`d

.mc`däëLîää ìáç ÷ñôðå úøëpL ,úøkä ïéðò eäæå§¤¦§©©¨¥¤¦§©§¦§©¤¤©©§¨¨
äàzz à"äî äëLîpL ,àeä-Ceøa ä"éåä íMî'd ze`d ± ¦¥£¨¨¨¤¦§§¨¥¥©¨¨

,'ied my ly dpexg`d,ìéòì økæpkdnypd oi`y ixd - ©¦§¨§¥
ly ezeigy dryae ,'ied myay dxewnn zeig zlawn sebay
zia onfa lynl didy itk) cala dyecwdn `id icedi
ly zinyb dzinl df xac f` `ian ,(oldl xiaqi jk ± ycwnd

,sebdøîà úLøôa áeúkL Bîëe9àéää Lôpä äúøëðå" : §¤¨§¨¨©¡Ÿ§¦§§¨©¤¤©¦
"'ä éðà ,éðôlî`edy ,`id "zxk"d oipr zernyn ,xnelk ± ¦§¨©£¦

:owfd epax oeylae ,'iedn zxkp.à÷éc "éðôlî"±ipnn,`wec ¦§¨©©§¨
n zxkp `edy `id dzixkd zernynzeinipt`idy ,zewl`d

.'ied my (lirl xen`k)¯ úøk ïäa ïéàL úBøáò øàLáe¦§¨£¥¤¥¨¤¨¥
ïéîâBt ïä íéðt-ìk-ìòz` ±àeä ,íâôe ;òãBpk ,Lôpä ©¨¨¦¥§¦©¤¤©©§©

lî.ïékqä úîéât ïBLedyn xqgy epiid ,mebt dhigy oikq ± ¦§§¦©©©¦
dkyndd lagn edyn xqgy ,eppipra mb jk ;mewn eze`a
:oldl cin xiaqn owfd epaxy itk ,dnypd l` 'ied myny

â"éøzî øeæL áò ìáçî ,ìLî-Cøc-ìò àeäå,613 ±íéìáç §©¤¤¨¨¥¤¤¨¨¦©§©£¨¦
î ìeìk ìéòì-økæpä äëLîää ìáç äëk ,íéwcâ"éøz± ©¦¨¨¤¤©©§¨¨©¦§¨§¥¨¦©§©

,613úBöî10,illkd lagdn wc lag `id devn lk - , ¦§
äpäî úçà ìò íBìLå-ñç øáBòLëeb"ixzn zg` lr ± §¤¥©§¨©©©¥¥¨

,zeevndìáç ÷ñôð¦§©¤¤
÷cädze` cbpky ± ©©

,devn.'eëåmiwqtpyke ± §
ly xzei daexn xtqn
iciÎlr ,miwc milag
melyeÎqg xaer `edy
,zeevn dnke dnk lr
dlecb zeyilg znxbp
`ed "zxk" eli`e .laga
zxkp elek lagdy oipr

.olvilÎ`pngx wqtpeCà©
äúéîe úøk áiça íb©§©¨¨¥¦¨
eîéLøä Ba ïéãò øàLð¦§©£©¦¨§¦

,myexd ±BLôpî¦©§
äæ-éãé-ìòå ,úé÷ìàä̈¡Ÿ¦§©§¥¤
íéMîç ãò úBéçì ìBëé̈¦§©£¦¦

,zxk aiig `ed m` ±Bà
íéLLaiig `ed m` ± ¦¦

,miny icia dzinäðL̈¨
øúBé àìåaewp onfn ± §Ÿ¥

.dfíLa áeúkM äîe)©¤¨§¥
Ba äñðëpL ì"æéøàä± ¨£¦©¤¦§§¨

,miny icia dzin e` zxk ea yiy `hg lr xaery inaúðéça§¦©
éwnä'eëå ózeig lawl leki `ed oi`y zexnl ,xnelk ± ©©¦§

zeig lawn `ed ixd la` ,dyxyn dzxkp eznyp ik ,zinipt
eznypyk mb zeig lawl `ed leki myn ,"siwn"d zpigan
,ef dpigan ,dxe`kle) 'ied my ly ziniptd drtyddn dzxkp
,`l` ± ?dpy miyy e` miyngn xzei zeigl leki did ixd

(l"fix`d mya lirl xen`dóebä úeiîLb éiçì ïéðò Bðéà11, ¥¦§¨§©¥©§¦©
myex mey x`yp `lyk mb zeigl lkei "siwn"d zpigany -

,ziwl`d ytpdnéøééîe,xaecne ±,äðL íéMîç ãò- ©§¥©£¦¦¨¨
ig `ed jk llbay ,ziwl`d ytpdn myexd miiw oiicryk

± etebaf`,"siwn"d zpiga ea dpyi:(ïn÷ìãk äfä ïîfa Bà©§©©¤§¦§©¨
d`a icedi ly ezeigyk ,dfd onfay ,oldl xaqeiy itk -
lawl ezlekia ixd ,dyecw mpi`y mipipra zeyalzd iciÎlr
,'ied mya dyxyn dzexk eznypyk ,f` mb ezeig z` `linn
xzei zeigl ,dzin e` zxk aiigy in mb leki dfd onfa okly
gxkeny dyecwd zeig ,f`e ,dpy miyy e` miyng xy`n
xn`nk) "siwn"d zpigan ea z`vnp ,icedil didzy

.(l"fix`d
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äáåùúä úøâà
'éòùéá ù"îë àìà 'åëå ïéîìò ìë àìîî åäéàå ãåò ïéà
.íëé÷ìà ïéáì íëéðéá íéìéãáî åéä íëéúåðååò íà éë
úà 'éçîä ä"á ïåéìòä ïåöø ãâð íäù éôì íòèäå
õøàáå íéîùá äùò 'ä õôç øùà ìë ù"îë ìëä
åöå÷á æîøðå 'éåä íù úòôùä øå÷î àåäù ì"ùîëå)
ìáç ÷ñôðå úøëðù .úøëä ïéðò åäæå .(ã"åé ìù
äàúú à"äî äëùîðù ä"á 'éåä íùî äëùîää
éðôìî àéää ùôðä äúøëðå øåîà 'ôá ù"îëå .ì"ðë
úøë ïäá ïéàù úåøéáò øàùáå .à÷ééã éðôìî .'ä éðà
ïåùìî àåä íâôå .òãåðë ùôðä ïéîâåô ïä ô"ëò
íéìáç â"éøúî øåæù áò ìáçî î"ãò àåäå ïéëñä úîéâô
úåöî â"éøúî ìåìë ì"ðä äëùîää ìáç äëë íé÷ã
.'åëå ÷ãä ìáç ÷ñôð äðäî úçà ìò å"ç øáåòùëå
åîéùøä åá ïééãò øàùð äúéîå úøë áééçá íâ êà
äðù 'ñ åà 'ð ãò úåéçì ìåëé æ"éòå 'é÷ìàä åùôðî
'éçá åá äñðëðù ì"æéøàä íùá ù"îå) øúåé àìå

é÷îä'ð ãò éøééîå óåâä úåéîùâ ééçì ïéðò åðéà 'åëå ó
:(ïî÷ìãë äæä ïîæá åà äðù
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ב.7. ו.8.נט, קלה, ג.9.תהלים ˘ËÈÏ"‡:10.כב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– נפלא חיות„Â‡Î"‡"חידוש ·Ê"‰ÂÚמקבל ÏÚÂÙ· ע"י
‚"È¯˙מצות כו"כ לזרים, שייכות אין כהנים שמצות אף ולהבין ··"‡שתהיינה‡"‡חבלים, ד"ה בקו"א עפמשנ"ת מובן ואולי ועוד.

ב)". (קנט, הלכות ˘ËÈÏ"‡:11.פרטי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סע"ב פג, סע"ג. סב, דברים מלקו"ת "להעיר



עי fenz b"k iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ג שישי יום
,190 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åäæ íðîà .å ÷øô,ev 'nr cr.ç"éì òãåðë

.å ÷øtjxc it lr daeyzd oipr yxtl owfd epax lgd ea ,'c wxta ¤¤
,mircei ep` l"f epinkg ixacne weqtdny dn xiaqdl micwd ,ceqd

icia dzin"ae ,dpy miyng el e`lniy iptl zn mc`d did "zxk"ay

jk lr zxxerzne ,dpy miyy el e`lniy iptl ynn zn did "miny

daxd epi`x ixd :dl`yd

icia dzine zezixk iaiig

mdizepy z` eigy miny

?"minirpa"e mini zekix`a

xiaqd ,ef dl`y xidadl ick

`id dnypdy ,owfd epax

zeinipt mbe ,'ied myn wlg

od dzeipevig mbe dnypd

"gtie" ly ote`a odizy

,("miig znyp eit`a gtie")

:zewl`d zeiniptn ,xnelk

d`a dnypd zeinipt

'ied mye ,'ied my zeiniptn

.zewl`ay zeiniptd ixd `ed

dnypd zeipevig oke

n d`a ok mb `id ,"mc` dyrp" xeaicd iciÎlr (seba) zkynpdzeinipt

."gtie" ly ote`a od - dnypd zeipevige zeinipt - odizye .xeaicd

zkynp `idy itk dnypd ly dkyndd zebixcn lk zellkp dfay

z`vnp xak `idy itke ,icedi ly etebaeteb jezadf lk lr .icedi ly

,dnyp ly zeigd zkynd ote`y ,epze` cnlnd xac ."gtie" xn`p

uvegd xac miiwy dryay ."dgitp" ly ote`a `id ,zewl`n zkynpd

ribn gtepd lad oi` ,gtep `ed eil` xacd oial gtepd oia wiqtne

,wiqtnd xac yi m` mby ,xeaica enk `ly) gtep `ed eil` mewnl

xacd zexnl ezcerzl ribn xeaicd ,xnelk ,xeaicd z` renyl xyt`

lag awri" ixd llk jxca ,"zxk"d oipr owfd epax xiaqd jka .(wiqtnd

zeigd ly "dkyndd lag" epyi dnypd zeipeviga mby "ezlgp

seba dnypdn zkynpdoipr cgeina ,wiqtnd xac epyiy drya j` ;

zeigd f` dlelr - dkyndd lag z` jzegd olvilÎ`pngx zxk ly

xacd rityn did `linne ,sebay dnypl ribdl `ly "gtie"dny

el e`lniy iptl ynn zn zxk aiig didy iny ,"ynn zn" zeidl

e`lniy iptl zn did miny icia dzin aiig didy in e` ,dpy miyng

wx did jky ,owfd epax xiaqi ,'e wxt ,igkepd wxta .dpy miyy el

ly mzeig lk dzid f` ,ycwnd ziaa l`xyia dzxy dpikydy drya

iciÎlr d"awd ritydy iniptd rtydn ,dyecwd cvn wx l`xyi ipa

dpikydyk ,zelbd onfa eli`e .'ied myzelbaipa ly mzeig s`e ,

dyecwd zeigy ,xnelk) "dtilw" zervn`a jynidl dleki l`xyi

icia dzin e` zxk aiigy in mb ,f` ,(dtilw ly yeala zyalzn

.'ied my ly dkyndd lag wqtpe zxkpy zexnl ,ezeig lawn ,miny

icia dzine zezixk iaiiga "ynn zn" ly xcqd zelbd onfa oi` okle

,ab` ,xyt`nd xac ,mini ekix`i mdy xacd xyt` `l` .miny

daeyza xefgl zepncfd

dzind e` zxkd oipr owzle

.dfa `veike ,miny icia

eéäL ïîæa eäæ ,íðîà̈§¨¤¦§©¤¨
,äðBéìò äâøãîa ìàøNé¦§¨¥§©§¥¨¤§¨
äøBL äðéëMä äúéäLk§¤¨§¨©§¦¨¨

ìàøNéa1úéáa §¦§¨¥§¥
Lc÷nä2eéä àì æàå , ©¦§¨§¨Ÿ¨

íôeâì úeiç íéìa÷î3 §©§¦©§¨
úé÷ìàä Lôð éãé-ìò ÷ø©©§¥¤¤¨¡Ÿ¦
úeiîéðt úðéçaî ,dcáì§©¨¦§¦©§¦¦
-ïéà òétLnL òôMä©¤©¤©§¦©¥
éãé-ìò àeä-Ceøa óBñ¨©§¥
,àeä-Ceøa ä"éåä íL¥£¨¨¨

.ìéòì økæpk,`linne - ©¦§¨§¥
jiyndl zleki dzid `l ,'ied myn "dkyndd lag" wqtp m`
wqtpe zxkp zxk ly oipr iciÎlry dryay ,xen`k ,zeigl
,"ynn zn" did ,icedi ly eznypl 'ied myn "dkyndd lag"

.ezeig lawl zexyt` el dzid `l okyàeãøiL øçàì C ©§©©¤¨§
,äðéëMä úeìb ãBñ íäéNòîa eîøâå ,íúâøãnî- ¦©§¥¨¨§¨§§©£¥¤¨©§¦¨

ly oipr dfy ,`xg`Î`xhqe zetilwa zelba `id dpikydy
zetilwa zelba didz dpikydy xacd okzi cvik ,ceq4,Bîk§

:áeúkL5"íënà äçlL íëéòLôáe"6,epiid "mkn`" - ¤¨§¦§¥¤ª§¨¦§¤
zqpk ,(a"p wxt yix '` wlga x`eank) "mipad m`" ,dpikyd
myae .zeliv`c zekln zpiga ,l`xyi zenyp xewn ,l`xyi
lag" `a myn ± lirl xen`ky 'ied my ly "d`zz 'd" df 'ied

,dnypl "dkynddà"ä úðéça úòtLä äãøiL eðéäc§©§¤¨§¨©§¨©§¦©¥
äàzz,'ied my ly ±ìéòì økæpä7ìzLðå ,äâøãnî äìL ©¨¨©¦§¨§¥§¦§©§§¨¦©§¥¨

øNòa dúòtLä äLaìúpL ãò ,ähî ähîì äâøãîì§©§¥¨§©¨©¨©¤¦§©§¨©§¨¨¨§¤¤
,dâðc úBøéôñmb da yiy dtilwd `idy "dbep" ztilwa - §¦§Ÿ©

dyecwd zexitq xyr znerl zexitq xyr da yi ,aeh8,
úBòétLnä9íéîMä àáö ìëå úBìfnä éãé-ìò úeiçå òôL ©©§¦¤©§©©§¥©©¨§¨§¨©¨©¦

,äfä íìBòaL éîLbä éçä ìëì ,íäéìòL íéøOäå- §©¨¦¤£¥¤§¨©©©©§¦¤¨¨©¤
minyd `ave zelfnd iciÎlr "dbep" ztilwn d`a mzeigy

,mixyde,çîBvä ìëì íâåly oipra z`haznd ,mzeig mby - §©§¨©¥©
"dbep" ztilwn ok mb d`a ± lecbl ohwn mignev mdy ,dginv
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äáåùúä úøâà
íðîà å ÷øôäâøãîá ìàøùé åéäù ïîæá åäæ

äøåù äðéëùä äúéäùë äðåéìò
íôåâì úåéç íéìá÷î åéä àì æàå .÷"îäáá ìàøùéá
òôùä 'éîéðô 'éçáî äãáì 'é÷ìàä ùôð é"ò ÷ø
øçàì êà .ì"ðë ä"á 'éåä íù é"ò ä"á ñ"à òéôùîù
äðéëùä úåìâ ãåñ íäéùòîá åîøâå íúâøãîî åãøéù
úòôùä äãøéù åðééäã íëîà äçìåù íëéòùôáå ù"îë
äâøãîì äâøãîî äìùìúùðå ì"ðä äàúú à"ä 'éçá
äâåðã ñ"éá äúòôùä äùáìúðù ãò äèî äèîì
íéîùä àáö ìëå úåìæîä é"ò úåéçå òôù úåòéôùîä
ìëì íâå æ"äåòáù éîùâä éçä ìëì íäéìòù íéøùäå
åì ïéàù äèîìî áùò ìë êì ïéà ì"æøàîë çîåöä
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."אז ישראל מדרי' מראה "שזהו :.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,לשכינה ובנוגע העולם, בכללות "זהו
ענין". עוד - לאדם ובנוגע בפרט ˘ËÈÏ"‡:3.וכן  ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בפ"ע כאו"א גם ˘ËÈÏ"‡:4."היינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ועיין"

ב". קמ, ˘ËÈÏ"‡:5.לקמן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וגם ראי' מביא וע"ז השכינה"?! גלות יבוא אדם בני מעשה שע"י מובן אינו "דלכאורה
אמכם". שהיא מפני – ביאור ב) הוא שכן – ראי' א) א.6.ביאור: נ, ˘ËÈÏ"‡:7.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכללות בנוגע – "בפ"ד

דכאו"א". לנשמה בנוגע – בפ"ה ˘ËÈÏ"‡:8.העולם. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ו ˘ËÈÏ"‡:9."כבח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלאה"כ"
הגלות ע"י רע"א)".˘·Â„"„(ולא קמ, ראה עה"ד. מחטא אם כי ,



fenzעב c"k ycew zay mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ד קודש שבת יום
,ev 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...á÷òé äðäå,192 'nr cr:'åëå øîàð

,mixyde minyd `ave zelfnd iciÎlreðéúBaø øîàîk§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ10ìfî Bì ïéàL ähîlî áNò ìk Eì ïéà" : ¦§¨¦§¨¨¥§¨¥¤¦§©¨¤¥©¨

."'eëåe`e ea dknd ± dlrnl" ±oipr ea ritynd ,"lcb el xn §
mzeig milawn dl` lky xg`ne .zelcbl zephwn dginvd

okl ,"dbep" ztilw iciÎlr
-àèBçä íb ìBëé éæàå©£©¨©©¥

éòLBôe11ìa÷ì ìàøNé §¥¦§¨¥§©¥
íLôðå íôeâì úeiç©§¨§©§¨

úeiîäaäztilwn ok mb ± ©©£¦
,"dbep"éìòa øàL Bîk§§¨©£¥

,Lnî íéiçmilawnd - ©¦©¨
ztilw iciÎlr mzeig

,"dbep"áeúkL Bîk12- : §¤¨
`ed mc`dy avn miiwy
."eîãð úBîäak ìLîð"¦§©©§¥¦§
minece mileyn ±

,zendaläaøcàå± §©§©¨
`edy cala ef `l ,jtidl

mbezeig lawl leki
x`ye dnda enk ,dtilwn

ezeig lawn `ed `l` ,dfd mleray mignev e` miig mixac
myn,æò øúéå úàN øúéa,dl`n xzei -øäfî øàánä ét-ìò §¤¤§¥§¤¤Ÿ©¦©§Ÿ¨¦Ÿ©

íãàì úBòtLpä úeiçå òôL ìkL ,éãe÷t úLøt LBãwä©¨¨¨©§¥¤¨¤©§©©¦§¨¨¨¨
Bà äNòîa 'ä éðéòa òøä äNBòL òâøå äòLa ïBzçzä©©§§¨¨§¤©¤¤¨©§¥¥§©£¤

'eëå äøáò éøeäøäa Bà øeaãa13daygn iyeal dylya ± §¦§¦§¥£¥¨§
,dyrne xeaicìkä,elld zeigde rtyd lk ±Bì òtLð ©Ÿ¦§¨

.LBãwä øäfa íL íéøàánä àøçà-àøèñä úBìëéäî± ¥¥§©¦§¨¨¢¨©§Ÿ¨¦¨©Ÿ©©¨
zeigd d`a mdn ,`xg`Î`xhqe dtilw ly mipey zelkid mpyie
.dtilwn `id mzeigy mipeyd zeaygne mixeaic ,miyrnl
úBìëéäî BúòtLä ìa÷ì íà äøéça ìòa àeä íãàäå§¨¨¨©©§¦¨¦§©¥©§¨¨¥¥¨

àøçà-àøèñä,mipipr dyer e` xacn ,ayeg `edyk z`f - ©¦§¨¨¢¨
,rx lyäMãwä úBìëéäî Bà14úBáLçî ìk úBòtLð íänL ¥¥¨©§ª¨¤¥¤¦§¨¨©£¨

,'eëå úBLBã÷e úBáBè,miaeh miyrne mixeaic mb ,xnelk - §§
.dyecwd zelkidn mzeig milawn dl` lkyäæ únòì äæ" ék¦¤§ª©¤

'eëå "íé÷ìàä äNò15.± ¨¨¨¡Ÿ¦§
xac lk znerl
ecbpk yi ,dyecway
,`xg`Î`xhqe dtilwa
àøçà-àøèñä úBìëéäå§¥¨©¦§¨¨¢¨
íé÷ðBéå íéìa÷î§©§¦§§¦
úeLaìúäî íúeiç©¨¥¦§©§

ìzLäåòôMä úeìL §¦§©§§©¤©
,dâðc úBøéôñ øNòc- §¤¤§¦§Ÿ©

cxeie `a rtyd ji`
cr dbixcnl dbixcnn
zelkida cxei rtydy

,"`xg` `xhq"däìeìkä©§¨
,dlelk "dbep" ztilw ±
àéä ,òøå áBè úðéçaî¦§¦©§©¦
,'eëå "úòcä õò" úðéça§¦©¥©©©§

,rxe aeh ea yiy ,rxe aeh zrcd ur zpiga -.ïç éòãBéì òãBpk©©§§¥¥
myn jynp ,rxe aeh ea yiy oeeik ,ixd .dlawd znkg irceil ±
,"`xg`Î`xhq"d zelkid ly rxd ,zelylzyd ieaix ixg`
,daygna rx lymipipr dyer`edykrtymc`dlawnmyny
- `hegd mc`d recn ,owfd epax xiaqi oldl .dyrn e` xeaic
ilra x`yk "`xg`Î`xhq"n zeig lawl leki `edy cala ef `l

iptn ,fr xzie z`y xzia z`f lawl leki `edy`l` ,miig`edy
`edy iptne ,dyecwd zrtydn dwipi ztqez zetilwl jiynn
oey`xd wlgd lawn `ed okl ,z`f odl jiynnd `ed

,okn xg`l zerityn ody drtyddn

:owfd epax oeylae,äpäå§¦¥
"Búìçð ìáç á÷òé"16 ©£Ÿ¤¤©£¨

áéúk17ly eznyp - , §¦
,lag enk `id icediìò©

ìáçä Bîk ,ìLî-Cøc-¤¤¨¨§©¤¤

äìòîì ãçà BLàøL¤Ÿ¤¨§©§¨
íà ,ähîì éðMä BLàøå§Ÿ©¥¦§©¨¦
éðMä BLàøa íãà CLîé¦§Ÿ¨¨§Ÿ©¥¦
íb åéøçà CLîéå òðòðé ¯§©§©§¦¨¥©£¨©
änk ïBLàøä BLàøŸ¨¦©¨
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ו.10. פ"י, ˘ËÈÏ"‡:11.ב"ר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."יחיד ל' "ופושע" צ"ל יב.12."לכאורה מט, ‡„ÂÓ"¯13.תהלים ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ בפ"ע ענין דאינו משמע "וגם" דל' פי"א) (שבח"א כו'" אינו אם ל"וגם הכוונה ואולי – ב"וכו'" מרבה מאי "וצע"ק
È¯Ó‚Ï."("'וכו" מוסיף (ולכן ריבוי צריך בכ"ז אבל באגה"ת), – בפ"ע מפרטו אינו ˘ËÈÏ"‡:14.(דלכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"

חידוש הוא שאדרבא – והביאור קמ"ל?! דאף‚„ÏÂמאי ,ÌÎÓ‡ ‰ÁÏÂ˘„בי"ס ונתלבשה יכול „Â‚‰כו' – בבחירתו בכ"ז (כנ"ל),
לטוב  מתהפך להמלובש, בטל – (הלבוש נוגה קליפת – דנוגה בי"ס שנתלבשה אף דאז לבאר: יש ואולי דקדושה! מהיכלות לקבל
לכאן, יותר שייך (ואולי י"ל ועוד וצ"ע]. קארף. שי' הרר"י בס' כמש"כ אינו – [וא"כ סע"ב נד, לעיל עדמש"כ – בקדושה ו)נכללת

לקבל בחירה בעל האדם ממדרי' כשירדו דרק כו') בחירה בעל הוא האדם כו' לאחר אך לעיל משא"כ Â˙ÂÈÁממש"כ דסט"א, מהיכלות
ספ"ה". וכדלעיל הבית, יד.15.בזמן ז, ט.16.קהלת לב, ˘ËÈÏ"‡:17.האזינו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קמ"ל חדש דדבר הסגנון "לכאורה
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כמה ˜˘‰- מובנים ועפ"ז - מהקודם הפכי ואף חדש ענין לבאר שבא הוא, כן באמת אבל זה?! בענין מדבר שלפ"ז הפרק כל שהרי ,
ÌÈÂÈ˘) שזהו - לפרק. סיוםÌÂÈÒÎמפרק נחלתו, חבל - שיעקב ע"י) - דהכתוב כו'Â˜ˆ‰הענין ראשו קאמר (ולכן ),Â‰ˆ˜Âההמשכה

נחלתו חבל יעקב כאן: הוסיף (ולכן בפ"ע (כענין נחלתו חבל יעקב הכתוב - בפ"ו החבל. ע"י שא"צ È˙Î·מלמעלמ"ט בפמ"ה (ולכן
- שקדמו וביאור ענין "כתיב")Ï‡לשלול "ÈÎÙ‰Âהוסיף שהלמטה, - (בנוגע ¯‡˘Âמהנ"ל) הראש על פועל השני", לפעולה) (בנוגע

) וממשיך דלמע ' חדש)ÂÚÂ„לחיות) ממשיךÈ¯ÂÓÂ„ענין דהחבל חדשים: פרטים ב' (שבזה כו ') (היכלות -ÌÈ¯Á‡Ïכו' כבפ"ה (ולא
·˜ÚÈÏלמטה ירידה - (·˜ÚÈÓאפשר איך לתרץ: מוכרח שלזה - כו' היכלות תוך עד - למטהÏ·ÁÏחבל כופל Ï·Á‰Óשתוריד ולזה ?
יעקבÏ·˜Óשמשם ענין שבאותו היינו כו')".Ï·˜Óכו', מהמשפיע 18.77ֿ80.(למטה ע' ומעין טו.19.קונטרס ד, ‰Ú¯˙20.אבות

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ה קשה (דהרע"ב) הפי' (ברכות ·ÂÈ„È"דלשני ומרע"ה א) (יב, ירמי' שאלת ה"ז - צלחה רשעים דרך (1 דוקא:
דבשביל השלוה (2 א). מקבל Ô„¯ËÏז, הרשע - דוקא הגלות דבזמן - בפנים להמבואר משא"כ דוקא? הגלות לזמן זה למה - כו'

להיות יכול (וגם –·ÌÈÓÈÚחיות  ומקבל ( - רפ"ד כדלעיל –˘‡¯·– היינו – באיכות יצאנו ˘ÂÏ‰(וגם כלומר כו' בידינו אין ובכ"ז (
.1239 עמוד להלן ראה ג.21.כו'". ל, א.22.נצבים כט, מגילה



היום יום . . . עד

ה'תש"גיח תמוזיום רביעי

חומש: פנחס, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק ד. ואולם . . . בנעימים.

דער אלטער רבי הָאט געזָאגט אויף ר' משה ווילענקער: משה הָאט מוחין דגדלות, 
און אין די צען יָאר וואס ער הָאט געהָארעוועט, הָאט ער אויסגעהָארעוועט מוחין 

רחבים.
דריי יָאר הָאט ר' משה ווילענקער זיך מכין געווען צו יחידות באם אלטען רבי'ן, 
און נָאכדעם איז ער געבליבען זיבען יָאר אין ליאזנא אויף בריינגען די יחידות אין 

עבודה בפועל.

ִנים  ָ ַהּשׁ ר  ּוְבֶעׂשֶ ַגְדלּות,  ּדְ מֹוִחין  ֵיׁש  ה  ְלֹמשֶׁ ִווילֶעְנקֶער:  ה  ֹמשֶׁ ר'  ַעל  א  ּטֵ ִהְתּבַ ֵקן  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר 
יג[ מֹוִחין ְרָחִבים. ַע הּוא ָיַגע ]=ִהּשִׂ ִהְתַיּגֵ ׁשֶ

ַאר  ְך ִנׁשְ ֵקן, ְוַאַחר־ּכָ ה ִווילֶעְנקֶער ֶאת ַעְצמֹו ִל'יִחידּות' ֵאֶצל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ִנים ֵהִכין ר' ֹמשֶׁ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ
ֹפַעל. ֲעבֹוָדה ּבְ ם ֶאת ַה'ְיִחידּות' ּבַ ֵדי ְלַיּשֵׂ ִליָאְזָנא ּכְ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ה'תש"גיט תמוזיום חמישי

חומש: פנחס, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אך הענין . . . צד החי' וכו'.

ים,  ה ֳחָדׁשִ ּמָ ָמקֹום ֶאָחד ּכַ ַאר ּבְ ׁשְ ּנִ יתֹו, ַאף ׁשֶ ַסע ִמּבֵ ּנָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֵמַהְנָהגֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם ּוַמְלכּות. לֹא ׁשֵ ֶרְך – ּבְ ת ַהּדֶ ִפּלַ ה ּתְ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ָהָיה אֹוֵמר ּבְ

ה'תש"גכ תמוזיום שישי

חומש: פנחס, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קד.

תניא: ככה ממש . . . צד האותיות.

שלשה מיני התבוננות הם: א( התבוננות למודית, אחר שמבין הענין על בוריו, 
הוא מתבונן בעומק הענין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו. ב( שקודם התפלה, ענינה 
הרגש חיות הענין שלמד ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות למודית. ג( שבתפלה, 
ורק  סולם ההרגשה  ענינה הרגש האלקות שבהענין שלמד. שלש אלה הם שליבות 
בחסדי השי"ת עמנו מרגישים לפעמים - דערהערט מען - ג-טליכקייט  בלי שום 
עבודה כלל, והוא מפני מעלת העצמות שיש בנשמה, אבל מצד העבודה שבכח עצמו 

מוכרחים שלש הנ"ל.

ְריֹו, הּוא ִמְתּבֹוֵנן  ּבֻ ִבין ָהִעְנָין ַעל  ּמֵ ה ִמיֵני ִהְתּבֹוְננּות ֵהם: א( ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית, ַאַחר ׁשֶ לֹשָׁ ׁשְ
ַמד,  ּלָ ׁש ַחיּות ָהִעְנָין ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ְכִלי ֵמִאיר ֶאְצלֹו. ב( ׁשֶ ַהׂשִ ֹעֶמק ָהִעְנָין ַההּוא, ַעד ׁשֶ ּבְ
ַמד.  ּלָ ָהִעְנָין ׁשֶ ּבְ ׁש ָהֱאלֹקּות ׁשֶ ה, ִעְנָיָנּה ֶהְרּגֵ ִפּלָ ּתְ ּבַ ִהְתּבֹוְננּות ִלּמּוִדית. ג( ׁשֶ מֹו ּבְ ְכִלי ּכְ ׁש ַהּשִׂ ְולֹא ֶהְרּגֵ
ים ִלְפָעִמים – ּדֶעְרהֶעְרט  יׁשִ נּו ַמְרּגִ ֵרְך ִעּמָ ַחְסֵדי ה' ִיְתּבָ ה, ְוַרק ּבְ ׁשָ ם ַהַהְרּגָ ִליבֹות ֻסּלָ ה ֵהם ׁשְ ָלׁש ֵאּלֶ ׁשְ
ֲאָבל  ָמה,  ׁשָ ּנְ ּבַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהַעְצמּות  ַמֲעַלת  ֵני  ִמּפְ ְוהּוא  ָלל,  ּכְ ֲעבֹוָדה  ׁשּום  ִלי  ּבְ ֱאלֹקּות  מֶען ]=קֹוְלִטים[ – 

"ל. לֹשׁ ַהּנַ ֹכַח ַעְצמֹו ֻמְכָרִחים ׁשָ ּבְ ד ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ִמּצַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עה היום יום . . . 

ה'תש"גכא תמוזשבת

חומש: פנחס, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וביאור הענין . . . הוי' כו'.

ת. ּבָ ׁשַ ָצִרים ַוֲאִפּלּו ּבְ ין ַהּמְ ֶהֱחָינּו ּבֵ ֵאין ְמָבְרִכים ׁשֶ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ תֹוָכם",  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ׁש  ִמְקּדָ ִלי  "ְוָעׂשּו  ִתיב  ּכְ
ְזַמן  ּבִ ם  ּגַ ׁש,  ְקּדָ ַהּמִ ה ְמקֹום  ְוִהּנֵ ֵרְך.  ִיְתּבָ ְבּתֹו  ְלׁשִ ׁש  ִמְקּדָ ְלָבבֹו הּוא  ִניִמית  ּפְ ת  ְנֻקּדַ ּתֹוִכּיּות  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ
ִכיָנה  ְ י ָאָחא, ְלעֹוָלם ֵאין ַהּשׁ ֶרק ב', "ָאַמר ַרּבִ ה ּפֶ מֹות ַרּבָ ׁשְ ּמּום, ָקדֹוׁש הּוא. ְוִכְדִאיָתא ּבִ ִ לּות ְוַהּשׁ ַהּגָ
ָכל ֶאָחד  ּבְ ׁשֶ ָרִטי  ַהּפְ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ם  ּגַ ְוֵכן הּוא  ְנָיִנים,  ַהּבִ ּבְ ּמּום הּוא  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ְוָכל  ֲעָרִבי".  ַהּמַ ִמּכֶֹתל  ָזָזה 
נֹו[  י ֵער", ְוִאיָתא ]ְוֶיׁשְ ְוִלּבִ ָנה  ְיׁשֵ תּוב "ֲאִני  ּכָ ָזְך ְוָטהֹור, ּוְכמֹו ׁשֶ ֵלם  ַהְיסֹוד הּוא ׁשָ ּדְ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ְוֶאָחד 
ֵער  י  ְוִלּבִ ָדקֹות  ַהּצְ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ ֲאִני  ֲחָסִדים,  ִלְגִמילּות  ֵער  י  ְוִלּבִ ְצֹות  ַהּמִ ִמן  ָנה  ְיׁשֵ "ֲאִני  ה  ַרּבָ ִמְדָרׁש  ּבְ
חּוץ  ּמִ ׁשֶ ְנָיִנים  ַהּבִ ֻדְגַמת  ּבְ ַרק  הּוא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָלן,  ִלּצְ ַרֲחָמָנא  ּמּום,  ִ ַהּשׁ ִעְנַין  ָכל  ּדְ ַלֲעׂשֹוָתן", 

תֹו. ָ ְקֻדּשׁ ָרִטי הּוא ּבִ ׁש ַהּפְ ִמְקּדָ ְלַהְיסֹוד, ֲאָבל ַהְיסֹוד ּדְ

ה'תש"גכב תמוזיום ראשון

חומש: מטו"מ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: פרק ה. והנה . . . כדלקמן.

אאמו"ר אמר: א חסידישער ווארט מאכט קלָאר די קָאּפ און ריין די הַארץ. א 
חסידישע הנהגה טובה מַאכט ליכטיג אין שטוב. א חסידישער ניגון שטַארקט די תקוה 
ובטחון בריינגט שמחה און שטעלט אוועק די הויז מיט דער הויז געזינד אין קרן אורה.

ב. ַהְנָהָגה  ה ֶאת ַהּלֵ ם ֲחִסיִדי ֵמִביא ְל'רֹאׁש ָצלּול' ּוְמַנּקֶ ְתּגָ "ּב[ ָאַמר: ּפִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְמָחה ּוַמֲעִמיד ֶאת  חֹון, ֵמִביא ׂשִ ּטָ ְקָוה ְוַהּבִ ק ֶאת ַהּתִ ִית. ִנּגּון ֲחִסיִדי ְמַחּזֵ ּבַ ה אֹור ּבַ טֹוָבה ֲחִסיִדית עֹוׂשָ

ֶקֶרן אֹוָרה. ִית ּבְ ֵני ַהּבַ ִית ְוֶאת ּבְ ַהּבַ

ה'תש"גכג תמוזיום שני

חומש: מטות־מסעי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: פרק ו. אמנם . . . צו לי"ח.

עֹות. ּסָ ל ַהּמַ ת, ב', ה' – ְלֵלִוי ַעד סֹוף ּכָ ּבָ ִמְנַחת ׁשַ ר ַמּטֹות ּוַמְסֵעי ִנְפָרדֹות, קֹוִרין – ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו 
בדברי הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

עּו  ִיׁשְ "ַאל  ֶזה  ֲהֵרי  'ֲעבֹוָדה'  ֲעבּור  ָרָכה  ּבְ ׁש  ַבּקֵ ּלְ ׁשֶ  – הּוא  ִניִמי"  "ּפְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ִדְבֵרי ָהֶבל", ְוָנחּוץ ׁשֶ ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ט  תמוז י"ח ראשון יום רשות  ללא חברו בחפץ שימוש

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰èòeî øác ç÷lL ñéøà̈¦¤¨©¨¨¨
ízëàìî øîbzL íã÷ ,éøLz éîéå ïñéð éîéa eøkaL úBøtä ïî¦©¥¤¦§¦¥¦¨¦¥¦§¥Ÿ¤¤¦¨¥§©§¨
øLëå ,ápb Bðéà ¯ äãOä ìòa úòcî àlL ç÷lL ét ìò óà ¯©©¦¤¨©¤Ÿ¦©©©©©¨¤¥©¨§¨¥

.äæ ìò ãét÷î äãOä ìòa ïéàL ;úeãòì§¥¤¥©©©¨¤©§¦©¤
כאשר רשות , ללא  חברו  של בחפץ  להשתמש  מותר  האם 

ברצון ? לכך  מסכים  שהיה לחלוטין ברור 

אפרים' ה 'מחנה  י)כתב סי' גזילה שנוי(הלכות שהדבר

התוספות  לדעת  לרמב "ם. התוספות  בין  א)במחלוקת  כב, ,(ב"מ

רשות ניתנה  לא  עוד  כל מסכים , היה שהבעלים ברור אם  גם

שמותר כותב כאן הרמב "ם  אך להשתמש , אסור  בפועל 

שבעל  משום ניסן בימי הפירות  מן מועט דבר לקחת לאריס

מותר . הדבר שלדעתו הרי עליו , מקפיד  אינו  השדה 

הסמ"ע  לז)אמנם , לד, משום(חו"מ מתיר  שהרמב "ם  פירש 

הדין אין שבאמת  ואע "פ  לקחת , היתר  לעצמו מורה  שהאריס

כשר והוא שקר  להעיד כך מחמת  נחשד אינו  מכלֿמקום  כן,

לעדות .

משמע לעדות" וכשר  גנב  "אינו  הרמב"ם  מלשון אמנם,

היתר ומורה  שטועה  ולא  איסור , על  עובר  אינו שבאמת  יותר

כדין שלא ב)לעצמו  שם, המחנ"א על משה ברכת בספר(ראה אך  ,

אליהו' ב)'קול אהע"ז היתר(ח"ב מכאן ללמוד אין  כי  כתב 

בגמרא כי  רשות , ללא  חברו  בנכסי ב)לשימוש  כו, (סנהדרין

נאמר שההיתר qix`aמבואר  wx. אחר באדם  ולא

הרי האריס את  לוקח הבית  בעל  כאשר  כי החילוק , וטעם

וכאילו לכך מסכים הוא מלכתחילה  האריסים , דרך שכן  כיון

העלה לא  שהבעלים  רגיל  לא  במקרה  אך  מפורשת , רשות  נתן 

מסכים היה יודע  היה  שאם שברור למרות אסור דעתו , על 

שם) למחנ"א משה ובברכת שם, לסנהדרין רמ"ה יד .(ראה

הזקן  אדמו "ר פסק דֿה)וכן ופיקדון, מציאה "ואפילו(הלכות :

ויגילו ישמחו אזי  נטלה  שהוא  לבעליו שכשיודיע  לו  ברור 

הבעלים". דעת  בלא  בה ליהנות  לו  אסור אותו, אהבתם  מפני

שלא לעני  פרוסה  ליתן אדם  של  ביתו לבן "מותר  מקום , ומכל

הבית בעל  נתרצה  ומתחילה  בתים  בעל נהגו שכך לפי מדעתו ,

בכך ".

ה'תשע"ט  תמוז י"ט שני יום ממונו' אצל קרוב אדם 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰åéìò ãéòäL ïáeàø§¥¤¥¦¨¨
óà ...'úéaøa äåìä éì' :øîàå éåì ãéòäå ,úéaøa äåìäL ïBòîL¦§¤¦§¨§¦¦§¥¦¥¦§¨©¦¦§¨§¦¦©
ïîàðå ;òLø Bîöò íéNî Bðéà ,úéaøa äålL éåì äãBäL ét ìò©¦¤¨¥¦¤¨¨§¦¦¥¥¦©§¨¨§¤¡¨
àeä ¯ 'éøBL úà òáø éðBìt' ...Bîöò ìò ïîàð Bðéàå ,ïáeàø ìò©§¥§¥¤¡¨©©§§¦¨©¤¦

.BðBîî ìöà áBø÷ íãà ïéàL ,Bâøäì ïéôøèöî øçàå§©¥¦§¨§¦§¨§¤¥¨¨¨¥¤¨
העדות את  מחלקים  לו, שהלוה ראובן  על שהעיד לוי

בריבית הלווה שראובן  ונאמן דיבוריה ', 'פלגינן  מדין  לשנים,

שלווה  עצמו  על נאמן  א).ולא  כה, (סנהדרין

הראשונים  א)והקשו י, סנהדרין ר"ן. יונה, 'עדות(רבינו הרי  :

כולה ' בטלה  מקצתה  ה"ג)שבטלה  פ"ה נאמר(לעיל לא ומדוע ,

לגבי גם  תתבטל כך  עצמו , לגבי העדות  שבטלה שכשם

ראובן ?

ותירצו:

נ כולה ' בטלה מקצתה שבטלה  'עדות  בעדיםהכלל אמר

שאם אלא  עדות  בגדר  שהיא  פסול או  קרוב בהם שנמצא 

אינם עצמו על אדם  דברי אבל בטלה , כולה  פסולה  מקצתה 

הגמרא כדברי  כלל, עדות  א)בתורת  ו, עדים(מכות שנים  פי  "על

- דבר  זריםiniiwnaיקום  רק  כלומר, מדבר ". הכתוב  דבר

ולכן,miiwlיכולים  הדבר . בעלי  ולא  עדותם  ידי  על הדבר  את 

' זו אין בריבית  שלווה  מחלקיםzecrהמעיד אלא שבטלה '

על  נאמן  ואינו כלל עדות אינם עצמו  על שדבריו כך  דיבורו,

נאמנה . עדות  הם  ראובן  על  ודבריו  זה ,

לגבי גם  עדותו  מתקבלת  שורי' את  רבע  'פלוני  ובאומר

אדם ש 'אין  כיון כי דיבוריה' 'פלגינן  אומרים ואין השור ,

בעליו פי על  נסקל השור  שאין ואף  נאמן. ממונו ', אצל קרוב 

עליו העדות שמתקבלת  מתוך הרובע , על  עדות  יש  אם –

השור על  הבעלים  עדות גם הדר).מתקבלת  ד"ה שם, סנהדרין (רש"י

לחלוטין: שונה ההלכה הראב "ד  לדעת  אך

אבל  כנ"ל . עדות , בגדר  אינם  אכן עצמו  על  האדם  דברי

אצל  קרוב  אדם  "אין  כי עליה  עדות  תורת  שורו, על  עדות 

עדות זו אלא דבוריה ', 'פלגינן בה  אומרים ואין  ממונו"

שורו, על  נאמן  שאינו  "וכשם  כולה, בטלה מקצתה  שבטלה 

אותו ולא שורו  לא נהרג "אינו ולכן הרובע " על נאמן  אינו כך 

.(כס"מ)פלוני "

ה'תשע"ט  תמוז כ' שלישי יום בכשרות  וסופו בפסלות שתחילתו עד

:„ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïäa ãéònL elà ìk̈¥¤¥¦¨¤
äàøLk ãáò Bà éBb äéä íà ¯ ïè÷ äéäLk òãiM äîa ìBãbä©¨§©¤¨©§¤¨¨¨¨¦¨¨¤¤§¤¨¨

.ïîàð Bðéà ¯ øøçzLðå øibúpL øçà ãéòäå ,elà íéøác§¨¦¥§¥¦©©¤¦§©¥§¦§©§¥¥¤¡¨
נאמן בתשובה וחזר עבירה  שעבר מי האם  להסתפק : יש 

כקטן הוא  האם  היינו פסול , שהיה  בעת  שראה  מה על להעיד 

או בקטנותו  שראה  מה  על להעיד יכול  שלפעמים  שהגדיל

בהיותו שראה  מה על  להעיד נאמן שאינו שנתגייר לגוי  דומה 

מטראני)(משנה גוי הר"י בשם ?למלך

הש "ך ל"ג)לדעת  ס"ק ל"ד סי' מחמת(חו"מ הפסולים "כל -

אפילו להם , הראויה  בתשובה  כשחזרו להעיד יכולים  עבירה

שראו mileqtבעדות  eidy dryaבזה בעינן ולא  בעבירה ,

בידו היה  העדות  ראיית  בעת  כי  בכשרות ", וסופו תחילתו
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זו לעדות כשר  ולהיות תשובה  ס"ק לעשות  יז סי' הצובאות (מראות

.כ"ח)

ה'תומים ' סקכ"ח)אך  התוספתא (שם דברי את (סנהדרין הביא 

ה"ג) שעהפ"ה (ובאותה  העדות את  שראה בשביעית  שהסוחר

אין בתשובה  חזר להעיד שבא  וקודם  להעיד), פסול היה 

"זה כי  כשר, היה  העדות  הגדת שבעת  אף עדותו  את  מקבלים 

וסופו פסול  תחילתו כשר , – כשר  וסופו שתחילתו כל הכלל,

אם להעיד יכול  אינו  מדרבנן עבירה פסול וגם  פסול". - כשר

עבירה שפסול וכלֿשכן בכשרות , וסופו  תחילתו אין 

שהש "ך  והוסיף  כזה . באופן להעיד יכול אינו מדאורייתא 

סק"ה)עצמו  לה לב(בסי' בן מהר"י  לדברי  והסכים  בו , חזר 

גם מתקבלת  אינה  המלכות ) מאונס  (מומרים  אנוסים  שעדות 

בכשרות". וסופו  "תחילתו  כאן  אין  כי  לכשרות שבאו  לאחר 

סופר ' ל"ו)וה 'חתם  סי' מחלק :(חו"מ

וחמדת חמס  של שאינה  עבירה  מחמת  הוא הפסול  אם 

בידו היה  כי כשרה , בתשובה חזרה  לאחר  עדותו - ממון 

שעליו חמס  של רשע אבל  לכשרותו, ולחזור  בתשובה  להרהר 

חמס " עד  להיות  רשע  עם  ידך  תשת  "אל ה"א)נאמר  פ"י (לעיל

את שראה בשעה כי  בתשובה, חזרתו לאחר  להעיד יכול אינו

לכשרותו, לחזור  כדי הגזילה את  להשיב  צריך  היה  העדות 

לעשות שבידו  מי בכלל הוא  אין מעשה ' 'מחוסר  שהוא  וכיון 

כשרה . עדותו  ואין תשובה 

ה'תשע"ט  תמוז כ"א רביעי יום האמת  גילוי לצורך הטעייה פעולות

:ÂŒ‰ ˙ÂÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰Bì øîàL ãéîìz©§¦¤¨©
!øwLî éðéà ¯ íìBòä ïBîî ìk éì ïéðúBð íàL ,äzà òãBé' :Baø©¥©©¨¤¦§¦¦¨¨¨¨¥¦§©¥
!'Bnò óøèöäå Cì ;ãçà ãò åéìò éì Léå ,éðBìt ìöà éì Lé äðî̈¤¥¦¥¤§¦§¥¦¨¨¥¤¨¥§¦§¨¥¦
,ãòä íò ãîòå àBa' :Bì øîà .ø÷L ãò äæ éøä ,óøèöð íà ¯¦¦§¨¥£¥¤¥¤¤¨©©£Ÿ¦¨¥
ízàL Bzòc ìò äìòéå ,ãçôéå äålä äàøiL éãk ,ãéòz àìå§Ÿ¨¦§¥¤¦§¤©Ÿ¤§¦§©§©£¤©©§¤©¤
úBàøäìe ãîòì Bì øeñà äæ éøä ¯ 'Bîöòî äãBéå ,íéãò éðL§¥¥¦§¤¥©§£¥¤¨©£Ÿ§©§
:øîàð Ba àöBiëå äæ ìòå .ãéòî BðéàL ét ìò óà ,ãò àeäL¤¥©©¦¤¥¥¦§©¤§©¥¤¡©

."÷çøz ø÷L øácî"¦§©¤¤¦§¨
וזו המעשה , את  שראה מעיד התלמיד הראשון  במקרה 

אירע אכן שהדבר  בוודאי לו שידוע למרות ממש , שקר  עדות 

ישקר) לא שרבו לו ברור המעשה(שהרי את  שראה  שמעיד  מאחר ,

ראה . לא  והרי 

נוכחותו אלא בפועל, מעיד הוא  אין  השני במקרה  אך

יודה . כך ידי ועל  להעיד  שבכוונתו  לחשוב  לנתבע  גורמת

שקר 'מדבר  מדין אסור הדבר  אך  שקר, עדות אין וכאן

תרחק '.

הוא הרי אדרבה , והרי  כאן ? יש  שקר  איזה  להבין: יש  אך

יודה ? שהנתבע  ידי על לאור  תצא  שהאמת גורם 

על  דין לפסוק  שגורם בכך הוא  האיסור  כי שביארו ויש 

אמת  הוא  הפסק שעצם  למרות אחד , עד כח,פי חו"מ יוסף (בית

א) שם, .לבוש

גורם אלא בפועל מעיד אינו הרי  כך: על שתמהו יש  אך

הודאת פי על ממון  יוציאו דין שבית  ונמצא  יודה , שהנתבע 

אחד! עד  פי על ולא  הנתבע 

הסמ "ע  סקי"ד)ומבאר הפחד (שם שמחמת  לחשוש  יש כי ,

שלא ממון שיוציא  ונמצא  שחייב, ממה  ביותר  הנתבע  יודה

כן אם  אלא  ההטעייה, פעולת בעצם  פסול אין  זה  ולפי כדין.

אמת . שאינו לפסק  שתגרום  חשש  קיים

שגורם העובדה  בעצם  הוא  שהאיסור שפירשו יש  אך

כך  ועל עד, שאינו  למרות  להעיד  שבכוונתו לחשוב  לנתבע

דבר מוציא  אינו  אם שאפילו  היינו תרחק ', שקר  'מדבר נאמר 

עצמו את להראות  לו אסור  עד, אינו באמת  אם מפיו, שקר

להעיד בא ט)כאילו  שם, חו"מ יעקב לנקוט (תפארת אסור זה  ולפי  .

להוצאת לגרום שמטרתה  למרות  סוג, מכל הטעייה  בפעולת 

לאור . האמת

ה'תשע"ט  תמוז כ"ב חמישי יום התראה? צריך המגדף

:„ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰,äââL ïéîîBæ íéãòì ïéàå§¥§¥¦§¦§¨¨
.eðøàaL Bîk ,äàøúä ïéëéøö ïéà ,Cëéôì ;äNòî da ïéàL éôì§¦¤¥¨©£¤§¦¨¥§¦¦©§¨¨§¤¥©§
דרשו: וכך  דווקא, בהתראה  הם דין בית  מיתת  חיובי  כל

המת  ו)"יומת  יז, למיתה"(דברים עצמו שיתיר עד מא,– (סנהדרין

.א)

משנה ' ה 'כסף  כתב  ספ"ב)אך ע"ז הרמב "ם(הל' שלדעת 

רבינו שכתב  "ממה  ונימוקו: התראה , צריך  אינו המגדף 

להם שאין לפי  שגגה  זוממין לעדים  'ואין עדות  בהלכות 

דליכא היכא  דכל משמע  התראה ' צריכים  אינם לפיכך  מעשה,

מעשה . אין  במגדף  והרי  התראה ", ליכא  מעשה 

תדבר ישראל בני "ואל הפסוק  על רש "י  בפירוש  אבל

"בכרת כתוב: חטאו " ונשא  אלקיו יקלל כי איש  איש  לאמר ,

התראה . צריך מגדף  גם  רש "י שלדעת  נמצא  התראה ". כשאין

וודאות אין התראה  אין  כאשר רש "י : של  טעמו  לבאר  ויש 

במזי גידף  שהמגדף בשונהגמורה  מיתה , לחייבו  אפשר  ואי  ד

גליא שמיא  כלפי  שהרי התראה , ללא  גם  שמתחייב  מכרת 

ב) מ, סנהדרין בגמרא הראב "ד.(כמבואר דעת  וכן

לדעת גם ולדעתו משנה ' ה 'כסף  על חולק  הרדב "ז  אמנם,

התראה . צריך המגדף הרמב "ם

אתר , על עדות  בהלכות  עצמו, משנה ' ה 'כסף  להעיר : ויש 

שציין מה מציין  אינו  זאת ולמרות  הראב "ד  דעת  את  מביא 

אינו המגדף הרמב"ם  שלפי כותב ואינו  זרה , עבודה  בהלכות 

התראה . צריך

(dxrda ,163 'nr ,f zegiy ihewl)
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ה'תשע"ט  תמוז כ"ג שישי יום חברו? דין בית דברי לבטל דין בית יכול מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰,äøæb eøæbL ïéc úéa¥¦¤¨§§¥¨
ìháì Lwáe ,øçà ïéc úéa íäéøçà ãîòå ...äðwz eðé÷úä Bà¦§¦©¨¨§¨©©£¥¤¥¦©¥¦¥§©¥
íéðBLàøä ïî ìBãb äéäiL ãò ,ìBëé Bðéà ...íéðBLàøä éøác¦§¥¨¦¦¥¨©¤¦§¤¨¦¨¦¦
...íéðBLàøä eøæb BììâaL íòhä ìèa elôà ...ïéðîáe äîëça§¨§¨§¦§¨£¦¨©©©©¤¦§¨¨§¨¦¦

.ïäî íéìBãb eéäiL ãò ,ìháì ïéìBëé íéðBøçàä ïéà¥¨©£¦§¦§©¥©¤¦§§¦¥¤
שבגללו הטעם  בטל  שאם וסובר  זה  על השיג הראב"ד

הגזירה את  לבטל האחר דין  בית  יכול תקנה , התקינו או גזרו

הראשון. דין  בית  כמו  גדול  שאינו  אף והתקנה ,

חכמים  מתקנת ב)וראייתו  ה, הגדלים(ביצה רבעי שפירות

שם  ולאוכלם לירושלים  להעלותם צריך לירושלים  (אף סמוך

בקדושת  ולאוכלם מאכלים בירושלים ולקנות בכסף לפדותם אפשר התורה שמן

בןרבעי) יוחנן רבן ונמנו בפירות " ירושלים  שוקי  לעטר  "כדי ,

הדמים ולהעלות  אלו  פירות  לפדות  והתירו  דינו  ובית  זכאי

כראשונים גדול היה  לא זכאי  בן יוחנן  רבן והרי לירושלים .

התקנה  טעם  כי  תקנתם, ביטל זאת  ירושלים ובכל שוקי ('לעטר

ירושליםבפירות') את  לעטר ואין החורבן לאחר  זה שהיה  בטל,

הגויים . לצורך 

היה לא זכאי  בן יוחנן  שרבן מנין משנה ': ה'כסף  ותמה

לנשיא שנתמנה  מזה  והרי  התורה ? בחכמת כראשונים  גדול 

שהיה להוכיח יש  הזקן הלל במקום  הישיבה  וראש  הסנהדרין

היה "! מהם  גדול "ואפשר  כראשונים  גדול

טוב ' יום מ"ב)וה 'תוספות  פ"ה לשיטת(מע"ש ראיה  הביא 

במשנה  יוסי רבי מדברי החורבן(שם)הרמב"ם  לאחר  כשתקנו ,

הדמים את  ולהעלות הפירות את  לפדות  הסמוכים  במקומות 

בידי הנתונה  ירושלים  שוקי  את  לעטר  שלא כדי לירושלים 

יחזור המקדש  בית שיבנה  ש "אימתי  תנאי הוסיפו האויבים,

לחדש יוכל שאחריהם  דין שבית היינו - שהיה " לכמות  הדבר 

צריכים היו  ומדוע  עצמם . הפירות  את  להעלות  התקנה את 

התקנה טעם  יתבטל המקדש  כשייבנה  הרי כן? להתנות 

הסבר אלא  בפירות ! ירושלים  את  לעטר  ואפשר  הקודמת

הדור שבאותו  הדין  בית  יהא  לא  שמא  ספק  כי  הוא , הדבר 

ומכאן תקנתם. לבטל  יוכל ולא  לו שקדם  הדין  מבית  גדול 

יכול  האחרון דין  בית  אין  התקנה , טעם  בטל  כאשר  שגם

מהם . גדול  אינו  אם הקודמים  תקנת  לבטל

ה'תשע"ט  תמוז כ"ד קודש שבת בהלכה? האב על לחלוק מותר האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰åéøác úà øúBñ àìå§Ÿ¥¤§¨¨
אביו] .[של

דעתו את  לבטל חייב  אביו  עם הלומד בן  וכי  לתמוה : ויש 

ללמוד  תורה  של דרכה זו הרי  האב ? דברי לכל ולהסכים 

דעתו, את  מביע  אחד כל  כאשר  הלומדים בין וויכוח מתוך

בגמרא אמרו  ב)ובפירוש  ל, הרב(קידושין ובנו האב  "אפילו  :

זזים ואינם  לזה , זה אויבים  נעשים  בתורה  שעוסקים ותלמידו

מימי מצאנו וכך זה "! את  זה  אוהבים  שנעשים  עד משם 

וה והפוסקיםהתנאים  הראשונים  לגדולי ועד אמוראים,

בתשובותיו  הרא"ש  כדברי אבותיהם , על  ט)שנחלקו "מי(נה, :

ונחלקו בפירושו, הגולה  עיני שהאיר ז"ל כרש "י  גדול לנו 

וסתרו ז "ל ור"י רבינו ֿתם  ירכו יוצאי  מקומות  בהרבה  עליו

הרמב"ם  וכן  י)דבריו"! יא, שחיטה אביו(הל' דברי  את הביא

עליהם . וחלק

נאמר האב  דברי  את  לסתור האיסור כי לפרש  שרצו ויש 

להביע וחובה  מותר שבזה  הלכה בדבר ולא  חולין בדברי  רק

פנים  משוא  ללא דעתו  א)את  קי, סנהדרין שבע בדברי(באר אמנם  .

ב)רש "י  לא, לגבי(קידושין גם נאמר  שהאיסור מבואר  והפוסקים 

תורה . דברי

ס"ג)והט"ז רמ סי' דברי(יו"ד על נחלק  שה 'טור ' מזה  הוכיח 

אביו על לחלוק האיסור  כי  מקומות , בכמה  הרא "ש אביו

כשחולק שאף  והוסיף  מותר . בפניו  שלא  אך בפניו , נאמר 

ולכן הניתן, ככל כבוד בדרך זאת לעשות  ישתדל בפניו  שלא

שם את  הזכיר לא אביו על חלק שה 'טור ' המקומות  באחד

זו. בשיטה  ההולך אחר פוסק  של שמו  את  אלא אביו 

הש "ך  ס"ב)אך  אסור(שם אביו  בפני לא  שאפילו  כתב 

הדורות גדולי  נחלקו כיצד  השאלה  חוזרת  ושוב עליו , לחלוק

דברי את  להבין  יש  עדיין  הט"ז  לשיטת  וגם  אביהם. על 

בתורה...". שעוסקים  ובנו  האב  "אפילו  הגמרא 

סק"ג)וה'פרישה ' הוא(שם אביו  על  לחלוק  האיסור  כי כתב 

אך  מוכרחת , ראיה  ללא מסברא , דעתו  את  אומר  כאשר רק

וזכותו עצמה  בעד  מדברת  האמת מפורשות , ראיות  לו  כשיש 

אותה . לומר 

על  שחולק בפירוש  לאביו לומר אסור  שבפניו שכתבו  ויש 

ישארו אם  וגם  לדבריו , שיודה  עד אתו ויתן ישא  אלא  דעתו 

את ישמור  אלא  עליו שחולק  בפירוש לו  יאמר לא  חלוקים ,

בלבו סי"ב)דעתו שם השולחן .(ערוך

זכות הרבים מסייעתם ובייחוד בכפר חב"ד שתפקידו כאמור זה כמה פעמים להיות דוגמא חיה למושב חבד"י.
ממכתב ד' תמוז, תשי"ח
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הנזכר 1) העדות. גוף את זוכר ואינו ידו חתימת המכיר דין

הכתב. מתוך בעדות

.‡B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËM‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿»»¿»ƒ«¿«»
k‰Â ,ÔÈc ˙È·aBÈ‡ Ï·‡ ,È‡cÂa e‰fL B„È ·˙k ¯È ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«»∆∆¿««¬»≈

‰fL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏa ‡ˆnÈ ‡ÏÂ ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¯ÎBÊ≈»≈¿»¿…ƒ»≈¿ƒƒ»¿»∆∆
ÌÏBÚÏ ‰fÓ ‰ÂÏ2·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»ƒ∆¿»¬≈∆»¿»ƒ«¿«
‰Ê ‡e‰L B„È3·˙k ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÔÈc ˙È·a »∆∆¿≈ƒ∆≈»»≈ƒ«¿«

„ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËMaL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,‰Ê ‡e‰L B„È»∆∆∆»««»∆«¿»≈ƒ
‰ÊÏ ·iÁ ‰fL4,¯·c‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ; ∆∆«»»∆¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»

„ÈÚÈ ‡Ï - ¯kÊ ‡Ï Ì‡ Ï·‡5. ¬»ƒ…ƒ¿«…»ƒ

מעולם.2) התימנים: יד על 3)ובכתב הנ"ל: יד בכתב
דין. בבית זה ידו החכמים 4)כתב וכדעת א. כא, כתובות

זוכר 5)שם. שאינו פי על אף אמר יוחנן "רבי א כ, שם
בליבו  נתן בשטר שראה לאחר אלא רש"י: ומפרש מעצמו".
מפיהם  אמר: דרחמנא לא, לגמרי נזכר אינו אבל ונזכר...
אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי כתבם. מפי ולא
כרבנן", מעצמו) זוכר שאינו פי על אף (=האומר יוחנן "רבי
מתוך  וזכירה מעידים, הם שבשטר ממון על האומרים
אפילו  כלל זוכרים שאין כל אבל זכירה, חשובה השטר
פרק  לעיל רבינו שדקדק וזה מעידים. אינם - השטר מתוך
ואני  ידי כתב זה ואחד אחד כל "ויאמר ואמר: ב הלכה ו,
לקמן  והשווה העדות. את זוכר אני כלומר, הזה", בדבר עד

ד. הלכה

.·˙e„Ú‰ ˙‡ ¯ÎBf‰ „Á‡6B„È ·˙k ‰‡¯L „Á‡Â7 ∆»«≈∆»≈¿∆»∆»»¿«»
„Ú‰ B¯ÈkÊ‰ elÙ‡ ,¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈

„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊ Ì‡ ,„ÈÚ‰L ÈM‰8Ì‡ Ï·‡ . «≈ƒ∆≈ƒƒƒ¿«¬≈∆≈ƒ¬»ƒ
BÈ‡ - ¯kÊpL Èt ÏÚ Û‡ ,BÓˆÚ Ú·Bz‰ B˙B‡ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ«≈««¿««ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈc ÏÚa ÈÈÚa ‰ÓB„ ‰fL ÈtÓ ;„ÈÚÓ9„ÈÚ‰ el‡k ≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈««ƒ¿ƒ≈ƒ
Ú„È ‡lL ¯·„a ¯˜L10. ∆∆¿»»∆…»«

ידו.6) כתב את ראותו ממנו.7)בטרם כתובות 8)ונזכר
לו  שנוח הוא, בעדותו נוגע שני עד אומרים ואין שם.
(סמ"ע  פרי ויעשו דבריו שייאמנו כדי עימו יסכים שחבירו

מה). קטן סעיף כח, סימן משפט התובע.9)לחושן
(שם).10) כשקרן חושדו התובע ונמצא

.‚¯ÈkÊ‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»«≈««¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ
;BÏ „ÈÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¯kÊÂ „Ú‰ ˙‡ ‰f‰ Ú·Bz‰«≈««∆∆»≈¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ
‰È‰ ‡Ï - ¯·c‰ ¯ÎÊ ‡Ï el‡L ,Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ…»««»»…»»

„ÈÚÓ11ÏÚ Û‡L ,˙BBÓÓ ÈÈ„a el˜‰L ‡e‰ Ï˜Â . ≈ƒ¿«∆≈≈¿ƒ≈»∆««

B¯ÈkÊ‰L ‡e‰ ·˙k‰Â ,ÌÈL ‰nkÓ ¯·c‰ ÁÎML Ètƒ∆»««»»ƒ«»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ
„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ -12. ¬≈∆≈ƒ

עצמו".11) אפילו הוא מרבנן צורבא "ואי ב. עמוד שם
מפרש, שם רש"י אבל התובע. אל מוסב שזה רבינו, ומפרש
שקר  להעיד חשוד אינו ולפיכך חכם, תלמיד הוא שהעד
חושן  ערוך בשולחן ההלכה נוסחה וכן יודע. שאינו בדבר
שם  והטור בעד. תלוי שהכול יד, סעיף כח, סימן משפט
תלמיד  דין הבעל היה אם לפיכך כך: רבינו דברי את מצטט
תלמיד  הוא שאם הנתבע, אל מוסב שזה וייתכן וכו', חכם

משנה). (כסף זוכר שאינו בעד יחשוד לא כמו 12)חכם
שאינם  ממונות בדיני שהקילו א הלכה ג פרק לעיל שמצינו
לווין. בפני דלת תנעל שלא כדי וחקירה, דרישה צריכים
יזכרו  לא שאם ב לא, ביבמות מבואר נפשות בדיני אבל
כמו  להעיד, להם אסור הכתב, מתוך אלא עדותם את העדים
ורחמנא  מסהדי ואתו מכתבא דחזי "זימנין שם: שאמרו
שאפילו  רבינו וסובר כתבם", מפי ולא מפיהם אמר:

משנה). (כסף שם ידובר הכתב מתוך עדותם בזוכרים

.„Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰13e‡·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡ˆiL ¯ËL , ƒ¿«»»≈¿»∆»»¿≈ƒ»
‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…
B‡ ‰fÓ ‰ÂÏ ‰fL ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ˙e„Ú eÚ„È»«¿≈¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆

ÌÈL¯Ák Ô‰ È¯‰Â ,¯ËM‰ Ìi˜˙ ‡Ï - BÏ ¯ÎÓ14„Ú »«…ƒ¿«≈«¿»«¬≈≈¿≈¿ƒ«
ÈÈ„a Ú„È ‡Ï - Ôk Ô„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊiL∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈»≈…»«¿ƒ≈

BÏ‡ÓOÏ BÈÓÈ ÔÈa ˙BBÓÓ15Ô„È ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈¿ƒƒ¿…¬»ƒ»»¿«»»
·˙k ‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L B‡ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ≈ƒ»«≈∆»»≈ƒ∆∆¿«

Ô„È16ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó - »»¿«¿ƒ∆«¿»¿≈«¿ƒƒ«
‡nL ;BÊ ˙e„Ú ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡L Ô‰È¯·cƒ¿≈∆∆¿ƒ≈»¿ƒ≈∆»
Ïh·Ï È„k - ÔÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L ‰ÊÂ ,Ô‰a e¯ÊÁ»¿»∆¿∆∆»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈
˙e„Ú ÈÏeÒt ,eÈÈ‰ ÌÈpË˜ :e¯Ó‡ el‡Îe .¯ËM‰«¿»¿ƒ»¿¿«ƒ»ƒ¿≈≈
‡lL ¯ËM‰ Ìi˜˙Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÓ‡ ÔÈ‡L - eÈÈ‰»ƒ∆≈»∆¡»ƒƒƒ¿«≈«¿»∆…

Ì‰Èt ÏÚ17,˙B¯ËM‰ Ïk ÔÈÓi˜Ó ‰Ê ÌÚË ÈtÓe . «ƒ∆ƒ¿≈««∆¿«¿ƒ»«¿»
Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈
e‡a elÙ‡L ;d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ BÊ ˙e„Ú ÌÈ¯ÎBÊ¿ƒ≈≈»¿ƒ»∆¬ƒ»
,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ»∆

Ô‰ÈtÓ ‡lL BÓi˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰18. ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆

הממון 13) על אלא זה שהוא ידו כתב על מעיד אדם שאין
א. הלכה לעיל לזה, חייב שזה כחרשים,14)שבשטר,

הואיל  לעדות שפסולים מדברים, ואינם שומעים שאינם
ט, פרק לקמן כמבואר כשוטים, הם והרי דעת בני ואינם
כלומר, כחרש. הוא והרי התימנים: יד ובכתב י"א. הלכה
עד. שורש בסוף המהרי"ק נוסח וכן כחרס. אלא אינו השטר

הימנית 15) ידו בין להבחין אפילו כלום, יודע אינו
זו  אמרה והשווה יא. ד, יונה הכתוב כלשון לשמאלית,
שאין  מי "ויש חולק: והראב"ד ז. הדברות עשרת במדרש
רב  שאמר מה ולדעתו כמותו" בדינים ויודעים כן מורים
- מעצמו" זוכר שאינו פי על "אף א): כ, (כתובות יוחנן
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את  מכיר אלא עדותו את כלל זוכר שאינו אפילו כוונתו,
שבאופן  ומובן, ומקיימו. השטר על מעיד זה הרי ידו, כתב
חבירו, יד כתב ועל ידו כתב על אחד כל שיעיד יצטרך זה
כדי  שניהם, כתבֿיד על שיעיד אחר עימהם שיצטרף או
על  מעידים אינם שהרי עדים, שני חתימה כל על שתהא
י). סעיף מו, משפט (חושן ידיהם כתב על אלא ההלוואה
רבנן  בשם נא סימן גדולות בהלכות מבואר רבינו וכדעת
לגמרי  מסכמת ודעתם גאון, יהודאי מר על החולקים בתראי

כאן. רבינו בֿג.16)כדברי הלכה ו, פרק לעיל ראה
ו.17) הלכה ג, פרק לעיל בתראי 18)כמבואר רבנן כדעת

נא. סימן גדולות בהלכות

.‰¯ËM‰ ÏÚ B˙e„Ú ·˙Bk‰ „Á‡19‡ˆÓpL B‡ , ∆»«≈≈««¿»∆ƒ¿»
È˙B‡ „ÈÚ‰ ÈBÏt :B„È ·˙Îa BÒ˜Ùa ·e˙k BÏˆ‡∆¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ≈ƒƒ

BÓˆÚÓ ¯ÎÊ Ì‡ :CÎÂ CÎa ÈBÏt ÌBÈa ÂÈÏÚ20B‡ , »»¿¿ƒ¿»¿»ƒ»«≈«¿
„ÈÚÓ - ¯kÊÂ ÌÈ¯Á‡ e‰e¯ÈkÊ‰21¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»

Ì„‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓÏ ‡l‡ ‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .„ÈÚ‰Ï¿»ƒ∆≈∆∆∆»¿ƒ∆»«»»
Ït :ÔÓ‡‡e‰ „ÈÚ‰Â ,CÎÂ Ck ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LÈ ÈB ∆¡»¿ƒ≈≈∆¿ƒ»¿»¿≈ƒ

,ÌeÏk ¯·c‰ ÔÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ,‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆≈∆∆¿≈≈«ƒ«»»¿
„ÈÚ‰Â ÚÓL ¯Á‡‰ ÈtÓ ‡l‡22. ∆»ƒƒ»«≈»«¿≈ƒ

המלווה.19) ליד ונמסר עדים בשני כהלכה חתום שהוא
ידו.20) בכתב שהסתכל אחרי א 21)אפילו כ, כתובות

כמה  לאחר אפילו עליה ומעיד השטר על עדותו אדם "כותב
וגם  ממש, לשטר גם מכוון שזה רבינו ומפרש שנים".
שם  כמבואר עדותו, שיזכור ובלבד שבפנקסו, לרשימה

משנה). ופסול,22)(כסף עד" מפי "עד אלא זה ואין
ובמדרש  א. הלכה י"ז, פרק ולקמן א כט, בסנהדרין כמבואר
משה  היה שלא "אפשר א: אות מ"ו, פרשה שמות רבה
עמך  שיחת כי לו: שאמר בהקדושֿברוךֿהוא מאמין
וראה  המחנה אל קרב אשר עד הלוחות את שיבר (=שלא
שיהא  אפילו לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא, בעיניו?)
לעשות  עדותו לקבל אסור נאמן, יחידי מן דבר שומע אדם
ד, פרק תענית ובירושלמי רואה". אינו אם פיו על דבר
דן  אדם יהא שלא "מכאן לזה: בקשר אמרו ה הלכה

אומדות".

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוטים 1) בעדות שונים שלבים בעדים. פסלות מיני עשרה

נכפה. וחולי

.‡„Á‡ Ba ‡ˆÓpL ÈÓ Ïk .Ì‰ ˙eÏÒt ÈÈÓ ‰¯OÚ¬»»ƒ≈«¿≈»ƒ∆ƒ¿»∆»
,ÌÈLp‰ .Ô‰ el‡Â .˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈»¿≈¿≈≈«»ƒ
,ÌÈL¯Á‰Â ,ÌÈËBM‰Â ,ÌÈpËw‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÓeq‰Â2ÌÈÚL¯‰Â ,3ÔÈÈeÊa‰Â ,4Â ,ÔÈ·B¯w‰5, ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
Ô˙e„Úa ÔÈÚ‚Bp‰Â6‰¯OÚ el‡ È¯‰ .7. ¿«¿ƒ¿≈»¬≈≈¬»»

זה.2) בפרק לפנינו מפורשים אלה וכל כגון 3)העורים. ְִִ
שאינו  ממון שלקח או מלקות, עליה שחייבים עבירה שעבר

ה"בֿד. פ"י, לקמן כמבואר בחמס, שאינם 4)שלו
ה"ה. פי"א לקמן וכמבואר ּבשתם, על לבעלי 5)מקפידים

עצמם, לבין בינם לזה זה קרובים שהעדים או הדין,
ה"ו. ופי"ד ה"א, פי"ג לקמן מביאה 6)וכמבואר שעדותו

פט"ו, לקמן עצמו", על כ"מעיד זה והרי והנאה, תועלת לו
ה"ד.7)הֿא. פט"ז, עד מכאן והולכים מתבארים וכולם

.·Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ˙BÏeÒt ÌÈL»ƒ¿¿≈ƒ«»∆∆¡««ƒ
‰·˜ ÔBLÏ ‡ÏÂ ,¯ÎÊ ÔBLÏ - ÌÈ„Ú ÌÈL8. ¿«ƒ≈ƒ¿»»¿…¿¿≈»

שני 8) "ועמדו דרשו: א ל, ובשבועות שתים. ולא שנים,
(=ללמדך  מדבר הכתוב - בעדים יז) יט, (דברים האנשים
להלן  ונאמר שני, כאן ...נאמר רש"י), בנשים, עדות שאין
אף  - בעדים להלן מה עדים), שני (=עלֿפי שני טו) (שם,
רבינו  דרשת ומקור קצ. אות שם ב'ספרי' וכן בעדים". כאן

ידוע. אינו -

.‚ÌeËÓh‰ ÔÎÂ9ÒBÈ‚B¯c‡‰Â10ÏeÒtÔ‰L ÈtÓ ,ÔÈ ¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
‰M‡ ˜ÙÒ11- ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿≈»≈¿≈»

ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ ‡a „Ú‰ ÔÈ‡L .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰¬≈»∆≈»≈»∆»¿ƒ»
·iÁÏ B‡ ÂÈt ÏÚ12ÂÈt ÏÚ13ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , «ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒƒ»

˜ÙqÓ14‰¯Bz ÔÈc ˜ÙqÓ ÔÈLBÚ ÔÈ‡Â15. ƒ»≈¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»

אטומה.9) וערוותו נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
פ"ב,10) אישות (הל' נקבות ואבר זכרות אבר לו שיש

לכל 11)הכ"דֿכה). "ופסול מ"ד: פ"ב, ביכורים תוספתא
כנשים". שבתורה מיתה.12)עדות או מכות עונש,

טו.13) יט, לדברים רומז עוון. פיו על תימן: ובכת"י
א.14) מו, ובבאֿקמא א כ, ממון 15)כתובות שאם

(ע"פ  כלֿשכן לא הגוף עונש מוציאין, אין לחזרה) (=שניתן
הרמ"א: כתב יד, סעיף לה, סי' חו"מ ובשו"ע הכסףֿמשנה).
להיות, רגילים אנשים שאין שבמקום היא, קדמונים תקנת
אנשים... ולא רגילה ...שאשה נשים, של בביתֿהכנסת כגון

נאמנות. נשים

.„:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
ÏÏkÓ .ÂÈÁ‡Ï ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ«¬ƒ∆«¬∆»««¬¿»ƒƒ¿»

˙È¯a Ôa ÂÈÁ‡ ‰Ó :e‰BÓk ÂÈÁ‡L16Ôa „Ú‰ Û‡ , ∆»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ«»≈∆
˙È¯a17ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ .18,ÌÈ„·Ú Ì‡ : ¿ƒ«»…∆¿¿≈»ƒƒ¬»ƒ

Ïk ‡Ï ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ;ÔÈÏeÒt ,˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa Ô‰L∆≈¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿≈»ƒ…»
ÔkL19!? ∆≈

(שם 16) ככתוב בברית, עליהן שנכרת המצוות, בכל שחייב
לכרות  משה את ה' צוה אשר הברית דברי "אלה סט) כח,

ישראל". בני במצוות 17)את אלא חייב אינו והעבד
את  אביא אני "אף א): פח, (בבאֿקמא חייבות שהנשים

להעיד". ופסול המצוות בכל שאינו שאינם 18)העבד
בלבד. מצוות בשבע ב)19)אלא יד, (שם אמרו וכן

טו, שם בגמרא, ופירשו ברית". בני חורין בני עדים "ועלֿפי
נכרים. למעט - ברית בני עבדים; למעט - חורין בני א:
ככתוב  הוא, בןֿברית - עבד ב כג, בגיטין רש"י ולדעת
לעברך  מימיך, שואב עד עציך "מחוטב יֿיא) כט, (דברים
לומר, אלא רבינו נתכוון שלא ויתכן, אלקיך". ה' בברית

שמח). (אור המצוות" "בכל שאינו

.‰ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ20ÏeÒt -21. ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ»

חלקו,20) מהם אחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
ה"ד. פ"ז, עבדים הל' בן 21)ראה אינו שעדיין להעיד,
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ישראל, בבת הוא אסור וכן לגמרי, שישתחרר עד ברית
אשה  "ומה אמרו: א פח, ובבבאֿקמא ה"ז. שם, כמבואר
ראוי  שאינו עבד לעדות, פסולה - בקהל לבוא ראויה שהיא

לעדות". שפסול דין אינו - בקהל לבוא

.Â¯¯ÁzLpL ÈÓ Ïk22¯e¯ÁL Ëb ¯qÁÓ ‡e‰ È¯‰Â23 »ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈¿À«≈ƒ¿
ÏeÒt -24B„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ;25Èa ÏÏkÓ ‰OÚÈÂ , »«∆«ƒ«≈¿»¿≈»∆ƒ¿«¿≈

„ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â ,˙È¯·26. ¿ƒ¿««»»ƒ

עוד,22) בו להשתעבד יכול שאינו רבו, שהפקירו כגון
האסורין  מבית שברח עבד או ב, לח, בגיטין כמבואר

א. עמ' שם רבו, ממנו להתירו 23)ונתייאש שחרור שטר
שם. ישראל, גמור.24)בבת בןֿברית אינו שעדיין

והכוונה 25) ויעשה. ויטבול לידו, הגט תימן: ובכת"י
בהל' כמבואר שחרורו, אחר שהיא גירות לשם לטבילה

הי"ב. פי"ג, ביאה בירושלמי 26)איסורי הדברים, ומקור
הרי  שפחתה, בולד ולדה שנתערב כהנת ה"ה: פי"א, יבמות
חייבים  וכשיגדילו עבד, ספק - כהן ספק הוא מהם אחד כל
שם  אמרו זאת ובכל ה"ו, שם כמבואר זה את זה לשחרר
שום  להעיד יכולים אינם נשתחררו שלא עוד שכל ה"ה,
כמבואר  בלבד, שחרור גט כמעוכבי דינם הללו והרי עדות,
ומכאן  שמח). (אור מעידים אינם זאת ובכל - ב מב, בגיטין
מעיד  אינו - פסול ספק כשר ספק שכל ג', להלכה המקור גם

מלך). (קרית

.Ê¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‡ÏÂ - ÌÈL‡ .ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿¿≈»¬»ƒ¬»ƒ¿…

ÌÈpË˜27‡e‰ È¯‰ - ÌÎÁÂ ÔB· ÔËw‰ ‰È‰ elÙ‡ . ¿«ƒ¬ƒ»»«»»»¿»»¬≈
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL „Ú ,ÏeÒt28‰¯OÚ LÏL ¯Á‡ »«∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈

‡È·‰ ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚÏ ÚÈb‰ Ì‡Â .˙B¯eÓ‚ ‰L»»¿¿ƒƒƒ«¿∆¿ƒ»»¿…≈ƒ
Òe¯Ò ÈÓÈqÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏBÂ ,˙B¯ÚO ÈzL29È¯‰ - ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈≈¬≈

ÒÈ¯Ò ‰Ê30„Ú „ÈÚÈ ‡Ï - Ba „ÏB ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ , ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ«
˙BL ·¯ÂÈ31˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,32. …¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ב.27) קנה, הידועים 28)בבאֿבתרא במקומות למטה,
ה"י). פ"ב, אישות (הל' ובשרו 29)לשיער לקוי, ששערו

הי"ג). (שם, ועוד מחמיצים, רגליו מימי ואין מחליק,
לכל 30) גדול כדין ודינו שערות, שתי הביא לא ולפיכך

הי"א). (שם, שנים 31)דבריו וחמש שלשים בן שיהיה עד
האדם, חיי שני שהן שנה, שבעים של רובן שזהו אחד, ויום
(שם, שנה" שבעים בהם שנותינו "ימי י) צ, (תהלים ככתוב

ב). קנה, שם.32)ובבבאֿבתרא פ"ב,

.ÁÈÓÈÒ Ba e‡¯pL ÂÈ˙BL ÏÏÎÏ ÚÈb‰L ÔË»̃»∆ƒƒ«ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ»≈
‰ÏÚÓÏÓ ˙e¯‚a33‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ -34Â‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿«¿»≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

˜„aiL „Ú B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ -35‰¯OÚ LÏL Ô·e . ≈¿«¿ƒ≈«∆ƒ»≈∆¿∆¿≈
Ú„BÈ BÈ‡Â ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈«

ÔzÓe ‡OÓ ·ÈËa36,˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ - ¿ƒ«»«»≈≈≈¿«¿»
Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,ÌÈ¯·ca ˜c˜„Ó BÈ‡L ÈtÓ37. ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«¿»ƒ∆¬≈≈≈«

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ÔÈÏËÏhÓ ˙e„Úa Ï·‡¬»¿≈ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿
ÏB„‚38. »

השחי.33) בית ושערות הזקן של 34)שערות בסימנים

בא  שלא עד לבוא לעליון "איֿאפשר הוא: שכלל מטה,
פ"ב, אישות להל' בפירושנו וראה א). מח, (נדה התחתון"

ע. כמפורש 35)אות מטה, של סימנים בו יש אם לראות
העליון". בא שלא עד לבוא לתחתון "אפשר שם: במשנה

וממכר.36) קרקעות 37)מקח ועדות ב. קנה, בבאֿבתרא
(רדב"ז). בהן תלויה האדם שחיות גדול, דקדוק צריכה

מכירה 38) הל' והשווה שם). (בבאֿבתרא שוטה ואינו
בקי  הוא אפילו מאבותיו, שירש שבקרקע הי"בֿיג, פכ"ט,
בן  שיהיה עד ממכר ממכרו אין גדול, והוא ומתן במשא
אחר  נוטה שדעתו מפני בזול, ימכור "שמא שנה, עשרים

העולם". בדרכי דעתו נתיישבה לא ועדיין המעות,

.ËÔa BÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰ËBM‰«∆»¿≈ƒ«»¿ƒ∆≈∆
˙BˆÓ39ÌÈÏk ¯aLÓe Ì¯Ú Cl‰Ó ‡e‰L ‰ËBL ‡ÏÂ . ƒ¿¿…∆∆¿«≈»…¿«≈≈ƒ

‰Ù¯ËpL ÈÓ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈ·‡ ˜¯BÊÂ40,BzÚ„ ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ∆ƒ¿¿»«¿
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„a „ÈÓz ˙LaLÓ BzÚc ˙‡ˆÓÂ41, ¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈÚk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ
·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -42‰tÎp‰ .43: ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈«ƒ¿∆

¯Lk - ‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt - B˙iÙk ˙Úa44. ¿≈¿ƒ»»»≈∆»ƒ»≈
a „ÈÓz ‰tÎp‰ B‡ ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‰tÎp‰ „Á‡Â˙Ú ‡Ï ¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…≈

Úe·˜45,„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â . »«¿∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ
ÌzÚc Ì˙e‡È¯a ˙Úa ÌbL ÌÈtÎ ÌL LÈ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»
ÔÈtÎp‰ ˙e„Úa ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .Ì‰ÈÏÚ ˙Ù¯hÓƒ»∆∆¬≈∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ

‰a¯‰46. «¿≈

דעת,39) בר ואינו הואיל המצוות, מכל פטור שהוא
"שפוי  אמרו: א קכח, ובבבאֿבתרא ב. ב, בחגיגה כמבואר
פ"ג, שבועות בתוספתא ומקורו פסול". ונשתטה (=חכם)
את  להוציא - א) ה, (ויקרא ידע או עד... "והוא ה"ו:

את 41)נתבלבלה.40)השוטה". מקרע שהוא כגון
נדה 42)בגדיו. וראה שם. יוחנן רבי וכדעת ב ג, חגיגה

שוטה". היינו דעתה, "שנטרפה ב: לארץ 43)יג, נופל
לעתים. אותו המשגע חולי מחמת השנה 44)בהכרח ראש

א. בריא.45)כח, כשהוא כשר זה שאמרו 46)הרי כמו
לראות  רש"י ומפרש אותו". בודקין "נשתתק... ב) סז, (גיטין
יח). ס"ק לה, סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מיושבת דעתו אם

.È‰Ê ÔÈ¯˙BqL ÌÈ¯·c ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰«¿»ƒ¿≈∆≈«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆
‰Ê ˙‡47¯‡L ÔÈÈ·nL C¯„k ¯·c‰ ÈÈÚ eÈ·È ‡ÏÂ , ∆∆¿…»ƒƒ¿¿≈«»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿»

ÌzÚ„a ÌÈÊtÁp‰Â ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ48 «»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚbzLn‰Â49ÌÈËBM‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ -50. ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿««ƒ

ÔeÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ,Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈
˙Úc‰51.·˙Îa «««ƒ¿»

מטורפת 47) דעתו שהשוטה לשוטה, פתי בין ההבדל זה
בשום  לגמרי מטורף אינו והפתי מהדברים, בדבר לגמרי
מבין  ואינו גמור שכל לו שאין מהשוטה גרוע אבל דבר,
בעוד  אדם. בני שאר אותו שמבינים כדרך דבר, שום
(סמ"ע  אדם בני כשאר מבין הוא דברים בשאר שהשוטה,

כא). ס"ק שם, הענין 48)לחו"מ לסוף לרדת מבינים אינם
המעשה. ב)49)ולתכלית קנה, (בבאֿבתרא שאמרו כמו

וביטל  יתירה), שטות בו (=ראה ביה" חזא יתירתא "שטותא
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בטל. שממכרו שוטה כדין ממכרו, מקורו 50)את
(כסףֿמשנה). ק אות ב"העיטור" הובאה הרי"ף, בתשובת

הדעות.51) תימן: ובכת"י

.‡ÈÔa BÈ‡Â ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ,‰ËBLk - L¯Á‰«≈≈¿∆∆≈«¿¿»¿≈∆
˙BˆÓ52ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á „Á‡Â . ƒ¿¿∆»≈≈¿«≈¿≈≈«≈«

¯a„Ó BÈ‡Â53‰lÚÓ ‰i‡¯ B˙i‡¯L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿«≈««ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»¿À»
ÂÈÙa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰BÎ BzÚ„Â54B‡ , ¿«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

ÂÈÙa „ÈÚ‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL55ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈÂ , ∆ƒ¿∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿…«
ÂÈÏÚ ÔÈÓi‡nL Ìei‡‰Â ÌÈic‰56˜zzL Ì‡ ÔÎÂ .57, ««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿«≈

ÔÈhb ÔÈÚÏ ÔÈ˜„BaL C¯ca ˜c·pL Èt ÏÚ Û‡58 ««ƒ∆ƒ¿««∆∆∆¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
- B„È ·˙Îa eÈÙa „ÈÚ‰Â ,˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈≈¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»

ÏÏk ˙e„Ú BÈ‡59‰M‡ ˙e„ÚÓ ıeÁ .60ÈÙÏ , ≈≈¿»≈≈ƒ»¿ƒ
el˜‰ ‰e‚ÚaL61. ∆»«»≈≈

שאמרו 52) כמו מדבר, ואינו שומע שאינו בחרש, וזה
(=להשוותו  מקום בכל חכמים שדיברו "חרש ב) ב, (חגיגה
שאינו  רש"י: ומפרש מדבר", ואינו שומע שאינו - כשוטה)

דעת. פסולה.53)בן שנאמר 54)עדותו א עא, גיטין
כתבם. מפי ולא מפיהם - עדים" שנים "עלֿפי ו) יז, (דברים

(55- בכתב עדותו שלח פיקח שאם משמע, זה מלשון
דעת  וכן בפיו. להעיד הוא ראוי שהרי כשירה, עדותו
בפירושנו  זה על העירונו וכבר ב, לא, ביבמות ה'תוספות'
דברי  מצטט לה, סימן חו"מ ה'טור' אבל לב. אות פ"ג לעיל

רא  ויהיה בפיו, בביתֿדין להעיד צריך כך: לשמוע רבינו וי
כדעת  סובר שרבינו ויתכן ראיה, מכאן אין כן, ואם הדיינים.
בשום  בכתב עדותו שולח אדם שאין טו) יט, (דברים רש"י

שבועות 56)פנים. ובתוספתא ה"ב. פי"ז, לקמן כמבואר
לא  אם החרש... את להוציא - "ושמעה שנינו: ה"ו פ"ג,

האילם". את להוציא - עוונו את ונשא נעשה 57)יגיד
שהוא  - מדבר" ואינו ל"שומע בניגוד חולי, מחמת אילם

אם 58)מלידה. בסירוגין, שונות שאלות אותו ששואלים
מיושבת  שדעתו סימן הן, - הן ועל לאו, - לאו על אמר

הט"ז. פ"ב, גירושין בהל' כמבואר עא,59)עליו, גיטין
(שם).60)א. להנשא להתירה בעלה שמת עליה להעיד

בעדות 61) התירו שפחה או וקרוב עד, מפי עד שאפילו
הכ"ט. פי"ג, הט"ו. פי"ב, גירושין בהל' כמבואר עגונה,

.·ÈÏBw‰ ÔÈ¯ÈknL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓeq‰62eÚ„ÈÂ «ƒ««ƒ∆«ƒƒ«¿»¿
ÌÈL‡‰63‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ -64:¯Ó‡pL . »¬»ƒ¬≈≈¿ƒƒ«»∆∆¡«

‡e‰ - ˙B‡¯Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓ .‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â¿≈»»ƒ∆»ƒ¿
„ÈÚnL65„ÈÚ‰Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â .66. ∆≈ƒ¿«»¿««≈≈»»≈¿»ƒ

א.62) כג, הדין.63)גיטין בעלי את הם מכירים
א.64) קכח, ה"ו:65)בבאֿבתרא פ"ג, שבועות תוספתא

נדה  רש"י דברי והשווה הסומא". את להוציא - ראה "או
ב  ראה".מט, או דכתיב פסול, עיניו בשתי "אבל :

הי"א.66) פי"א, סנהדרין הל' לעיל והשווה שם. נדה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איזהו שאסור1) אמת. בעדות אפילו הרשע לעדות להצטרף

לעדות. הפסולים בגזלנים שונים סוגים לעדות. הפסול רשע

.‡Ï‡ :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ÚL¯ ÌÚ E„È ˙Lz»∆»¿ƒ»»ƒ¿…≈»»ƒƒ«¿»

e„ÓÏ2„Ú ÚL¯ ˙Lz Ï‡ :3Ú„BiL ¯Lk „Ú elÙ‡Â . »¿«»∆»»≈«¬ƒ≈»≈∆≈«
- BÚL¯ ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈic‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa«¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒƒ¿
;˙Ó‡ ˙e„Ú ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡»¿»ƒƒ««ƒ∆≈¡∆
ÌÚ B„È ˙ÈL‰ ¯Lk‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,BnÚ Û¯ËˆnL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»∆«»≈≈ƒ»ƒ

B˙e„Ú ‰Ïa˜˙pL „Ú ÚL¯‰4„Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»«∆ƒ¿«¿»≈¿≈»ƒ«≈
ÈM‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa Ú„BÈ ‡e‰L ¯Lk»≈∆≈«¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ
˙Lz Ï‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡L ,¯˜L „Ú BnÚƒ≈∆∆∆»¿»ƒ∆∆¡««»∆

ÚL¯ ÌÚ E„È5. »¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."..dxezd on zecrl oileqt miryxd"

פענח" ב"צפנת חקירה ישנה רשע, עד של הפסול בגדר
שקר  עדות על חשוד רשעותו שמפני הוא הפסול האם
שהוא  אלא נאמנות עם קשור זה שאין או נאמן, אינו ולכן

לעדות. פסלתו שהתורה עצמי פסול
מכיון  אלא נאמנות מצד הפסול שאין החקירה לפשוט ויש

לדבר: ראיות ושלוש תורה, שפסלתו
שחייבין  עבירה שעבר כל רשע, הוא זה "אי הוא הדין א:

מלקות" ה"ב)עליה פ"י עדות שנחשד (הל' שמי מצינו והרי ,
ייחשד  מדוע וא"כ אחר, עניין על חשוד אינו אחד דבר על
לגדר  כלל שייכת שאינה עבירה כשעבר שקר עדות על

נאמנות.
לו  אסור רשע... שהוא בחברו שיודע כשר עד "אפילו ב:

אמת" עדות שהוא אע"פ עמו מהל'להעיד פ"י ריש (רמב"ם 

לו עדות) אסור - שקר עדות של חשש כאן שאין והגם ,
רשע". עם ידך תשת "אל משום להעיד

קידושין) (כעדי קיום בעדי גם הוא רשע עד של הפסול ג:
של  שנוכחותם אלא למציאות בנוגע ספק שם שאין
וא"כ  פסול, זאת ובכל הדבר חלות את פועלת העדים
עצמי  פסול שהוא אלא הנאמנות מצד פסול שאינו משמע

התורה. שפסלתו
(eh oniq mihtey xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) כז, עם 3)סנהדרין ידך תשת אל הכתוב: שכוונת
רפו: ל"ת לרבינו, המצוות" וב"ספר כעד. לקבלו לא - רשע
והוא  עד", חומס תשת אל עד, רשע תשת אל הפירוש: "בא

זה. לפסוק משפטים פ' ב 4)ב"מכילתא" ל, שבועות
אחד  עד אלא כאן ואין עדים, שנים ע"פ הדין לפסוק שגורם

שם). את 5)(רש"י ברמותו הוא רשע זה, שקר ועד
להיות  הופך עמו המצטרף הכשר העד גם ונמצא ביתֿהדין.
ראה  כדין. שלא עלֿפיו ממון להוציא גורם בהיותו חמס, עד

א. ס"ק לד סי' לחו"מ בסמ"ע

.·‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk ?ÚL¯ e‰Ê È‡≈∆»»…∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»
˙e˜ÏÓ6ÏeÒÙe ,ÚL¯ e‰Ê -7‰‡¯˜ ‰¯Bz‰ È¯‰L . «¿∆»»»∆¬≈«»»¿»

˙Bk‰ Ôa Ì‡ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,ÚL¯ ˙e˜ÏÓ ·iÁÓÏƒ¿À««¿»»∆∆¡«¿»»ƒƒ«
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פג zecr zekld - mihtey xtq - fenz g"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰L ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÚL¯‰»»»¿≈»ƒ«¿À«ƒ«≈ƒ∆
L‡ :¯Ó‡pL .ÏeÒt.˙eÓÏ ÚL¯ ‡e‰ ¯ »∆∆¡«¬∆»»»

עבירה 6) איזו על ה"א, פי"ח סנהדרין הל' לעיל ראה
מלקות. "ארבעים 7)חייבים ב) כו, (סנהדרין אמרו וכן

יתכן  לא מלקות, חייב הוא שאם הרי - וכשר"? בכתפיה
לעדות. שיכשר

.‚- ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿ƒ«»
daL ·eiÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«»¿ƒ»»«ƒ∆»
ÏÎ‡ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬≈∆»ƒƒ¿≈∆≈«»«

˙BÏ· ÏÎ‡L B‡ ,·ÏÁa ‰Ó‰a ¯Oa8ÌÈˆ˜Le9 ¿«¿≈»¿»»∆»«¿≈¿»ƒ
ÔB·‡˙Ï ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10ÒÈÚÎ‰Ï ÔÈa11ÏlÁL B‡ , ¿«≈»∆≈¿≈»≈¿«¿ƒ∆ƒ≈

‡e‰L ÊËÚL L·lL B‡ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ˙‡∆»ƒ∆»«««¿≈∆
ÚeL12ÈeÂË B‡13Êe B‡14ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆»¿≈ƒ

ÏlÁL B‡ ,·ÏÁa ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bz‰«»¬»ƒ»«¿«¿»»∆ƒ≈
˙BiÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ15¯Óˆ „‚a L·lL B‡ , ≈ƒ∆»À∆»«∆∆∆∆
ÔzLt ÏL ËeÁ Ba „·‡L16‡e‰ È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ∆»«∆ƒ¿»¿«≈¬≈

Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt17eÈÓ ¯·Îe .18ÔÈ·iÁL ‰¯·Ú Ïk »ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»¬≈»∆«»ƒ
ÌÈ¯·c ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎa ¯‡a˙ ¯·Îe .˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ»∆»«¿¿»ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡L19.Ì‰È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·„e ‰¯Bz‰ ÔÓ ∆¬ƒƒ«»¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿≈∆

הרי 8) בשחיטתה פיסול שאירע או מאליה, שמתה בהמה
ה"א. פ"ד, אסורות מאכלות בהל' כמבואר כמתה, היא
אלא  נבלה מידי מוציא "שאין הי"ח: פ"ג, שחיטה ובהל'

כשרה". התורה 9)שחיטה שאסרתם הטמאים המינים כל
לכם, יהיו "ושקץ יא): יא, (ויקרא הכתוב כלשון באכילה,
מ"ב. פ"ג, למכות יו"ט בתוספות וראה תאכלו". לא מבשרם

מהמינים 10) יותר בזול הם הטמאים שהמינים כגון
מממון  חימוד שמשום לעדות, פסול בוודאי וזה הטהורים,

חמס". "עד זה והרי שקר, להעיד הוא חשוד אע"פ 11)-
הוא, "רשע" זאת בכל - ממון חימוד על חשוד שאינו
וכדעת  א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת אל אמרה: והתורה

ופשתים.12)אביי. מצמר ומעורב במסרק, וסרוק חלק,
חוטים.13) מהם וטווה ופשתים, צמר שארג 14)שמערב

פ"ט, כלאים והשווה כאחד. ופשתים צמר מחוטי אריגה
ונוז". טווי שוע שהוא דבר - שעטנז תלבש "לא מ"ח:
ירושלמי  בתרגום וכן ונוז. טווי שוע נוטריקון: - שעטנ"ז
אמר  וכן וניז". (=טווי) ועזיל דשיע "בכסו יא) כב, (דברים
וראה  נוז". או טווי או שוע "או ב) סא, (נדה אשי רב
של  ערבי נוסח המצטט ה"ב, פ"י כלאים להל' ברדב"ז
אצלי  "וזה לרבינו: מ"ח) פ"ט, (כלאים המשנה פירוש
של  כלאים מהם, אחד שכל אלא אמיתי, בלתי מאמר

מתי 15)תורה". ידעו שלא בגולה, רק אותו שעושים
ישראל. בארץ החודש של 16)נקבע אחד חוט בו שארוג

שהוא  בוודאי ידוע שהוא ולא ניכר, מקומו ואין פשתן
ב  יש כן, שאם אלא בבגד, ב), סא, נדה (ראה תורה איסור ו

הל' והשווה (לחםֿמשנה), לא או שם נארג אם ספק שהוא
- ספיקות איסור שכל ביארנו... "וכבר הכ"ז: פ"י כלאים

סופרים". אלא 17)מדברי התורה מן איסורם אין אלה כל
בלבד, מרדות מכת אלא עליהם לוקה ואינו חכמים, מדברי

לפסול  התורה מן לעדות פסול בין וההבדל מדבריהם. שהיא
ה"ו. פי"א, לקמן מבואר הל'18)מדבריהם, לעיל

כל  "נמצאו רבינו: שם מסכם הפרק ובסוף פי"ט, סנהדרין
ר"ז". שאיסורם.19)הלוקים תימן: בכת"י

.„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L ÌÈÚL¯ ÌL LÈ „BÚÂÏÚ Û‡ ,˙e„ ¿≈»¿»ƒ∆≈¿ƒ¿≈««
˙e˜ÏÓ Èa ÔÈ‡Â ÔÈÓeÏLz Èa Ô‰L Èt20ÏÈ‡B‰ . ƒ∆≈¿≈«¿ƒ¿≈»¿≈«¿ƒ

ÔÈÏeÒt - ÒÓÁa Ì‰lL BÈ‡L ÔBÓÓ ÌÈÁ˜BÏÂ21. ¿¿ƒ»∆≈∆»∆¿»»¿ƒ
ÌÈ·pb‰ ÔB‚k .LÈ‡a ÒÓÁ „Ú Ìe˜È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»≈»»¿ƒ¿««»ƒ

ÌÈÒÓÁ‰Â22˙e„ÚÏ ÏeÒt - ¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿»ƒ««ƒ∆∆¡ƒ»¿≈
ÏÊ‚ B‡ ·bL ˙ÚÓ23ÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ .24Èt ÏÚ Û‡ , ≈≈∆»«»«¿≈≈≈««ƒ
ÔBÓÓ ˙e„Úa ÌÊe‰L25ÔÓ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌlLÂ ∆«¿≈»¿ƒ≈¬≈∆»ƒ
˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰26˙ÚÓ ?ÏÒÙ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe . «»¿»≈≈≈»«ƒ¿»≈≈

d˙B‡ ÏÚ ÌÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ««ƒ∆…««»
ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú27,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ . ≈∆»«««»»ƒ¿≈««¿∆¿ƒƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ì‰ÈL - ‰Âl‰ „Á‡Â ‰ÂÏn‰ „Á‡28. ∆»««¿∆¿∆»«…∆¿≈∆¿ƒ¿≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ Ì‡29,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ƒƒƒ¿»»¬≈≈¿ƒƒ«»
˙Èa¯ ˜·‡ Ì‡Â30.Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - eOÚ ¿ƒ¬«ƒƒ»¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊb ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»»≈«»≈∆ƒ¿≈∆¬≈»
Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜Bl‰ Ì‰Â ,ÌÈÒÓÁ‰ ?„ˆÈk .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆≈«««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL ÔÈÏËÏhÓ B‡ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ÌÈÓc‰ ÔÈ˙BpL31ÔÎÂ . ∆¿ƒ«»ƒ¬≈≈¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈
‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰32‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡Â »ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈¿≈»

‰q‚33ÔÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ;ÔÈÏeÒt Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÏL «»∆«¿»¬≈≈¿ƒ∆∆¿»»¿ƒ
˙B„Oa ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ÌÈÁÈpÓe ,ÏÊ‚a Ô‰È„È¿≈∆¿»≈«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

‰ÚB¯ ÌzÒ ,CÎÈÙÏe .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ùe34- «¿≈ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»¿«∆
ÏeÒt35Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰w„ ‰Ó‰a ÈÏc‚Óe .36- »¿«¿≈¿≈»«»¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈÏeÒt37ÔÈ¯Lk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;38Ïc‚Ï ¯zÓe . ¿ƒ¬»¿»»»∆¿≈ƒÀ»¿«≈

ÌB˜Ó ÏÎa ‰q‚ ‰Ó‰a39ÔÈÒÎBn‰ ÔÎÂ .40ÔÓ˙Ò - ¿≈»«»¿»»¿≈«¿ƒ¿»»
Ì‰Ï ·eˆw‰ ¯·cÓ ¯˙BÈ ÁwÏ Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ;ÔÈÏeÒt¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»ƒ«≈ƒ»»«»»∆

ÔÓˆÚÏ ¯˙i‰ ÔÈÁ˜BÏÂ ,˙eÎÏn‰ ÔÈ„a41È‡ab Ï·‡ . ¿ƒ««¿¿¿ƒ«»≈¿«¿»¬»«»≈
CÏn‰ ˙Ó42ÔÓ˙Ò -43eÁ˜lL Ú„B Ì‡Â .ÌÈ¯Lk ¿»«∆∆¿»»¿≈ƒ¿ƒ«∆»¿

È¯‰ - ˙Ba‚Ï Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙È ˙Á‡ ÌÚt elÙ‡¬ƒ««««»≈ƒ»»»∆ƒ¿¬≈
ÔÈÏeÒt el‡44;ÔÈÏeÒt - ·eMÈa ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ÔÎÂ . ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌpÁa ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈBÈ ÌÈÏÊBbL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ45. ƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ»
,ÌÈÏËa ÔÈ·LBiL Ì„‡ Èa Ì‰Â .˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ¿≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ46ÔÈÏÈÁ˙Óe Ô‰È„È ÌÈËLBt ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙B¯Ùa ÔzÏÂ ‡OÏ47˙B¯t ÔÈÙÒB‡ Ô‰L el‡ ˙˜ÊÁL ; ƒ»¿ƒ≈¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈

‰¯BÁÒ Ô‰a ÔÈOBÚÂ ˙ÈÚÈ·L48‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔÎÂ .49. ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»¿≈¿«≈¿¿»
È‰z ‡lL ‡e‰Â˙en‡ BÏ ‰50BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‡e‰ ‡l‡ ¿∆…ƒ¿∆À»∆»ƒ¿≈

ÏÎB‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B·eMÈa ˜ÒBÚ≈¿ƒ∆»¬≈∆¿∆¿«∆≈
ÏÊb ˜·‡ ‡e‰L ,‡È·ew‰ ÔÓ51,„·Ïa ‡È·e˜a ‡ÏÂ . ƒ«¿»∆¬«»≈¿…¿¿»ƒ¿«

ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a ÌÈ˜ÁOÓ elÙ‡ ‡l‡52. ∆»¬ƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ
e¯Ó‡ „·Ïa ÌÈBÈ ‡Ï ÔÎÂ53ÌÈ˜ÁOÓ‰ elÙ‡ ‡l‡ ,54 ¿≈…ƒƒ¿«»¿∆»¬ƒ«¿«¬ƒ

B‡ ,B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ Ïk :¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿≈»«≈∆¬≈
ÔÎÂ .Ô‰ÈL ˙‡ ÂÈÏÚa ÏhÈ - B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ Ïk»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»∆¿≈∆¿≈
˙en‡ BÏ ‰È‰z ‡lL ‡e‰Â .‰Ê ˜BÁOa ‡ˆBik Ïk…«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆À»
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ÔÈÏeÒt el‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ˜BÁO ‡l‡∆»¿∆¬≈»¿»≈¿ƒ
Ì‰È¯·cÓ55. ƒƒ¿≈∆

תגזול 20) לא כגון לתשלומין, שניתן לאו "כל הוא: וכלל
פי"ח, סנהדרין הל' (לעיל עליו" לוקים אין - תגנוב ולא

לו. ונפטר שגזל מה משלם אלא הם 21)ה"ב) שחשודים
שקר. ולהעיד ממון חפץ 22)לקבל מהבעלים שחוטף

למכרו  רוצים הבעלים אין דמיו, שנותן ואע"פ בעלֿכרחם,
אינו  שחמסן אמרו ב כה, שבסנהדרין להעיר, ויש בכלל.
זו  בהלכה להלן מביאו עצמו ורבינו מדבריהם, אלא פסול
הכסףֿמשנה  החליט ולפיכך מדבריהם, שפסולים אלה בין
הגנבים  הנוסח: תימן בכת"י ואמנם והגזלנים, כאן: לגרוס

הרעה,23)והגזלנים. מדרכו בו שחזר ויודע שישוב ִַָעד
אחר  שראה העדות ואפילו ה"ד. פי"ב, לקמן כמבואר
יש  שעדיין בתשובה, שיחזור עד לה, פסול הכסף החזרת
שקר  יעיד שהחזיר, מזה יותר גדול סכום משום שמא לחוש,
חזרתן... "ואימתי ב) כה, (סנהדרין אמרו וכן (רדב"ז).

גמורה". חזרה בהם ונודע 24)ויחזרו בשקר, שהעיד
ה"א. פי"ח, לקמן רבינו כלשון בשקר, שהעיד בעדים

לוקה,25) הוא הרי - ממון של שאינה בעדות הוזם אם כי
ובוודאי  ה"ד, פי"ב לקמן לכשרותו, חוזר - שלקה ומכיון
להכשרו, לחזור שהוא סכום כל לו יועיל לא ילקה לא אם
פסול  הממון, והחזיר ממון בעדות שהוזם זה אפילו אלא

(כסףֿמשנה). בתשובה שישוב עד לעדות 26)הוא גם
אמרה: והתורה הוא, רשע שהרי נפשות, לעדות וגם ממון,

א) כז, (סנהדרין עד רשע תשת ולא אל שם. מאיר וכרבי
לדיני  כשר - ממונות בדיני "הוזם שם: האומר יוסי, כרבי
חמור. לדבר חשוד אינו - קל לדבר שהחשוד נפשות",

רשע 27) עם יד לשית ואסור הוא, רשע - שהעיד שמשעה
וכאביי). על 28)(שם, עוברים ששניהם א, כה, שם

זה  הרי דת, על מעבירו ממון שחימוד וכיון לאֿתעשה,
כלום  לוקח אינו שהלווה ואע"פ שם). (רש"י חמס" כ"עד
שהוא  ממון, חימוד מחמת הלווה גם - למלווה נותן אלא
לאחיך  תשיך לא לאו: על עובר עסקיו, בו לעשות חושב
השטר  את הכותב והסופר והעדים הערב אבל שם). (רא"ש
כמבואר  נשך, עליו תשימון לא לאו: על שעוברים אע"פ
אינם  שהרי לעדות, נפסלים אינם - ה"ב פ"ד מלוה בהל'
כך  על ממון נטלו לא וגם זה, לאו על מלקות חייבים
המגידֿמשנה  ולדעת (כסףֿמשנה). חמס כעידי שיחשבו
זה  שלאו משום נפסלים העדים אין ה"ו), (שם מלוה בהל'
סוברים  ורבים לכל, ידוע אינו נשך) עליו תשימון (=לא

בלבד. למלוה אזהרה אלא קבוע 29)שאינו ששיעורה
לו  להחזיר דינרים ארבעה חבירו את המלוה כגון מראש,

התורה. מן האסורה והיא כאבק 30)חמשה, ריבית, מעין
מעות  הנותן כגון עפר. כעין אלא ממש עפר שאינו הזה
שאם  מהפסד, ורחוק לשכר קרוב בהן, וליתן לישא לחבירו
יפסיד  הפסד יהיה ואם הרווח, מן חלקי לי תתן רווח יהיה

א  אסור ואינו ריבית, אבק זה הרי לבד, מדבריהם הלווה לא
ה"ח). ופ"ה הי"ד, פ"ד מלוה ב 31)(הל' כה, סנהדרין

חשוד  - ממון חימוד שמשום לחוש יש הם, שחוטפים כיון
"התאוה  הי"א: פ"א, גזילה הל' והשווה שקר. להעיד הוא
רצו  לא שאם גזל, לידי מביא והחימוד חימוד, לידי מביאה

ברעים, והפציר בדמים להם שהרבה אע"פ למכור, הבעלים
וגזלו". בתים וחמדו שנאמר: גזל, לידי כגון 32)יבוא

וצאן. בו.33)עזים  וכיוצא ראינו 34)בקר לא  שעדיין
אחרים. בשדות בהמותיו אבל 35)שיכניס שם, סנהדרין

- בוולדות אפילו חלק לו ואין בשכר, אחרים בהמות רועה
שלא  יפה ונזהר לו, ולא חוטא אדם שאין לעדות, כשר

(בבאֿמציעא  אחרים בשדות שדקדק יכנסו וזהו ב), ה,
עצמם. של גסה בהמה וכתב: בביתם 36)רבינו, אפילו

כלל. בשדה אותה מרעים ואינם סנהדרין 37)ובחצרם,
לשדות  ובורחת משתמטת והיא לשמרה, שאיֿאפשר שם,

ומפסידתן. ישראל 38)אחרים בארץ אלא גזרו שלא
זו, של היזקה ע"י תחרב שלא ישראל, ארץ ישוב משום
פ"ה, ממון נזקי הל' והשווה ב. עט, בבבאֿקמא כמבואר

וגם 39)ה"ב. תזיק, שלא לשמרה שאפשר בא"י, אפילו
שם). (בבאֿקמא ולחרישה למשא ליישוב מאד דרושה היא
היא  שהרי אסור, בשדה לרעותה אבל בביתו, לגדל זה וכל
לא  אם לעיל, וכאמור ומפסידתם אחרים בשדות נכנסת

תזיק. שלא לשמרה עליה המלך 40)שעומד מנת קונה
יחיד  מכל לעצמו המס את גובה והוא לשנה, קצוב בסכום

(כסףֿמשנה). שם).41)ויחיד (סנהדרין כגזלנים הם והרי
וארנונא 42) גולגולת מס לגבות המלך מטעם ממונים

מאת  המסים הכנסת את קונים ואינם חבריהם, מישראל
לשנה. קצוב בסכום שהם 43)המלך שמענו לא עוד כל

מהראוי. יותר לד 44)לוקחים סי' לחו"מ ובסמ"ע שם.
הסחורה  לפי למלך הגובה הוא - מוכסן מגדיר: לד, ס"ק
ליטול  יוכל לכל, ידוע שאינו ובדבר אדם, של ממונו לפי או
- גבאי פסול; סתמו ולפיכך בו, מרגיש ואין מהראוי, יותר
לכל, השוה דבר הבתים לפי או הגולגולת לפי שגובה
כשר. סתמו ולפיכך מקצבתו, יותר ליטול יוכל ובקושי
- לעצמו היתר לוקח שהוא שנודע כל הכסףֿמשנה ולדעת
ה'תוספות' ולדעת גמור. כגזלן התורה מן פסול הוא הרי
למי  יודעים שאינם מגזלן, גרועים אלה שם, בסנהדרין
ובמוכסנות  בגבאות עדיין עוסקים שהם כיון וגם, להחזיר.

לקלקולם. לחזור הם חשודים אותן 45)- שמלמדים
ויש  עלֿכרחן, בעלים לבית אחרים משובכות יונים להביא
בהל' רבינו של וכנימוקו א). כה, (סנהדרין גזל משום בזה
מפני  כדין, שלא אחרים ממון לוקח "שהרי ה"ז: פ"ו, גזילה
זכר, ותביא נקבה או אחר משובך נקבה ויביא זכר שמשלח
חיה  או עופות בשאר כזה העושה כל אלא בלבד, יונים ולא
אבל  בישוב, ודוקא מדבריהם". גזלן זה הרי - ובהמה
הישוב  מן השובך את מרחיק שאם לכך, לחוש אין במדבר
ששנינו  כמו יונים, משם להפריח לו מותר מילין, ארבעה
ללכוד  (=פחים נישובים פורסים "אין ב) עט, (בבאֿקמא
שלשים  הישוב מן רחוק היה אלאֿאםֿכן ליונים, יונים) בהן

ה"ח. שם גזילה הל' והשווה השמיטה.46)ריס". שנת
לכל.47) הפקר ו)48)שהם כה, (ויקרא אמרה והתורה

לסחורה, ולא לאכלה - לאכלה" לכם הארץ שבת "והיתה
על  מעבירם ממון שחימוד ומתוך א. סב, בע"ז כמבואר
שנוטים  להעיד ופסולים חמס, כרשעי הם הרי - תורה דברי
פ"ג, שם ובירושלמי וברש"י). ב כד, (סנהדרין הבצע אחרי
שני  כל ובטל שיושב זה שביעית, תגר "איזהו אמרו: ה"ה
ונותן  ונושא ידיו מפשט התחיל שביעית שבאה כיון שבוע,
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אינם  אם אבל רבינו. דברי והםֿהם שביעית", בפירות
פירות  במכירת עוסקים הם אם אפילו אזי השנים, כל בטלים
של  פירות מוכרים שהם לתלות שיש לפסלם, אין בשביעית,
(כסףֿמשנה). שביעית בפירות עסק להם ואין הששית השנה

שונים,49) מזל משחקי בהן שמשחקים אבנים או עצמות
"שחוק  מ"ג): פ"ג, (סנהדרין לרבינו המשנה וכפירוש
שלא  או כך שיעשה למי כספים, שמשימין תנאי על ידוע...
השחוק". באותו שמסכימים כפי אותם שיקח יעשה,

וכפירוש 51)התעסקות.50) ב). כד, שם (משנה, גזל מעין
בעולם  להתעסק לו אין שהאדם התורה, "מיסודי שם: רבינו
נפשו  שתשלם כדי בתורה או דברים: משני באחד אלא הזה
המציאות... בהתמדת לו שתועיל במלאכה או בחכמתה,
הוי  שאמרו: כמו בתורה, ולהרבות בה, למעט שראוי אלא
ה"יֿיא, פ"ו, גזילה ובהל' בתורה". ועסוק בעסק ממעט
שמשחקים  אלו כיצד, בקוביא "המשחקים רבינו: כותב
ביניהם, תנאי ועושים בעצמות... או בצרורות או בעצים
וכך... כך ממנו יקח שחוק, באותו חבירו את הנוצח שכל

הבע  שברצון חבירו אע"פ ממון ולקח הואיל לקח, לים
בקוביא  והמשחק גוזל... זה הרי והיתול שחוק דרך בחינם
בדברים  עוסק איסור בו יש אבל גזל, איסור בו אין הגוי עם

ב 52)בטלים". כה, (סנהדרין לכך מיוחדים שאינם אע"פ
שממרים 53)וברש"י). אלו - יונים "מפריחי שם,

היונים". את רש"י) - זו עם זו להלחם אותן (=מרגיזים
הממירין 54) ווינציאה: רומי בדפוסי וכן תימן, ובכ"י

מדבריהם 55)(=מתערבים). גזל אלו, שכל שם. סנהדרין
שה'טור' להעיר, וראוי ה"י. פ"ו, גזילה בהל' כמבואר הוא,
עוסקים  שאינם אלה כל שלפיכך סובר, - לד סימן בחו"מ
כמה  יודעים שאינם מפני להעיד, פסולים עולם של ביישובו
שקר  להעיד בעיניהם ונקל הממון, אחר האדם טורח
אחרת  אומנות להם יש אם ולפיכך חבריהם, ממון להפסיד

ממונו. להשיג אדם של טרחתו להעריך שיודעים כשרים,
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חלק 56) לעצמו שיקח בתנאי אחרים, אדמת המעבד פועל
לבעלים. נותן והשאר היבול להתבשל.57)מן הקדימו

ואסיף.58) בציר זמן - תשרי קציר; זמן - ניסן
לו 59) מותר - במלאכה שעוסק כיון לעצמו, היתר שמורה

שום  כאן אין מלאכתם משנגמרה אבל מועט, דבר ליקח
ופסול. נוטל הוא גניבה ודרך ב,60)היתר, כו, סנהדרין

כגירסת  מלאכתו, נגמרה שלא ובדבר שם: גורס ורבינו
שנגמרה  ובדבר שלפנינו: התלמוד וגירסת שם, הרי"ף

שם. ברש"י וראה ולוקח 61)מלאכתו. אריס והוא הואיל
פועל, שאר אבל מועט. הפירות,דבר בגוף חולק שאינו

הריהו  - מועט דבר לקח אפילו בלבד, שכרו אלא נוטל ואינו
שם). הסוגיא משמעות ע"פ (כסףֿמשנה לעדות ופסול כגנב

ה'תשע"ט  תמוז י"ט שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
פסול 1) בין ההבדל ומהבזויים. הארץ מעם עדות קבלת

דבר, על החשוד עדות מדבריהם. לפסול התורה מן לעדות
גדול. וכהן ישראל מלכי על העדות אחרים. כלפי
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משנה.2) שנה ולא מקרא קרא ומתנו 3)שלא משאו שאין
ורבינו  י). משנה א, פרק לקידושין (רע"ב הבריות עם בנחת
חבורה  אדם, בני חבורת - ארץ "דרך אומר: שם בפירושו

ובמוסר". בנחת ב.4)טובה מ, רש"י 5)קידושין כפירוש
היישוב" מן ש"אינו כיוון לעדות: ופסול המתחיל דיבור שם

פנים. בושת לו ואין עצמו על מקפיד הוא אין
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‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - ı¯‡ C¯„ Ba LÈÂ¿≈∆∆∆∆¿«¿ƒ≈««ƒ∆

‰LÓa ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï BÈ‡Â ı¯‡‰ ÌÚ9. «»»∆¿≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»

עד.6) להיות מתחילה אותו מייחדים ייחדוהו 7)אין אם
ב). מט, (פסחים עדותו ממנו מקבל הדין בית הרגלים 8)אין

שאינו  מוסיף: שם בפסחים והרי"ף נאים. ונימוסים טובים
וגזל. שקר שבועת על א):9)חשוד כב, (חגיגה שאמרו זהו

שרבי  כלומר, יוסי, כרבי - הארץ מעם עדות היום מקבלים כמי
שאנו  שנאה, הארץ עם לנו ייטור שלא לאיבה, חושש יוסי
רק  וזה עדות, ממנו מקבלים לפיכך מחברתנו, אותו מרחיקים

שם). לפסחים (רי"ף ארץ בדרך פנים כל על כשישנו

.‚,¯Lk ˙˜ÊÁa - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈
ÏÒtiL „Ú10ı¯‡‰ ÌÚ Ïk .11‡e‰L ˙˜ÊÁa - «∆ƒ»≈»«»»∆¿∆¿«∆

ÏeÒt12ÌÈ¯LÈ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‡e‰L ˜ÊÁiL „Ú ,13. »«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ

ד.10) הלכה י, פרק לעיל המנויים גזל באיסורי או בעבירה,
ובמשנה.11) במקרא בדרך 12)שאינו גם אינו הסתם שמן

עם  שסתם ב מט, בפסחים הסוגייא לשון וכמשמעות ארץ,
בכולן. אינו על 13)הארץ - א כב, בחגיגה הכשירו ואותו

עדות  מקבלי כמה טועים ובזה הרדב"ז: וכתב יוסי, רבי פי
ישראל  כל לומר: וסומכים לפניהם הבא מכל עדות שמקבלים
בחזקת  שהם פי על שאף אינו, וזה הם. כשרים בחזקת
כשרים  בחזקת אינם - עבירות עוברים שאינם כשרות,

חכמים. תלמידי הם אםֿכן אלא להעיד

.„BÏ ‰È‰zL Ì¯Ë ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆¿«≈≈«»»∆∆∆∆ƒ¿∆
‚‰B ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ¬»»…∆∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈
˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆∆¿¿»ƒƒ≈∆

ÔÈc‰14Èt ÏÚ Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓÓ „a‡Ó È¯‰L ; «ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«ƒ
.ÌÈÚL¿̄»ƒ
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ראוי 14) שאינם עדותם כיוון שקיבל הדיין נמצא להעיד ים
אמרו: ב מ, ובקידושין כדין. שלא ישראל של ממון מוציא
היישוב" מן אינו ארץ בדרך ולא במקרא... לא שאינו "כל
אבל  העולם, ביישוב בו תועלת אין שם: רבינו ומפרש

למדינה. תועלת - המקום מן להוציאו

.‰Ì‰Â .Ì‰È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt ÔÈÈeÊa‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈
ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ˜eMa ÔÈÏÎB‡Â ÔÈÎÏB‰L ÌÈL‡‰15, »¬»ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

˜eMa ÌÈn¯Ú ÔÈÎÏB‰L el‡ ÔB‚Îe16Ô‰L ˙Úa ¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈
el‡a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÏeÓ ‰Î‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚ17ÔÈ‡L ¿ƒƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈

ÔÈ‡Â ,·ÏÎk ÔÈ·eLÁ el‡ ÏkL .˙La‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ««…∆∆»≈¬ƒ¿∆∆¿≈
¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó18ÔÈÏÎB‡‰ :el‡ ÏÏkÓe . «¿ƒƒ«≈∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ .‡ÈÒ‰¯Ùa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰˜„¿̂»»∆¿≈»ƒ¿«¿∆¿»««ƒ
ÔÈ‡Â ÔÓˆÚ ÌÈf·Ó ,‰Úˆa eBfiL Ô‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»¿≈»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk .ÔÈLLBÁ19. ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

."mdixacn zecrl oileqt oiiefad oke"

שכתב  מה על־פי יובן הבזויין, של הפסול לסיבת ההסבר
כח  אותם "ומודיעין העדים את שמזהירים ה"ב בפי"ז
הבא", ובעולם הזה בעולם בה המעיד ובושת שקר, עדות
שהעונש  בעבירות אפילו דוגמתה מצינו שלא אזהרה
של  תוכנו כל הוא: והביאור בית־דין. מיתות ארבע עליהם
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של ו"היושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה

על  נאמר שהרי עדי"כביכול, "אתם ישראל מג,עם (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו אותו, שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
כיון  מדבריהם, הבזויין את פסלו מדוע גם יובן ובזה
הקב"ה, של ה"טוב" על עד להיות הוא יהודי של שתוכנו
תוכנו  כל את נוגד הוא כי בזוי איש להיות יכול לא ולכן
- הקב"ה על להעיד יכול אינו ואם עדי", "אתם - ועניינו

לעדות. ופסול עד גדר ממנו מופקע
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

."`iqdxta miieb ly dwcv oilke`d oke

ב.)בגמרא כו, אחר (סנהדרין דבר אוכלי נחמן, רב "אמר
כו'". לא בצנעא אבל בפרהסיא מילי הני לעדות, פסולים

אפ  אי כל ואם ופירשו בפרהסיא". אף מותר לי' שר
מעכו"ם". צדקה לוקחי היינו אחר, דבר ש"אוכלי המפרשים
ממון, מחמת ה' "חילול שהוא רש"י כתב האיסור ובטעם
כתב  כאן הרמב"ם אבל ממון". מחמת חמס עד לי' והוי
בכלל  הם בפרהסיא גויים של צדקה שהאוכלין הטעם,

לעדות. שפסולים הבזויין
כי  הי"ד, בספר לרמב"ם רש"י בין החילוק סיבת לומר ויש
פ"א  בסוף הוא לעדות פסולים שהבזויין הדין מקור

הישוב, מן שאינו למי בנוגע `mixneדקידושין, yie שפסול
פנים  בושת לו ואין עצמו על מקפיד שאינו כיון לעדות

וליפסל. בעצמו לזלזל בוש ואינו
כה'יש  רק ולא דכו"ע, אליבא פירש בסנהדרין רש"י
וממילא  לעדות, פסול בשוק האוכל שדווקא אומרים'
לכולי־עלמא, לפסול נחשב לא העכו"ם מן צדקה הלוקח
מצד  אסור מעכו"ם צדקה שלקיחת לפרש הוצרך ולכן

ה'. חילול
ה'יש  של דהלכתא אליבא פירש הי"ד בספר הרמב"ם אבל
ש"מכלל  כתב ולכן לעדות", "פסול בשוק שאוכל אומרים'
את  מבזין כו' בפרהסיא עכו"ם של צדקה האוכלים אלו

חוששין". ואינן עצמן
(`"q h"w ,'g zeniyx t"r)

אינו 15) העם כל בפני שלא בשוק האוכל אבל ב. מ, קידושין
כמו  חכם, לתלמיד גנאי משום בו יש אבל לעדות, נפסל
של  שבחו "אין ב) הלכה ג, פרק (מעשרות בירושלמי שאמרו
הב"ח  ולדעת משנה). (כסף בשוק" אוכל להיות חכם תלמיד
אלא  לעדות נפסל שאינו רבינו כוונת לד סימן משפט לחושן
בשוק  אוכל ואם מהלך כשהוא הכול בפני בשוק כשאוכל
לתלמיד  גנאי משום אלא בו אין אחד במקום יושב כשהוא

בלבד. המקום 16)חכם לפני ומתועב משוקץ לך "שאין
ב). סג, (יבמות ערום" בשוק שמהלך ממי "הגרע 17)יותר

פסולים  אומר יוסי רבי והבורסקי... והבלן דם) (=מקיז
ט"ז). פרק זוטא אליהו דבי (תנא הם" קידושין 18)לעדות

אינו  כבודו על מקפיד ואינו "הואיל שם: רש"י וכדברי ב מ,
ולהיפסל. בעצמו לזלזל "אוכלי 19)בוש ב כו, סנהדרין

מן  צדקה מקבלי רש"י: ומפרש לעדות" פסולים אחר דבר
הלכות  והשווה ממון. מחמת השם חילול זה והרי הגויים,
צדקה  ליטול לישראל "אסור ט: הלכה ח, פרק עניים מתנות

וכו'. בפרהסיא" הגוי מן

.Â‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Ó20ÏeÒÙÏ «≈»¿≈ƒ«»¿»
B˙e„Ú - „ÈÚ‰L ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt‰L ?Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆∆«»ƒ«»∆≈ƒ≈
˙BiÒÎ Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa¿≈»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ

˙BL¯„Ó Èz··e21CÈ¯ˆ - Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt‰Â ; ¿»≈ƒ¿»¿«»ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰Ê¯Î‰22eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú Ïk ,CÎÈÙÏ . «¿»»¿ƒ»»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ

,ÌÚ‰ ˙eÎÊ „a‡Ï ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÂÈÏÚ»»¿«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈¿»»
ÏeÒt ‡e‰L eÚ„È ‡Ï È¯‰L23‡l‡ BÏeÒt ÔÈ‡Â , ∆¬≈…»¿∆»¿≈¿∆»
Ì‰È¯·cÓ24. ƒƒ¿≈∆

גֿד.20) הלכה י, פרק לעיל שלו 21)ראה שעבירה
וברש"י). שם (סנהדרין לכל פסולו 22)מפורסמת להודיע

ממונם.23)ברבים. על עדות לו כל 24)ומסרו ולפיכך,
ומי  עדותו. לבטל חכמים תיקנו לא פסולו נודע שלא עוד
אין  בקובייא, ששחק מפני הכנסת מבית הקהל שהוציאוהו
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לד משפט לחושן יוסף (בית מזו גדולה הכרזה בשם לך
הראב"ן).

.ÊÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „Ú25ÏeÒt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈∆»∆¡»¿ƒƒ««ƒ∆»
‰¯·Úa ÚL¯ È¯‰L .˙Bi„Ú ¯‡LÏ26- ËÁML ƒ¿»≈À∆¬≈»»«¬≈»∆»«

‰¯Lk B˙ËÈÁL27.ÈzËÁL ‰ÎÏ‰k :¯ÓBÏ ÔÓ‡Â , ¿ƒ»¿≈»¿∆¡»««¬»»»«¿ƒ
BlL ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ï·‡28Ï·‡ , ¬»∆»«»»≈∆¡»«∆¬»

ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡29. ∆¡»«¬≈ƒ

היתר 25) של אחת חתיכות שתי לפנינו שהיו כגון להתיר,
ב). ב, (גיטין היתר של זו לומר נאמן איסור, של ואחת
בו  שהוחזק בדבר אפילו להתיר נאמר לתקן שבידו ובדבר
אחד  כל תורה האמינה "שהרי שם: רש"י וכדברי איסור,
ניקור  ועל השחיטה ועל תרומה הפרשת על מישראל ואחד
לנידה  תורה שהאמינה ממה הדברים, ומקור והחלב". הגיד
כח) טו, (ויקרא שנאמר נקיים, שבעה לעצמה לספור
בכתובות  כמבואר לעצמה, לה - ימים" שבעת לה  "וספרה
ובנוגע  נאמן). אחד עד המתחיל דיבור שם (תוספות א עב,
איסור  להחזיק נאמן אחד שעד וודאי איסור, דבר לקביעת
סנהדרין  הלכות לעיל כמבואר לנו, ידוע טיבו שאין בדבר

שם. ובביאורנו ו הלכה ט"ז, ופסול 26)פרק עבירה שעבר
ממון. נבילות 27)לעדות אוכל מומר ישראל א ג, חולין

"מומר  אמרו: ב ד, ושם משחיטתו" לאכול מותר לתיאבון...
הלכות  והשווה כולה", התורה לכל מומר הוי לא אחד לדבר

י"דֿט"ו. הלכה ד, פרק דבר 28)שחיטה אותו על להעיד
לעצמו. נוגעת שהעדות בשעה עליו, חשוד שהוא

כדי 29) בבכור, מום בעצמו להטיל חשוד שהוא כהן, כגון
להעיד  נאמן - קרבן להביאו יצטרך ולא במדינה שישחטנו
אדם, בידי לבוא הראוי במום אחר כהן של בכור על
א) לה, (בכורות בידיים בעליו הטילו ולא נפל, שמאליו

שם. גמליאל בן שמעון רבן וכדעת

.ÁBa Ôe„Ï BÏ LÈ - ¯·c ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»«»»≈»
È„k ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡Ï Ba „ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«¬≈ƒ¬»»≈»»≈¿≈

ÌÈ¯Á‡ e‰iL30:¯ÓBÏ ı¯‡‰ ÌÚ ÔÓ‡ ?„ˆÈk . ∆≈»¬≈ƒ≈«∆¡»«»»∆«
Ó ÈBÏt ˙B¯tÌ‰ ÌÈw˙31¯kÓÏ „LÁp‰ ÔÓ‡Â , ≈¿ƒ¿À»ƒ≈¿∆¡»«∆¿»ƒ¿…

¯BÎa ¯Oa32ÔÈlÁ ÈBÏt ¯ÎBnL ‰Ê ¯Oa :¯ÓBÏ ¿«¿«»»∆∆≈¿ƒÀƒ
ÈÙÏ .ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡e‰¿≈…«≈»∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ

ÌÈÚL¯‰ ÏÚ ÌÈ¯eq‡‰ ˙ÓÈ‡L33˙ÓÈ‡ ÔÈ‡Â , ∆≈«»ƒƒ«»¿»ƒ¿≈≈«
ÔBÓn‰34.Ì‰ÈÏÚ «»¬≈∆

חוטא 30) אדם אין "חזקה ב): ה, מציעא (בבא שאמרו כמו
לו". חשוד 31)ולא הארץ שעם פי על ואף הם, מעושרים

אחרים, על הוא נאמן - שלו מפירות מעשרות להפריש שלא
בהלכות  רבינו כלשון - קנוניא" כעושה ייראה "שלא ובלבד

י"ז. הלכה י"ב, פרק אינו 32)מעשר שבכור באטליז,
נפל  ואפילו כהן, של בביתו אלא טבחים, של בשוק נמכר
י"ב. הלכה א, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר מום, בו

בכ  בשר למכור חשוד שהוא שהוא או פי על אף תמים, ור
מום. בו שייפול עד לשחטו אין הזה ובזמן קרבן,

איסור.33) באכילת אחרים להכשיל עלול ואינו
איכפת 34) שלא והכוונה, הממון. בעל קדומים: בדפוסים

כדין, שלא אחרים ממון בעדותם ולהפסיד שקר להעיד להם

רבינו  דברי ומקור ממון. בעדות להעיד נאמנים אינם ולפיכך
ואינו  לעיר "הנכנס ו) משנה ד, פרק (דמאי המשנה מסתימת
לו  אמר מעשר? כאן מי נאמן, כאן מי אמר שם, אדם מכיר
נאמן" זה הרי נאמן, פלוני איש נאמן, איני אני אחד,
רבן  דעת וכן לו. ולא חוטא אדם שאין שם, רבינו וכפירוש
חבירו  של על הוא "נאמן א לה, בבכורות גמליאל בן שמעון
הלכה  ב עמוד שם בגמרא וקבעו עצמו", של על נאמן ואין
נאמן  החשוד אין הראב"ד ולדעת א. עח, ביומא וכן כמותו,
משנה  ד, פרק (בכורות משנה סתם כדברי אחרים. של על
סובר  רבינו אולם מעידו". ולא דנו לא דבר על "החשוד י)
שם  שמעון רבן עם החולק היא, מאיר רבי פי על זו שמשנה
הלכה  אין מחלוקת כן ואחרי שסתם וידוע, ד, משנה ה, פרק
שמעון  כרבן הלכה קבעו ב לה, שם שבגמרא גם ומה כסתם.
הלכה  ח, פרק שמיטה הלכות והשווה וכנ"ל. גמליאל בן
בסנהדרין  רבינו דברי מקור אפרים" "מחנה בעל ולדעת י"ז.
מת  (=לומר להוציאה נאמן אינו העריות על החשוד ב: כו,
להכניסה  ונאמן פנויה), שתהיה לו נוח כי ותינשא, בעלה

לעולם). ואסורה קידשה, פלוני (=לומר

.ËÏ‡¯OÈ ÈÎÏÓ35ÔÈ„ÈÚÓ ‡Ï -36ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ «¿≈ƒ¿»≈…¿ƒƒ¿…¿ƒƒ
ÌÈÓl‡ Ô‰L ÈÙÓ ;Ô‰ÈÏÚ37ÔÈ‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa , ¬≈∆ƒ¿≈∆≈«»ƒ«¬≈¿«¿≈»

ÌÈic‰ ÏÚ ˙Áz ÔÈÚÎ38ÔÈ„ÈÚÓ - ÏB„b Ô‰k Ï·‡ . ƒ¿»ƒ««…««»ƒ¬»…≈»¿ƒƒ
ÂÈÏÚ39BÓk ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a CÏnÏ ‡e‰ „ÈÚÓe , »»≈ƒ«∆∆¿≈ƒ«»¿

e¯‡aL40. ∆≈«¿

דוד 35) בית למלכי בניגוד השבטים, עשרת לממשלת
כב. כג, מלכיםֿב ראה יהודה, מלכי הנקראים:

אין 36) שמלך אינן, אלו תיבות ווינציאה רומי בדפוסי
הולכים  אינם הכשרים דוד בית מלכי ואפילו להעיד, כבודו
מעיד, שאינו גדול מכהן וחומר קל כבודם, משום להעיד
מלכים  הלכות לקמן וראה ג. הלכה א, פרק לעיל כמבואר

ז. הלכה ג, מהם 38)אימתנים.37)פרק תבוא ו"שמא
בן תקל  שמעון בימי והסנהדרין המלך בינאי שאירע כמו ה"

הלכות  לעיל וכמבואר א יט, בסנהדרין כמסופר שטח,
מתבאר  דינם יהודה למלכי ובנוגע ה. הלכה ב, פרק סנהדרין

שם. מלכים הלכות א.39)לקמן יח, לעיל 40)סנהדרין
שם. ובביאורנו ג הלכה א, פרק

.ÈÔÈ¯ÒBn‰41ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰Â42ÌÈ¯Óen‰Â43‡Ï - «¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«»ƒ…
‡lL ;˙e„Ú ÈÏeÒt ÏÏÎa Ô˙BÓÏ ÌÈÓÎÁ eÎÈ¯ˆ‰ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈≈∆…

Ï‡¯OÈ ÈÚL¯ ‡l‡ eÓ44ÔÈ„¯Bn‰ el‡ Ï·‡ , »∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»≈«¿ƒ
È„·BÚ‰L .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ Ô‰ ÔÈ˙eÁt - ÔÈ¯ÙBk‰«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ∆»¿≈

ÔÈÏÚÓ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk45ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ46LÈÂ , »ƒ…«¬ƒ¿…ƒƒ¿≈
Ô‰È„ÈÒÁÏ47‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ48‡ÏÂ ÔÈ„È¯BÓ el‡Â ; «¬ƒ≈∆≈∆»»«»¿≈ƒƒ¿…

ÔÈÏÚÓ49‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,50. «¬ƒ¿≈»∆≈∆»»«»

חבירו 41) ממון המוסר או להורגו, גוי ביד חבירו המוסר
י"ב. הלכה ג, פרק תשובה בהלכות כמבואר בידו,

מעשה 42) יודע הבורא שאין או כלל, נבואה שאין האומר
שעושה  מי כל האפיקורסין ובכלל ח). הלכה (שם, אדם בני
ב, הלכה י"א, פרק גזילה בהלכות כמבואר להכעיס, עבירה
אכל  "אפילו י: הלכה ד, פרק רוצח בהלכות רבינו וכלשון
אפיקורוס". זה הרי להכעיס שעטנז לבש או נבילה
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"כאילו 43) בה, ונתפרסם שהורגל אחת, לעבירה מומר
לכל  מומר שהוא או אצלו" העולם מן זו מצוה בטלה
גזירה  שגוזרים בשעה הגויים לדתי החוזר כגון, התורה,
שהם  בישראל להידבק לי בצע "מה ויאמר: בהם ויידבק
תקיפה" שידם באלו שאדבק לי טוב ונרדפים, שפלים
משנה" ה"לחם ובנוסח ט). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות
ראה  האפיקורסים, בכלל שהיא אינה, "והמומרים" תיבת
שי"א  ווינציאה רומי שנוסח להעיר וראוי ב. כו, זרה עבודה
והמשומדים". והמינים והאפיקורסים "המוסרים הוא:

ברשעם 44) עומדים ואינם עצמם, להנאת עבירה העוברים
הלכה  ד, פרק רוצח הלכות ראה בליבם, ה' ואמונת תמיד,

להצילם.45)י"ב. הבור ראה 46)מן להמיתם, לבור,
י, פרק זרה עבודה והלכות י"א, הלכה שם, רוצח הלכות

א. נח.47)הלכה בני מצוות שבע ראה 48)המקיימים
בסנהדרין  ומקורו י"א הלכה ח, פרק מלכים הלכות  לקמן

א. העם 49)קה, את ומסירים לישראל מצרים שהם ְִֵ"מפני
ירקב" רשעים שם ותלמידיהם ובייתוס כצדוק ה', מאחרי
(עבודה  שאמרו כמו א), הלכה י, פרק זרה עבודה (הלכות
ולא  מורידים והמומרים והמסורות "המינים שם) זרה

על 50)מעלים". ו, הלכה ג, פרק תשובה הלכות השווה
א. יז, השנה בראש הסוגיא פי

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נפסל.1) אינו איזו ועל לעדות, אדם נפסל עבירה איזו על

משום  עדות פסולי של תשובתם עצמו. פי על נפסל אדם אם
חזרתם. ודרכי ממון,

.‡ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰¯·Úa ÏÒÙp‰ Ïk»«ƒ¿»«¬≈»ƒ≈ƒ»»¿≈≈ƒ
Ba e¯˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈBÏt ‰¯·Ú ‰OÚL2, ∆»»¬≈»¿ƒ««ƒ∆…ƒ¿

È¯‰L3‰˜BÏ BÈ‡4˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -5‰na . ∆¬≈≈∆¬≈∆»¿≈«∆
ËLtL ÌÈ¯·c ÏÚ ¯·ÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c6 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»««¿»ƒ∆»«

¯˜MÏ ÚaLpL ÔB‚k ,‰¯·Ú Ô‰L Ï‡¯OÈa7B‡ ¿ƒ¿»≈∆≈¬≈»¿∆ƒ¿««∆∆
‡ÂMÏ8·‚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ,9;Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ï· ÏÎ‡ B‡ , «»¿»«»«»«¿≈»¿«≈

‰OBÚ‰ ·B¯wL ¯·c ÏÚ ¯·BÚ ÌÈ„Ú e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ≈«»»∆»»∆
‚‚BL ˙BÈ‰Ï10.ÏÒtÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯È‰Ê‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈

¯LB˜ e‰e‡¯ ?„ˆÈk11ÔÈÎÈ¯ˆ - ˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ≈«»≈«ƒ¿«»¿ƒƒ
ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ,˙aL ÏelÁ ‰fL BÚÈ„B‰Ï¿ƒ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»
B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆¿≈ƒ»∆¿»»¿«»
‡nL ,˙aL ÌBi‰L BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ·BË ÌBÈa¿¿ƒƒ¿ƒ∆««»∆»
ÈÓ B‡ ,„ÈÓz ‡È·e˜a ˜ÁOÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL≈«¿≈«¿«≈¿¿»»ƒƒ

BÓˆÚÏ ÛÈÒBnL È‡a‚ B‡ ÒÎBÓ ‰OÚpL12ÔÈÎÈ¯ˆ - ∆«¬»≈««∆ƒ¿«¿¿ƒƒ
.˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰OBÚ‰L BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈

el‡ ÌÈ¯·c ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ÌÚ‰ ·¯L13‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆…»»≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈…«≈
‰Êa14ÌÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ‰¯·Ú Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . »∆¿»∆»»»¬≈»∆«¿»ƒ«¿ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔB„Êa ¯·ÚÂ ÚL¯ ‡e‰L Ú„È ‰fL ÌÈ„ÚÏ»≈ƒ∆∆»«∆»»¿»«¿»««ƒ
‰˜BÏ BÈ‡Â ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL15. ∆…ƒ¿¬≈∆»¿≈¿≈∆

לעשותה.2) והרי.3)שלא כתוב: היה אין 4)כאילו כי
ה"ד, פט"ז סנהדרין בהל' כמבואר התראה, בלא מלקות

ה"ב. פי"ב, שם עבירה 5)וראה וזוהי הואיל התורה, מן
(ש"ך  ה"ב פ"י, לעיל ראה בו, התרו אילו מלקות, בה שיש

כד). ס"ק לד סי' וידוע.6)לחו"מ והתורה 7)נפוץ
לשקר". בשמי תשבעו "ולא יב) יט, (ויקרא אמרה

כגון 8) כן, שהוא לאדם ספק בו שאין ידוע, דבר על שנשבע
ה"ה), פ"א שבועות (הל' אבן שהיא זו, אבן על שנשבע
אלהיך  ה' שם את תשא "לא ו) כ, (שמות אמרה והתורה

לאו 9)לשוא". שהרי עליהן, לוקים אין עבירות אלו
זאת  ובכל ה"ב), פי"ח סנהדרין (הל' לתשלומין ניתן שלהן
שלהם  שאינו ממון ולוקחים הואיל להעיד, הם פסולים
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר חמס", "עדי והם בחמס,

עבירה.10) שזוהי יודע והוא 11)שאינו קיימא, של קשר
שבת  (הל' הסּפנים וקשר הגמלים קשר כגון אומן מעשה

ה"א). המלכות,12)פ"י, בדין לו שקצוב מה על יתר
ה"ד. פ"י, לעיל רבינו ֿ 13)כלשון (בבא שאמרו כמו

בעוד  כסף, בלא לאנשים משמע - תחמוד לא ב): ה, מציעא
אסור  למכרו, רוצה המוכר ואין כסף יתן אפילו הדין שלפי
מן  לעדות פסול החמסן אין זאת ובכל ממנו, החפץ לחמוס
(ביאור  עבירה שזוהי יודע שאינו משום ועלֿכרחך התורה,

נג). ס"ק לד סי' לחו"מ (סנהדרין 14)הגר"א שאמרו כמו
לעדות, לפסלם אין ביוםֿטוב מת הקוברים אלה ב) כו,
- ממון שכר משום יוםֿטוב שמחללים רשעים, שהם אע"פ
בקבורת  עושים הם שמצוה וסוברים טועים שהם משום

לעדות 15)המת. לפסול (שם) בגמרא רצו בתחילה שהרי
התרו  שלא אע"פ רשעים". והם "הואיל הקברנים אלה את

התר  שאילו - הם בהם מצוה ולומר: להצדיקם אין בהם, ו
בפועל, לוקים ואינם בהם, התרו לא שאפילו הרי - עושים
להצדיקם, שיש לא אם לעדות, שיפסלו הוא בדין זאת בכל

(כסףֿמשנה). עושים הם שמצוה לחשוב, הם טועים כי

.·‰¯·Úa ÏÒÙ Ì„‡ ÔÈ‡16?„ˆÈk .BÓˆÚ Èt ÏÚ ≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿≈«
‰ÂÏ‰ B‡ ÏÊ‚ B‡ ·bL ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿»«∆»«»«ƒ¿»

BÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯a17BÈ‡ - ¿ƒƒ««ƒ∆¿«≈«ƒ«¿≈
ÏÒÙ18‰¯eÒ‡ ÏÚa B‡ ‰Ï· ÏÎ‡L ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .19 ƒ¿»¿≈ƒ»«∆»«¿≈»»«¬»

Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÏÒÙ BÈ‡ -≈ƒ¿»«∆ƒ¿»¿≈≈ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ˙‡ ÌÈOÓ20ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L Ô·e‡¯ ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿≈∆≈ƒ»»

‰ÂÏ‰ ÈÏ :¯Ó‡Â ÈÂÏ „ÈÚ‰Â ,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ÔBÚÓL21 ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«ƒƒ¿»
Û‡ .ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ˙e„Úa ÏÒÙ Ô·e‡¯ È¯‰ - ˙Èa¯a¿ƒƒ¬≈¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿¿≈ƒ«

˙Èa¯a ‰ÂlL ÈÂÏ ‰„B‰ È¯‰L Èt ÏÚ22ÌÈOÓ BÈ‡ - «ƒ∆¬≈»≈ƒ∆»»¿ƒƒ≈≈ƒ
ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ÔÓ‡Â ,ÚL¯ BÓˆÚ«¿»»¿∆¡»«¿≈¿≈∆¡»«

BÓˆÚ23BÚ·¯ ÈBÏtL „ÈÚ‰L ÈÓ ÔÎÂ .24BÒ‡a ÔÈa ,25 «¿¿≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»≈¿»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - BBˆ¯a ÔÈa Úa¯ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿ƒ

B‚¯‰Ï26ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - ÈzL‡ ÏÚ ‡a ÈBÏt . ¿»¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ
d‚¯‰Ï ‡Ï Ï·‡ ,B‚¯‰Ï27‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. ¿»¿¬»…¿»¿»¿≈…«≈»∆

B‚¯‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰ - È¯BL ˙‡ Ú·¯ ÈBÏt29; ¿ƒ»«∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
BBÓÓ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡ ÔÈ‡L30. ∆≈»»»≈∆»

איננה.16) זו תיבה תימן, בעלֿדין 17)בכת"י שהודאת
ב. ג, בבבאֿמציעא כמבואר היא, עדים לעדות.18)כמאה

נדה.19) אשתו כגון לו, האסורה ביאת או לו, האסורה אשה
קרוב 20) פסלה והתורה עצמו, אצל הוא קרוב שאדם

וברש"י). ב ט, (סנהדרין ראובן.21)לעדות אותו
ורשע 22) ה"ד), פ"י, לעיל (ראה רשע הוא שגם נמצא,
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להעיד. (=חולקים)23)פסול "פלגינן א כה, סנהדרין
לגבי  ולא המלוה, לגבי אותו מאמינים כלומר דיבורו",
ה"י. פי"ג, גירושין הל' והשווה א, י, שם כמבואר עצמו,

זכור.24) כרחו.25)במשכב שלדבריו,26)על אע"פ
כך  משום נפסל אינו רשע, זה הרי - "ברצונו" שנרבע
הוא  נאמן ולפיכך רשע, עצמו משים אדם שאין להעיד,
שפלוני  לו ומאמינים עצמו, כלפי נאמן ואינו חבירו כלפי
שם). וב'תוספות' ב ט, (סנהדרין אותו רבע ולא רבע,

וחולקים 27) עליה, נאמן ואינו אשתו אצל הוא שקרוב לפי
י, (שם אשתו על לא אבל איש אשת על בא לומר: דיבורו,

ה"ב.28)א). פ"ז, עבדים הל' הרובע 29)השווה את
בסקילה. שהוא נרבע שור כדין שורו, ואין 30)ואת

נאמן, ממונו על גם כי דיבורו", "חולקים בזה: אומרים
משלם  אדם לעיל: נתבאר שכבר קרבה, פסול בזה שאין
(סנהדרין  לעצמו קרבה של דין בזה שאין הרי עצמו, ע"פ

רש"י). וכפירוש שם,

.‚‰¯·Úa ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«∆»∆»«¬≈»
˙B¯·Ú‰ el‡Ó31‰·eLz ‰OÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e , ≈≈»¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»

‰˜lL B‡ ,Ba ¯ÊÁÂ32¯Lk ‰Ê È¯‰ -33e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»«∆»»¬≈∆»≈¬»ƒ»
‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú ‰OÚ ‡Ï :e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁÎ‰Â ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»¬≈»¿…

ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÏÒÙ34ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ƒ¿«¬≈∆¿≈»¿ƒ»…»ƒ¿≈
B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ35Ôe„È ‡ÏÂ ,36Ú„eiL „Ú , ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«

.‰·eLz ‰OÚL∆»»¿»

לעדות.31) עליהן נפסל בהלכה 32)שאדם ובסמוך
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שמ"שלקה יתבאר, הבאה

השווה 33) תשובה". שעשה בו אנו "יודעים א: כב, כתובות
ה"ז. פ"ו, זה 34)לעיל הרי - הם שנים נגד ששנים מאחר

רש"י). וכפירוש (שם, כשר ספק פסול, ואין 35)ספק
ממון  שחזקת כשרותו, חזקת על זה עד העמד אומרים
ואין  חזקתו על ממון העמד ולפיכך עדיפה, שכנגדה
וכן  שם). (רי"ף זו מסופקת בעדות המוחזק מידי להוציאו
ממון  והעמד שנים, נגד שנים העמד א): כ, (שם אמרו
ממון  להוציא בין יעיד לא הרדב"ז ולדעת בעליו. בחזקת

להעמיד. לדון,36)בין גם פסול - להעיד שפסול כל
ד"ה  ב כד, בסנהדרין רש"י פירש וכן ב. מט, בנדה  כמפורש
שאר  "וכן ה"ד: פט"ז, לקמן והשווה הפסולים. הן ואלו
בדיינים". פוסלים כך - בעדים שפסולים כשם פסולין, מיני

.„‰·eLz ‰OÚL ÔÈa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk37ÔÈa »ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈∆»»¿»≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ÔÈc ˙È·a ‰˜lL38¯‡L Ï·‡ . ∆»»¿≈ƒ≈¿«¿¬»¿»

B‡ eÒÓÁL ÔBÓÓ ÌeMÓ ÔÈÏeÒt Ô‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
‰·eLz ÔÈÎÈ¯ˆ - eÓlML Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊbL39È¯‰Â , ∆»¿««ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿»«¬≈

Ú¯‰ Ôk¯cÓ Ô‰a e¯ÊÁL Ú„eiL „Ú ÔÈÏeÒt Ô‰40. ≈¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»

מהתנאים 37) דבר שחסר או התראה, שם היתה כשלא
בלבד  התשובה לו ומספיקה מלקות, אותו המחייבים

ה"ז:38)(כסףֿמשנה). פי"ז, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שלקה, כיון - לעיניך" אחיך "ונקלה ג) כה, (דברים "שנאמר
טוען  ובהל' א. כג, במכות המשנה ע"פ אחיך", הוא הרי
החשוד  (=על עליו היו "אם רבינו: כותב ה"י, פ"ב ונטען
לכשרותו  יחזור תשובה, ועשה שלקה עדים השבועה) על

כל  לקה, שאפילו מדבריו, נראה לשבועות". בין לעדות בין
שתצטרף  עד לכשרותו חוזר אינו - לבו נכנע שלא עוד
שם. בלחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה). המלקות עם התשובה
מי  "כל הוא: כך כאן, הנוסח תימן שבכת"י להעיר וראוי
לכשרותו". חוזר בביתֿדין שלקה כיון מלקות, שנתחייב
לאוין  בסמ"ג הנוסח וכן אינן. תשובה" שעשה "בין ותיבות:

ורע 39)ריד. לשמים "רע הוא הרי גזל, או שחמס כיון
לשמים  גם שישוב עד לכשרותו חוזר ואינו לבריות"

שגזלן ומדבר 40)(רדב"ז). משמע ה"ז, פ"ו לעיל רבינו י
אלא  להעיד כשרים אינם חמס מחמת עדות פסולי וכל
וכל  בתשובה, שחזרו בביתֿדין עליהם שיעידו משעה
עד  התשובה (=בין בינתיים עליהם שחתמו השטרות
וכן  שם), (כסףֿמשנה פסולים בביתֿדין) עליהם שהעידו
לד). ס"ק שם (ש"ך כ"ו סעיף מ"ו סימן חו"מ משו"ע נראה

.‰eÚ¯˜iMÓ ?˙Èa¯a ÌÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
Ô‰È˙B¯ËL41‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ ,ÔÓˆÚÓ ¿»≈∆≈«¿»¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…

·ÎBk È„·BÚÏ elÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈÌÈ42. «¿¿ƒƒ¬ƒ¿¿≈»ƒ

את 41) וגובים קורעים, - וריבית קרן בהם שכתוב השטרות
עג). ס"ק לד, סי' לחו"מ (סמ"ע בעלֿפה הקרן

חייו,42) כדי בריבית להם להלוות מותר כלל שבדרך
צריכים  הפסולים אלה אבל ה"ב, פ"ה מלוה בהל' כמבואר
שם  מהם שישתכח כדי בריבית, להם מלהלוות להזהר

וברש"י). ב כה, (סנהדרין ריבית

.Â˙‡ e¯aLiMÓ ?‡È·e˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿¿»ƒ∆¿«¿∆
Ì‰ÈÒÙÈÒt43eOÚÈ ‡lL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , ¿ƒ»≈∆¿«¿¿»∆¬»»¿»∆…«¬

ÌpÁa elÙ‡44. ¬ƒ¿ƒ»

וראה 43) מעצמם. פסיסיהן תימן: ובכת"י משחקם, אבני
משחקים  אפילו אלא בלבד, בקוביא "ולא ה"ד: פ"י, לעיל

הרימונים". וקליפי אגוזים שם.44)בקליפי

.Ê˙‡ e¯aLiMÓ ?ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆¿«¿∆
Ô‰a ÔÈ„vL ÌÈÏk‰45‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ô‰a e¯ÊÁÈÂ , «≈ƒ∆»ƒ»∆¿«¿¿»∆¬»»¿»

¯a„na elÙ‡L46eOÚÈ ‡Ï47. ∆¬ƒ«ƒ¿»…«¬

ה"ד.45) פ"י, לעיל כמבואר אחרים, של יונים וגוזלים
יונים,46) שם לצוד מותר כלל ובדרך הפקר, מקום שהוא

בעלים. שום להן הרמ"א 47)שאין וכתב שם. סנהדרין
ובמשחקים  כאן, שגם אומרים "יש לא: סעיף לד סי' בחו"מ

שהרויחו". המעות להחזיר צריכים בקוביא,

.Á?˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó48ÚÈbzMÓ ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«
e˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L49„·Ïa ÌÈ¯·c ˙¯ÊÁ ‡ÏÂ .50‡l‡ , ¿ƒƒ¿ƒ»¿¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»

·˙Bk51ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈzÒpk ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‡ : ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
.ÌÈiÚÏ ‰zÓa ÌÈe˙ Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓƒ≈¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

פירות 48) אוספים שהם אלו "שחזקת ה"ד: פ"י, לעיל ראה
סחורה". בהם ועושים שם:49)שביעית בסנהדרין

ויתנו  ישאו שלא כלומר, ויבדלו", אחרת שביעית "משתגיע
וכן  שם). (רש"י לעניים גינותיהם ויפקירו בפירותיהם,
גירסת  אחר נמשך ורבינו לב. סעיף שם, בשו"ע הנוסח
אחרת  שמיטה שתגיע "עד ה"ב: פ"ה, שם התוספתא
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עוד. ונותן נושא אינו אם אחריו יבדקו כלומר, ויבדק",
רש"י:50) ומפרש שם. הגמרא כלשון ממון", חזרת "אלא
חזרה "לא  אלא עוד, נוסיף לא לומר: - דברים חזרת

לעניים". שבגינותיהם שביעית פירות שיפזרו הניכרת,
כותב,51) מציין: ורבינו וכו', פלוני אני אומר: שם: בגמרא

(סמ"ע  עצמו על שקיבל מה לעשות שישמור קיום, ליתר
עט). ס"ק לד סי' לחו"מ

.Ë?‰Úe·La ÏÚBn‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó52‡B·iMÓ ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»
„eLÁ :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»

È‡53ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙È B‡ . ¬ƒƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa B˙B‡54Ú·M‰Ï ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌlLÈÂ ,55. ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆¿ƒ»«

ÁaË ÔÎÂ56˜„Ba ‰È‰L57˙‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ¿≈«»∆»»≈¿«¿≈¿»»
B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë58‰Ù¯Ë ÈÏÎB‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰L ,59 ¿≈»ƒ««»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»

„Ú ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt Ô‰L∆≈¿ƒ¿≈¬≈∆»¿≈«
ÌÈ¯ÁL LaÏÈÂ .B˙Ú¯ ÏÚ ÌÁpL ÂÈOÚnÓ ‰‡¯iL60, ∆≈»∆ƒ«¬»∆ƒ««»»¿ƒ¿«¿…ƒ

,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,ÌÈ¯ÁL ‰qÎÈÂƒ«∆¿…ƒ¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ
·eLÁ ÔBÓÓa ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ61‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ . ¿«¬ƒ¬≈»¿»»ƒ¿≈»

·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ62. ƒ««»¿»»»

ה"א.52) לעיל ראה לשקר, להשבע ואיני 53)החשוד
לא  ממילא שהרי חזרה, זו אין בעירו אבל  להשבע, כשר
שם  לחו"מ (סמ"ע חשוד שהוא אותו מכירים כי ישביעוהו,

פ). גדול.54)ס"ק בירושלמי 55)בסכום זה כל
שם. הפנים" ב"מראה וראה ה"ד, פ"ז שוחט.56)שבועות

שלו.57) בבהמות הריאה סירכות ואת סכינו, בודק
טריפה.58) באכילת הציבור את שהכשיל נמצא
אוכל 59) עצמו שהוא חזקה טריפה, מאכיל שהוא מכיון

בו  שיש לאו על שעבר לעדות, הוא פסול וממילא טריפה,
(כסףֿמשנה). את 60)מלקות מכניעה שחורים שלבישת

שם: רש"י דברי א מ, קידושין השווה שבאדם, הרע היצר
לבבו  ירך אולי בכבודו, עצמו יראה שלא - שחורים "ילבש

חננאל. רבינו בשם שם ב'תוספות' וכן כיון 61)בכך",
ממון  מחמדת בו חזר ודאי חשוב, בדבר אבידה שמחזיר
שמא  כי ראיה, זו אין בעירו אבל וברש"י). א כה, (סנהדרין

שם). (גמרא כן עשה משלו 62)בהערמה בהמה ששחט
ממון  והפסיד לגויים, מכרה אלא אכלה לא טריפה, ויצאה
"ילבש  שגורס: שם הרי"ף וכגירסת שם). (סנהדרין הרבה
בדבר  ידו מתחת טריפה יוציא שחורים... ויתכסה שחורים
שילבש  נזכר לא שלפנינו, התלמוד ובנוסח ומשלו". חשוב
ידו  מתחת טריפה יצאה יוסף': ה'נמוקי וכתב וכו'. שחורים
אותו  העבירו שהרי לאחרים, למכרה ולא לעצמו שחטה -
שאין  למקום הלך כך ולשם לאחרים, טבח מלהיות בעירו
על  ויעבור לאחרים ימכור ואיך בתשובה, לשוב מכירים,

הדיינים. גזירת

.ÈÌÓBÊ „Ú ÔÎÂ63,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏ‰L ¿≈≈≈∆»«¿»∆≈«ƒƒ
È¯‰ - ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜La „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ e˙Â¿»¿»»¿»ƒ¿∆∆¿…»»¬≈

B˙e¯LÎÏ ¯ÊÁÂ ,‰·eLz ‰OÚ ‰Ê64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»»¿»¿»«¿«¿¿≈…«≈
.‰Êa»∆

רבינו 63) כלשון שקר, שהעיד בעדים ונודע שקר שהעיד

ה"א. פי"ח, הנזכר 64)לקמן טבח, של מהדין נלמד זה
(כסףֿמשנה). הקודמת בהלכה

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וקרוביה 1) ארוסה דין להעיד. הפסולים הקרובים הם מי

עדות. לעניין

.‡:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»∆∆¡«
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï2,e„ÓÏ …¿»«»ƒƒƒ«¿»»¿

ÌÈa Èt ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎaL3, ∆ƒ¿«»∆∆…¿»«ƒ»ƒ
˙B·‡ Èt ÏÚ ÌÈa ‡ÏÂ4ÌÈ·B¯˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .5. ¿…»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿»¿ƒ

·‡ ˙ÁtLnÓ ÌÈ·B¯˜ ‡l‡ ‰¯Bz ÔÈcÓ ÔÈÏeÒt ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»∆»¿ƒƒƒ¿««»
„·Ïa6ÔÓ ÔÈÁ‡‰Â ,Ôa‰ Ôa ÌÚÂ Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ :Ì‰Â , ƒ¿«»≈»»ƒ«≈¿ƒ∆«≈¿»«ƒƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê Ô‰È·e ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ·‡‰»»∆ƒ∆¿≈∆∆ƒ∆¿≈»ƒ«
ÌÈ„Bc‰7Ì‡‰ ÔÓ ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÁ‡ Ôa ÌÚ «ƒƒ∆»ƒ¬»¿»«¿ƒƒ»≈

˙eLÈ‡‰ C¯cÓ B‡8Ì‰È¯·cÓ ÔÈÏeÒt Ôlk -9. ƒ∆∆»ƒÀ»¿ƒƒƒ¿≈∆

בהל'2) לקמן כמבואר ממשה, שקיבלו שבעלֿפה, מתורה
ה"ב. פ"א, בנים.3)ממרים עדות ללמד 4)עלֿפי שאם

"איש  (שם) נאמר כבר הרי אבות, בעוון בנים יומתו שלא
וכו' אבות בעדות בנים יומתו לא אלא יומתו", בחטאו

ב). כז, "אבות 5)(סנהדרין ונאמר: הואיל שם, כמבואר
עצמם  הבנים שאפילו מכאן - בן על נאמר: ולא בנים", על
האב, אחי בני שהם האבות, בני כלומר: לזה, זה פסולים
לזה, זה להעיד פסולים ה"ג), לקמן (ראה בשני שני והם
וראה  א. כח, שם כמבואר לאחרים, שניהם יעידו לא וכן
לא  הכתוב, גזירת אלא אינו הקרובים שפסול הט"ו, לקמן
שם. בביאורנו ועיין זה, את זה אוהבים שהם מפני

ליורשו",6) הראוי "וכל שם במשנה עקיבא רבי כדברי
אינם  האם קרובי אבל האב, קרובי שהם רש"י: ומפרש
"ואחי  א): קח, (בבאֿבתרא ששנינו כמו ליורשו, ראויים
לרבינו  המשנה בפירוש וראה נוחלים", ולא מנחילים האם

שם. הדוד.7)בסנהדרין תימן: ע"י 8)בכת "י לו שבאו
בתה. או אשתו אחות כגון שאמרו 9)נישואין, ואע"פ

פעמים, שתי "אבות" "אבות" קרא, "אמר א כח, בסנהדרין
סובר  - האם" לקרובי ענין תנהו האב, לקרובי ענין אינו אם
(קידושין  שאמרו וכמו בלבד, אסמכתא אלא זו שאין רבינו
שחרור) גט צריך (=שהעבד עקיבא רבי דברי "נראים ב) כד,
ואע"פ  הוא", חכמים ...ומדרש הואיל איברים, בשאר
כמדרש  אלא תוקף להם אין וכלל, ופרט בכלל שדרשום
יב). ס"ק לג סי' לחו"מ הגר"א (ביאור בלבד חכמים
האם, קרובי לרבות הגמרא שכוונת מסביר, ספר" וה"קרית
לבני  ראובן בני כגון האב, מצד מוצאה קריבתם שתחילת

תחילת דינה  אבל אמם, דינה מצד להם קרובים שהם ,
הוא  פסולם ואלה ודינה, ראובן אבי יעקב מצד היא קריבתם
האם  מצד אלא קריבתם שאין האם קרובי אבל התורה, מן
תחילת  שאין האב, מן ולא מאם אחים שני כגון בלבד,
חכמים  מדברי אלא פסולם אין האם, מצד אלא קריבתם

מדבריהם. אלא שאינם לומר רבינו עוסק ובהם בלבד,

.·ÌÈÁ‡ ÈL elÙ‡ .ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ„a ÔÈ‡ ÌÈ¯b‰«≈ƒ≈»¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿≈«ƒ
ÌÈÓB‡z10¯ib˙pL ¯b‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - e¯ib˙pL ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆∆«≈∆ƒ¿«≈

·eLÁ ‡e‰ „ÏBpL ÔË˜k -11. ¿»»∆«»
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ובוודאי 10) לשתים", ונחלקה היתה אחת ש"טיפה אע"פ
א). צח, (יבמות הם אחד לזה,11)מאב זה זרים הם והרי

עדות  כי ישראל, אחים עדות להתיר יבואו שמא לגזור ואין
אחוה  דין להם אין שגרים יודע, וביתֿדין מסורה, לביתֿדין
ואם  הי"אֿיב. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה א), כב, (שם
כגון  בקדושה, ולידתם בקדושה שלא הורתם היתה
זה  להעיד הם פסולים מעוברת, בהיותה אמם שנתגיירה
בהל' כמבואר אח, אשת משום כרת הם חייבים שהרי לזה,
גמורים, אחים הם התורה שמן הרי הי"ד, שם ביאה איסורי

ז). ס"ק לג סי' לחו"מ (ש"ך לזה זה יעידו ואיך

.‚·‡‰ ÔÓ ÔÈa Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰12- »«ƒ∆ƒ∆≈ƒ»≈≈ƒ»»
ÈL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È·e .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ
ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - ‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È· È·e .ÈLa13. ¿≈ƒ¿≈¿≈∆∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ

מן 12) אחיו - וקתני האב. מן אחיו "תנא, ב כח, סנהדרין
א.13)האם". עמ' שם

.„ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ÌÏBÚÏe14¯Lk -15CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»≈¿≈»ƒ
ÈLa ÈLÈÏL ¯ÓBÏ16ÈLa ÈL Ï·‡ .17CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿ƒƒ¿≈ƒ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÔBL‡¯a ÈL ¯ÓBÏ18ÌÈÏeÒt Ì‰ÈL -19. «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ

אבי 14) שמעון אחי לראובן שמעון, של בנו ימואל בן כגון
ֿ 15)אביו. רבינו ולדעת רבא. וכדעת א קכח, בבאֿבתרא

שם, רב כדעת פסול, בראשון שלישי א כח, בסנהדרין תם
מהו  "משה, ששאלו: ה"ו, פ"ג שם בירושלמי משמע וכן
אהרן  של בנו אלעזר (=בן פינחס" באשת מותר שיהא
משמע  פינחס, לאשת אלא שאלו שלא ומתוך אחיו),
פסול, בשלישי שראשון הרי - הוא פסול עצמו שלפינחס
הירושלמי  נגד בבבאֿבתרא הבבלי כסוגיית מכריע ורבינו

בן 16)(רדב"ז). לימואל ראובן, של בנו חנוך בן כגון
- בראשון שלישי הפוסל רב שאפילו ראובן, אחי שמעון

שם. בסנהדרין כמבואר בשני, שלישי בני 17)מכשיר שני
לזה. זה אביו.18)אחים אחי לראובן שמעון בן ימואל

בנים"19) על אבות יומתו "לא שנאמר: ב. כז, שם משנה
ובניהם  אחים בשני ועלֿכרחך בניהם, בעדות אבות שני -
קוראם: הכתוב היה לא ובנו שבאב מדבר, הכתוב -
לשני  הכוונה ובוודאי לבניו, הוא אחד אב שהרי "אבות",
אחיהם, לבני הם יעידו שלא לבניהם, אבות שני שהם אחים
מכאן  - לזה זה האחים בני ולא להם , אחיהם בני ולא

שם). (רש"י להעיד שפסולים בשני, ושני בשני, לראשון

.‰:CÎÈÙÏ .‡e‰ ÔBL‡¯a ÔBL‡¯k - Ba ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÏeÒt - Ba Ôa ÌÚ ·‡‰20‡e‰L ,Ba Ôa Ôa ÌÚÂ ; »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆

ÔBL‡¯a ÈLÈÏL ‡e‰L ÈtÓ ,¯Lk - epnÓ ÈÚÈ·¯21. ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿ƒ
Á‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ?„ˆÈk .˙B·˜a C¯c‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆ƒ¿≈≈«¿≈¬»»
ÔBL‡¯ Ì‰ È¯‰ - Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â«¬≈ƒ»»≈ƒ»≈¬≈≈ƒ
.ÈLa ÈL - ˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ì‰Èa .ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈∆≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ
.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL - Ô‰È˙Ba ˙Ba B‡ Ì‰Èa Èa¿≈¿≈∆¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
Ck ,ÈLÈÏLe ÈL ÔBL‡¯ ÌÈ¯ÎÊa ‰BÓ ‰z‡L C¯„k¿∆∆∆«»∆ƒ¿»ƒƒ≈ƒ¿ƒƒ»

˙B·˜a ‰BÓ ‰z‡22. «»∆ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."xyk epa oa oa mre"

אביו, אבי אבי את לכבד הנין על חיוב אין אב, כיבוד לעניין
בהלכה שמצינו סכ"ד)וכל ר"מ סי' לכבד (שו"ע שחייב הוא

אביו, אבי
אביו  לאלקי זבחים "ויזבח הפסוק על ברש"י הוא ומקורו

א.)יצחק מו, אביו (ויגש מאבי יותר אביו בכבוד אדם "חייב
פחות), שהוא אלא אביו, אבי על חיוב גם שיש (והיינו כו'"

כשר. בנו בן בן עם - ולכן
משלושה  יותר ואם אב לכיבוד ראיה מצינו שלא והגם

חז"ל ממאמר לכך רמז יש ב.)דורות, צא, בתרא על (בבא
ומדבר  בשלמה האמור המלך", לאם כסא "וישם הפסוק
הלכה, ולעניין בעלמא. רמז אלא זה אין ומ"מ ברות,

בנו. בן עד ובעדות אביו, אבי עד הוא ואם אב בכיבוד
(644 cenr 'k wlg y"ewl t"r)

בשני.20) ראשון דיבורֿהמתחיל:21)שזה שם, רי"ף
אשי. רב בר מר ובגמרא.22)קסבר שם משנה

.ÂdÏ ÏeÒt ‰z‡L ‰M‡ Ïk23ÏeÒt ‰z‡ Ck , »ƒ»∆«»»»»«»»
ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa ÏÎÂ .BzL‡k ÏÚa‰L ;dÏÚ·Ï¿«¿»∆«««¿ƒ¿¿»««∆«»»

BÏ24dÏÚ·k ‰M‡‰L ;BzL‡Ï ÏeÒt ‰z‡ Ck ,25. »«»»¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»

אביך.23) אחות או אחותך אביך.24)כגון אחי כגון
יח,25) (ויקרא דכתיב כבעלה, שהאשה "מנין ב כח, שם

דודתך  תקרב לא אשתו אל תגלה, לא אביך אחי ערות יד),
וראה  כבעלה". דאשה מכלל היא, דודו אשת והלא היא,

הי"ג. לקמן

.ÊÈLa ÈL BÊ ÌÚ BÊ Ô‰L ÌÈL ÈzL Ïk26- »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ Ô‰ÈÏÚa27ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¿≈∆¿ƒƒ∆»∆¬»ƒ»ƒ

dza ‰ÊÂ ‰M‡ ‰Ê Á˜lL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a28ÔÈ‡ - ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»≈
‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ29. ¿ƒƒ∆»∆

אחיות.26) שתי בנות פעמים 27)כגון שתי אומרים שאין
רחוקה  בקריבה אבל קרובה, בקריבה אלא כאשתו" "בעל
דעת  וכן כאשתו, בעל בה אומרים אין בשני", כ"שני
בכל  מצינו לא וכן (רדב"ז). ב כח, בסנהדרין ה'תוספות'
בעל  כגון בשני", "ראשון אלא כאשתו בעל שם הסוגיא
בעל  מצינו לא אבל חורגו, ואשת אשתו) (=בת חורגתו
שלא  מה שכל א, עמ' שם ומבואר בשני" ב"שני כאשתו
שם: הגמרא כלשון ממילא, כשר הוא הרי לפסול, נשנה
(ביאור  תנן" לא - בראשון שלישי תנן, – בראשון "שני

יד). ס"ק לג סי' לחו"מ בראשון,28)הגר"א ראשון והן
ה"ה. לעיל ה"ו,29)כמבואר פ"ג שם בירושלמי כמבואר

חורגתו. לבעל להעיד לו שאסור

.ÁÔ‰ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏeÒt - ˙BÈÁ‡ ÈÏÚa ÔÎÂ¿≈«¬≈¬»¿ƒ∆»∆«¬≈≈
ÔBL‡¯a ÔBL‡¯30. ƒ¿ƒ
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רש"י:30) ומפרש ב, כז, שם במשנה ששנינו "גיסו" וזהו
אשתו. אחות בעל

.ËBzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚÈ ‡Ï ÔÎÂ31˙a ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿≈…»ƒ¿∆¬ƒ¿¿…¿«««
BzL‡ ˙BÁ‡32˙BÁ‡ ÏÚa Ô·Ï ‡e‰ „ÈÚÓ Ï·‡ . ¬ƒ¿¬»≈ƒ¿∆««¬

˙¯Á‡ ‰M‡Ó BÏ LiL BzL‡33. ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

בשני.31) ראשון זה רא 32)שהרי לו בשני,שהוא שון
כאשתו. מי 33)שהבעל יש - "גיסו" שם ירושלמי

ואסורים  קרובים, (=שהם וחתנים בנים לו יש ששונה:
שאומר  מי וחתנים; בנים לו אין ששונה: מי ויש להעיד),
- לו אין שאומר מי אשתו); (=מאחות ממנה - לו יש
פוסק  וכן אחרת, מאשה לו שיש כלומר אחר", ממקום

שם. בסנהדרין הרי"ף

.ÈÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜34ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜ ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ¿»¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿»¿

Ba35ÈtÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰M‡ Ïk ÔÎÂ .ÂÈÁ‡Â ¿¿»ƒ¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈
E·B¯˜ ˙L‡ ‡È‰L36¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ - ∆ƒ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»

‰È·B¯˜37. ¿∆»

אחותך.34) בעל אחרת.35)כגון מאשה לו שיש
אחיך.36) אשת להם 37)כגון ואין הואיל מאחיך. שאינם

בסמוך  הנזכר האח" "אחי מדין נלמד וזה עמך, קריבה שום
(כסףֿמשנה). הי"ב

.‡ÈÔ˙Á È·‡Â ‰lk È·‡38‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ -39. ¬ƒ«»«¬ƒ»»¿ƒƒ∆»∆

כיום:38) נקראים והם הצעיר, הזוג נישואי לאחר אפילו
מחמת 39)מחותנים. אומרים ואין ב. כח, סנהדרין

יפסל  חתנו) (=שנעשה לשמעון ראובן של בנו שנתקרב
אכלא  "כי אלא לזה זה קרובים אינם כי לשמעון, ראובן

לחבית. דומה שאינה (=מכסה) כמגופה לדנא",

.·ÈÌ‡‰ ÔÓ Á‡‰ ÈÁ‡40È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ - ¬≈»»ƒ»≈¿ƒƒ∆»∆∆¬≈
ÛÒBÈÏ ˙‡OpL ÏÁ¯ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰·¯˜ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡≈≈≈∆À¿»¿»≈«»≈∆ƒ≈¿≈

Â ,Ô·e‡¯ enÓ ‰„ÏÈÂ˙¯Á‡ ‰M‡Ó Ôa ÛÒBÈÏ ‰È‰ ¿»¿»ƒ∆¿≈¿»»¿≈≈≈ƒ»«∆∆
‰MÓ ‡e‰Â41‰„ÏÈÂ ÔBÚÓLÏ ˙‡OÂ ,ÛÒBÈ ˙Óe , ¿¿«∆≈≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿»¿»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ„ÈÚÓ ‰„e‰ÈÂ ‰MÓ È¯‰ - ‰„e‰È epnÓ42. ƒ∆¿»¬≈¿«∆ƒ»¿ƒƒ∆»∆

האב.40) מצד אח מאמו לאחיו מנשה 41)שיש נמצאים
האב. מן אחים קריבה,42)וראובן, שום ביניהם שאין

אביו, מצד מנשה אחי הוא - מאמו יהודה אחי שראובן אלא
ומכאן  האח". באחי הכשיר חסדא, "רב שם: שאמרו וזהו

לו. אות לעיל וכמבואר ה"י, לעיל הנזכר דינו רבינו למד

.‚ÈBÈ‡ CÎÈÙÏ .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ - BzL‡ ÌÚ LÈ‡‰»ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d·Ï ‡Ï „ÈÚÓ43da ˙L‡Ï ‡ÏÂ44‡ÏÂ dz·Ï ‡ÏÂ , ≈ƒ…ƒ¿»¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…

dza ÏÚ·Ï45‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,46dn‡Ï ‡ÏÂ47ÏÚ·Ï ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»¿…¿««
dn‡48‰È·‡ ˙L‡Ï ‡ÏÂ49. ƒ»¿…¿≈∆»ƒ»

בשני.43) ראשון זה כבעלה.44)שהרי שאשה
ראשון 45) זה שהרי כשר, בנה לבן אבל כאשתו, שבעל

בנו  ולא - לבדו" "וחורגו ב) כז, (שם שנינו וכן בשלישי,
שהיא  בבןֿבנה, להעיד פסולה שאשתו ואע"פ וחתנו,

נחשב  הבעל - ה"ה? לעיל כמבואר בשני, ראשון נקראת
בראשון  ראשון ואשתו שהוא בשלישי, ראשון בנה בן לגבי
לחו"מ  (סמ"ע לו שלישי הוא לאשתו והשני אחד, גוף ואינם

טו). ס"ק לג וחמיו.46)סי' שם: שנינו שכן
א 47) כח, שם כמבואר להעיד, אסור חמותו לאחי שאפילו

כלֿשכן. לא לחמותו שהבעל 48)- חמיו, שאינו אע"פ
אבל 49)כאשתו. חמותו. שאינה ואע"פ כבעלה, שהאשה

שלישי  אלא שאינו להעיד, כשר אמה אבי או אביה לאבי
"שני  נחשבת היא - להם אסורה שהיא ואע"פ בראשון,
(סמ"ע  מד אות לעיל וכמבואר כגופה, אינו והוא בראשון"

שם. בביאורו הגר"א דעת וכן טז), ס"ק שם

.„È˙eLÈ‡‰ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Òe¯‡ BzL‡50 ƒ¿¬»««ƒ∆…ƒ¿¿»»ƒ
‰‡eOk ‡È‰ È¯‰ -51ÌÈ¯·c ‰na] .˙e„Ú ÔÈÚÏ ¬≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«≈«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;dÏ „ÈÚÓ BÈ‡L ,dÓˆÚ B˙Òe¯‡a [?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ«¬»«¿»∆≈≈ƒ»¬»
da B‡ d˙BÁ‡ ÏÚa ÔB‚k ,B˙Òe¯‡ È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ƒ≈ƒƒ¿≈¬»¿««¬»¿»

d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dz·e52„Ú ƒ»¿«≈»∆≈¿ƒ»«
‰p‡OiL53. ∆ƒ»∆»

לחופה.50) נכנסה לא  שהרי 51)שעדיין ב כח, סנהדרין
אליה. דעתו שי"א,52)נתקרבה וינציאה ובדפוס העדות.

אותו. תימן: בכת"י דעתו 53)וכן נתקרבה לא שעדיין
לו  אסור לכתחילה ודאי לומר, רבינו וכוונת קרוביה. כלפי
עדותו  פוסלים אין העיד אם אבל לקרוביה, גם להעיד
מרדכי  בהגהות הובאו גאון, דעת וכן בתשובותיו, (הרי"ף
וכתב  עדות). קבלת ק אות ב"העיטור" וכן שם, לסנהדרין
שידוכין  אבל ארוסה, דוקא ט: סעיף לג סי' בחו"מ הרמ"א
אפשר  בממונות, לזכותה מעיד אם אולם פוסלים, אינם

ופסול. בדבר נוגע שהוא

.ÂËÈtÓ ‡Ï - ÌÈ·B¯w‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈
BÏ „ÈÚÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ·‰B‡ ˙˜ÊÁa Ô‰L∆≈¿∆¿«¬ƒ∆∆∆∆¬≈≈≈ƒ

B˙Ú¯Ï ‡ÏÂ B˙·BËÏ ‡Ï54‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ‡l‡ ,55. …¿»¿…¿»»∆»¿≈««»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„ÚÏ ¯Lk - ‡BO‰Â ·‰B‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈¿«≈»≈¿≈««ƒ

˙ei„Ï ÏeÒt ‡e‰L56ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ê‚ ‡lL ; ∆»¿«»∆…»¿»»∆»«
ÌÈ·B¯w‰57. «¿ƒ

זו 54) והרי וגו', בנים על אבות יומתו לא הכתוב: כדברי
לאב. רבינו 55)חובה משה שאפילו א קנט, בבאֿבתרא

אלא  לשקר, חשוד שאינו ועלֿכרחך לחותנו, להעיד פסול
כותב: רפז, ל"ת לרבינו המצוות ובספר היא". מלך "גזירת
אלא  להעיד), הקרובים (=פסולים ממונות לדיני "והואֿהדין
כאן  שיש כיון נאמר: שלא הפלגה, דרך נפשות בדיני שנזכר
דבריו... ע"פ ונעשה כך על חשוד הקרוב אין נפש, איבוד
וגדולה  חזקה שאהבתם הקרובים את למשל הביא לפיכך
לחייבו  היא ואפילו הבן, על האב עדות אפילו ביותר...
כלל". טעם לה שאין הכתוב גזירת וזוהי - נקבל לא מיתה,

שם.56) ובביאורנו ה"ו, פכ"ג סנהדרין הל' ראה
זו:57) גזירה להטעים משתדל תקצו, מצוה החינוך' וב'ספר

ישיבתם  זה, אצל זה תמיד שוכנים הקרובים מהיות "כי
עם  זה יתקוטטו שלא להנצל, להם איֿאפשר יחד וקימתם
בכעסם  אולי זה, על זה בעדותם יאמינו ואילו לפעמים, זה
לפני  ויבואו שעה, לפי חמתם תעלה אלו, עם אלו תמיד
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כמעט  החימה, וכשוך למלך, ראשם את ויחייבו הדין
וכל  מעשהו, ועל קרובו על מדאגתו הקרוב עצמו שיחנוק

ישרים". השם דרכי

ה'תשע"ט  תמוז כ' שלישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שתחילתה 1) עדות עדות. לעניין - ונתרחק קרוב דין

להעיד  נאמן שאדם הדברים בכשרות. וסופה בפסלות
מתנה  מקבלי שני בקטנו. שראה מה על בגדלו, עליהם
דינו  מה מהם, לאחד קרובים ועדים אחד, בשטר רשומים

השטר. של

.‡ÏÚa ‡e‰L ÈtÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««
E˙·B¯˜2BÏ ‰ÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ‰˙Ó Ì‡ , ¿»¿ƒ≈»ƒ¿««ƒ∆ƒƒ»

¯LÎÂ ˜Á¯˙ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa3. »ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈

ו.2) הלכה י"ג, פרק לעיל כמבואר כאשתו, ובעל
בסנהדרין 3) (משנה שנתרחק לאחר שיראה עדות על להעיד

זה  הרי אשתו, נתגרשה אם וכן החכמים). וכדעת ב כז,
בפירוש  ומקורו ח קטן סעיף לג משפט לחושן (ש"ך נתרחק

שם). לרבינו המשנה

.·‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈≈«∆…«¬»
Áwt ‡e‰Â ˙e„Ú‰ Ú„iL B‡ ;B˙Á ‰OÚÂ ,B˙Á4, ¬»¿«¬»¬»∆»«»≈¿ƒ≈«

L¯Á˙ Ck ¯Á‡Â5Áe˙t ;6‡nzÒÂ7Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»ƒ¿»≈»«¿ƒ¿«≈««ƒ
da „ÈÚÓ ‡e‰L Ú˜¯w‰ ˙cÓ ÔeÎÏ ÏBÎiL8ÌiÒÓe ∆»¿«≈ƒ«««¿«∆≈ƒ»¿«≈

‰È¯ˆÓ9ÈeÙL ;10‰hzLÂ11ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -12Ï·‡ . ¿»∆»»¿ƒ¿«»¬≈∆»¬»
‰OÚÂ ,B˙Á ‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈«≈«∆…«¬»¬»¿«¬»
;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ ,L¯Á˙Â ÁwÙ ;Bza ‰˙Óe ,B˙Á¬»≈»ƒƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««
¯ÊÁÂ ,‡nzÒÂ Áe˙t ;‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ,‰hzLÂ ÈeÙL»¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»»«¿ƒ¿«≈¿»«

B˙lÁzL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯Lk - Ázt˙Â13BÙBÒÂ14 ¿ƒ¿««»≈∆«¿»…∆¿ƒ»¿
B˙lÁz ;¯Lk - ÌÈ˙Èa ÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯LÎa¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈¿ƒ»
ÏeÒt - ˙e¯LÎa BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÏÒÙa15. ¿«¿««ƒ∆¿«¿»

CÎÈÙÏ16‡·e ,ÔË˜ ‡e‰Â ˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»»≈«¿≈¿»»»
ÌeÏk dÈ‡ - ÏB„‚ ‡e‰Lk da „ÈÚ‰Â17. ¿≈ƒ»¿∆»≈»¿

לשמוע.4) פקוחות שומע,5)שאזניו ואינו אוזניו נאטמו
לשמוע  ראוי "ויהיה י"א: הלכה ט, פרק לעיל וראה

עליו". שמאיימים והאיום פתוחות 6)הדיינים, שעיניו
פיתח. א): קכח, בתרא (בבא התלמוד ונוסח ורואות,

ט,7) פרק לעיל נתבאר וכבר רואה, ואינו עיניו מאור נסתם
או  עד "והוא שנאמר: להעיד, פסול שהסומא י"ב הלכה

ומתכוון 8)ראה". שלהם, הוא היכן עד בעליה, לטובת
שם). בתרא לבבא (רשב"ם גבולם משיגי מידי להוציאה

הסמוכות 9) השדות בשאר סימנים לו שיש גבולותיה, מסמן
רוחותיה. בדעתו.10)לארבע מיושב יצא 11)חכם,

הלכה  ט, פרק לעיל כמבואר לעדות, פסול והשוטה מדעתו,
בתרא 12)ט. (בבא הוא פסול העדות הגדת בשעת שהרי

העדות.13)שם). ראיית העדות.14)שעת הגדת שעת
משעת 15) - ראה" או עד "והוא א): ה, (ויקרא שנאמר שם,

שם). (רשב"ם זו לעדות ראוי יהיה המעשה ראיית

ההלכה.16) התחלת כאן תימן יד שהרי 17)בכתב
אדם  אין "אבל א) כח, (כתובות שנינו וכן בפסלות. תחילתו
הזה". במקום לפלוני היה דרך לומר נאמן שנתגדל) (קטן

.‚ÌÈ¯·c LÈÂ18„ÈÚnL ˙e„Ú ÏÚ Ô‰a ÔÈÎÓBqL ¿≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ
el‡Â .Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯·c Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk¿∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¿≈
‰Ó ÏÚ BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ Ì„‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆»»∆¡»¿»ƒ¿»¿««
ÏL B„È ·˙k ‰Ê :¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡ :BË˜a ‰‡¯M∆»»¿»¿∆¡»»»«∆¿«»∆

È·‡19ÌeiwL ÈtÓ ;ÈÁ‡ ÏL B‡ ,Èa¯ ÏL B‡ , »ƒ∆«ƒ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯ËL20,˙‡OpL ˙ÈBÏÙa È‡ ¯eÎÊ . ¿»ƒƒ¿≈∆»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ≈

˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó dÏ ‰OÚÂ21ÌÈL ·¯Â ÏÈ‡B‰ ; ¿«¬»»ƒ¿««¿ƒ¿…»ƒ
˙B‡O ˙BÏe˙a22Ì‰È¯·cÓ ‰a˙Îe ,23‰f‰ ÌB˜n‰L . ¿ƒ»¿À»ƒƒ¿≈∆∆«»«∆

Ò¯t‰ ˙Èa24Ì‰È¯·cÓ B˙‡ÓhL ÈtÓ ;25Ô‡k „ÚÂ . ≈«¿»ƒ¿≈∆À¿»ƒƒ¿≈∆¿«»
˙aLa ÔÈ‡a eÈÈ‰26ÌÈtÏ‡ „Ú ÌeÁz‰ ÌeˆÓvL ; »ƒ»ƒ¿«»∆ƒ¿«¿««¿«ƒ

Ì‰È¯·cÓ „·Ïa ‰n‡27‡ˆBÈ ÈBÏt LÈ‡ ‰È‰L . «»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆»»ƒ¿ƒ≈
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ28ÏaËÏ29·¯ÚÏ B˙Óe¯˙a ÏÎ‡ÏÂ30; ƒ≈«≈∆ƒ¿…¿∆¡…ƒ¿»»∆∆

‰Óe¯z enÚ ˜ÏBÁ ‰È‰LÂ31‰lÁ ÌÈÎÈÏBÓ eÈÈ‰LÂ ; ¿∆»»≈ƒ»¿»¿∆»ƒƒƒ«»
˙BzÓe32BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k ÈBÏÙÏ33ÈÏ ¯Ó‡Â ; «»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿¿»«ƒ

‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ :‡a‡34; «»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»
ÈeÏÈÎ‡‰L ,ÈBÏt ÏL ‰ˆˆ˜a eÏÎ‡Â35È„k ÂÈÁ‡ ¿»«¿ƒ¿»»∆¿ƒ∆∆¡ƒƒ∆»¿≈

˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡O ÈBÏt Ì‰ÈÁ‡L ÚÈ„B‰Ï¿ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»»ƒ»∆≈»∆∆
BÏ36ÏÎ‡Ï Ô‰k‰ ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Ï - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL .∆»≈«¿»ƒ¿«¬ƒ∆«…≈∆¡…

Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a37‰pnÓ B˙BÁ„Ï B‡38. ƒ¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ∆»

הקודמת 18) להלכה מחובר זה משפט תימן יד בכתב
וכו'. הדברים" הם בֿ"ואלו מתחילה הבאה וההלכה

כעד.19) השטר על עדים 20)החתום התורה שמן
בבית  עדותם שנחקרה כמו הם הרי - השטר על החתומים
בו  הכשירו והם השטר, לקיים עדים הצריכו וחכמים דין,
והשווה  וברש"י), שם (כתובות בקטנותו שראה גדול עדות
שיצטרף  "והוא רבינו: מוסיף ושם ב, הלכה ז, פרק לעיל
פי  על והוא גדול" כשהוא ידם כתב שמכיר אחר עימו

שם. בכתובות כתרים 21)התלמוד או שמחה מיני כגון,
(הלכות  לבתולה" אלא כך עושים שאין ידוע... מלבוש או
זוז, מאתיים - בתולה וכתובת כ"ה), הלכה ט"ז, פרק אישות

מאה. שכתובתה לבעולה גילוי 22)בניגוד אלא זה ואין
שיצא  לפרסם אלא עדות צריך הדבר "שאין בלבד, הדבר
וברש"י). שם (כתובות גמגום" בלא לאור הדין

שם 23) כמבואר ישראל, לבנות כתובה שתיקנו הם חכמים
קטנותו. בימי שראה הגדול, עדות בה האמינו ולפיכך א י,

אמה,24) מאה הפרס" "בית עושה זה הרי הקבר את החורש
המת  עצמות את מוליכה שהמחרישה חכמים, שיערו שכך
שם  ללכת להם אסור כהנים ולפיכך סביב, אמה מאה עד
שנחרש  גדולה בבקעה מוחזקים היינו ואם הטומאה, מפני
לומר  זה נאמן טומאה, בספק כולה והבקעה קבר בה
ממנו  חוץ שהוא מה וכל הוא הפרס בית הזה" "המקום
בתוספות  ב עמוד שם וראה ובר"ן), א כח, (כתובות טהור
מקום  - הפרס בית הזה. ושהמקום המתחיל דיבור
לשון  - פרס מפרשים ויש שם. ומתפשטת פרושה שהטומאה
(רע"ב  שם (=נשברו) נפרסו מת של שעצמות שבירה,
פרק  מת טומאת הלכות וראה א) משנה י"ז, פרק לאהלות
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א. הלכה ט,25)י, פרק מת טומאת בהלכות רבינו כדברי
משום  שהן הטומאות... אלו שכל ידוע "דבר י"ב: הלכה
מי  אלא התורה מן טמא ואין דבריהם של הן הרי ספק,

וודאי". טומאת לעירנו.26)שנטמא התחום הוא שכאן
"מדברי 27) א הלכה כ"ז, פרק שבת בהלכות רבינו כדברי

אמה... אלפיים עד אלא לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים
"מורחב" תחום יש אבל העיר" מגרש הוא אמה שאלפיים
טז, (שמות ככתוב התורה, מן והלאה ממנו לצאת שאסור
הוא  זה ותחום השביעי" ביום ממקומו איש יצא "אל כט)
מחנה  כנגד מיל) הם אמה (=אלפיים מיל עשר לשנים "חוץ

שם. רבינו כלשון בהיותנו 28)ישראל", שם כשלמדנו
מג 29)ילדים. כגון וכדומה.מטומאתו, מת שרץ ע

מן 30) יאכל ואחר וטהר השמש "ובא ז) כב, (ויקרא ככתוב
תרומה 31)הקדשים". מחלק השדה כשבעל בגורן,

חולקים  ש"אין היה, כהן עבד שמא חוששים ואין לכהנים,
ב). כ, (כתובות עימו" רבו כן אם אלא לעבד תרומה

מתנות 32) שהן והקיבה והלחיים הזרוע או תרומה כגון,
ג. יח, בדברים ככתוב אביו 33)לכהנים, היה ידו שעל

כל  דקדק לא שמא לא, אחר ידי על אבל המתנות, שולח
ובר"ן). (שם עליה 34)כך שיצא כהנים, במשפחת מדובר

אבות  בתי לכמה נחלקת משפחה ואותה כהונה פסול חשש
בית  על חשש אותו לומר אחד, אב בית להכשיר זה ומעיד
דבריו  על וסומכים זה, אב בית על ולא הוא, פלוני אב
אם  אבל מדבריהם, תרומה לאכילת אב בית אותו להכשיר
לפסול  נאמן הקטן אין המשפחה על חשש שום יצא לא
היה  לא אביו ואפילו מדבריהם, לתרומה אפילו משפחה
(ר"ן  משניים פחות ערעור אין הוא: שכלל כך, על נאמן

שהאכילונו.35)שם). תימן: יד ששנינו 36)ובכתב כמו
אשה  שנשא האחים מן אחד קצצה? "כיצד שם: בברייתא
מלאה  חבית ומביאים המשפחה בני באים לו, הוגנת שאינה
בית  אחינו ואומרים: רחבה, באמצע אותה ושוברים פירות
לו  הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו שימעו, ישראל
לכם  וקחו בואו בזרעינו, זרעו יתערב שמא אנו ומתייראים
וזוהי  בזרעינו" זרעו יתערב שלא לדורות (=זיכרון) דוגמא
ביתֿאבותיו. ומייחוס ממשפחתו פלוני שנקצץ קצצה,
"התינוקות  ה הלכה א, פרק קידושין ירושלמי והשווה
שהוא  ובשעה - ממשפחתו פלוני נקצץ ואומרים מלקטים
למשפחתו". פלוני חזר ואומרים: כן עושים היו מגרשה

פי 37) תרומת או לארץ, חוץ תרומת לדגן כגון, מחוץ רות,
וברש"י). ב כח, (כתובות ויצהר פי 38)תירוש על לא

שהיה  אלא בתרומה, לאכול כשר כהן יופסל זה של עדותו
נקבל  לא ואם כהונה, פסול חשש איזה מחמת מכבר פסול
שם  (ר"ן כמקודם דחוי הכהן נמצא להכשירו הקטן עדות
א  עמוד שם שבגמרא פי על ואף רבינו). דברי בהבנת
זה  שאין רבינו סובר - עימו" גדול שיש "והוא הדגישו:
הדברים  שאר כל אבל בלבד, שטרות קיום על אלא מוסב
אישות  להלכות משנה (מגיד לבדו הוא אפילו עליהם נאמן

כ"ה). הלכה ט"ז, פרק

.„‰È‰Lk Ú„iL ‰na ÏB„b‰ Ô‰a „ÈÚnL el‡ Ïk»≈∆≈ƒ»∆«»«∆∆»«¿∆»»
ÌÈ¯·„ ‰‡¯Lk „·Ú B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ ,ÔË»̃»ƒ»»≈»ƒ∆∆¿∆»»¿»ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡ - ¯¯ÁzLÂ ¯ib˙pL ¯Á‡ „ÈÚ‰Â ,el‡39. ≈¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»

שראה 39) מה על נאמן אינו להתגייר, בדעתו היה אפילו
ב). כח, (כתובות הצורך כל דקדק לא אז כי בגייותו,

.‰‰OÚ ‡lL „Ú ˙e„Úa B¯·ÁÏ Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈««¬≈¿≈«∆…«¬»
B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ - ÔÏÊ‚ ‰OÚÂ ,ÔÏÊ‚40; «¿»¿«¬»«¿»≈≈ƒ«¿«»

Ì„˜ ÔÈc ˙È·a ‰Ê ¯ËLaL B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒÀ¿«¿«»∆ƒ¿»∆¿≈ƒ…∆
ÔÏÊ‚ ‰OÚiL41¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ -42‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿»¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ«¬»

B˙Á43B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ BÈ‡ ‡e‰ -44ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ¬»≈≈ƒ«¿«»¬»¬≈ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ÔÈc ˙È·a ˜ÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ««ƒ∆…À¿«¿≈ƒ∆»««
ÏeÒt‰ ‰ÓB„ BÈ‡L .¯Lk ‰Ê È¯‰ - B˙Á ‰OÚpL∆«¬»¬»¬≈∆»≈∆≈∆«»

‰¯·Úa45„eLÁ ‰¯·Úa ÏeÒt‰L ,‰·È¯˜a ÏeÒÙÏ «¬≈»¿»ƒ¿ƒ»∆«»«¬≈»»
ÛiÊÏ46. ¿«≈

וכתב 40) זייף שהוא לחוש יש כי חתימתו, לקיים שבשטר,
שלפני  תאריך בו לכתוב והקדים בו, וחתם היום, השטר

בכתב 41)פסולו. חתום זה שטר ראה עצמו הדין שבית
שנפסל. קודם וכפירוש 42)ידו א קנט, בתרא בבא

שם. בשטרו.43)התוספות לחותנו שחתם לאחר
להעיד.44) פסול בו.45)שהקרוב וכיוצא גזלן כגון,
למרות 46) בשקר, היום בו וחתם כתבו שהוא לחוש ויש

בקריבה" "פסול אבל פיסולו, זמן לפני הוא השטר שתאריך
חשוד  שהוא משום ולא הכתוב", "גזירת משום אלא אינו
לחותנו, להעיד פסול רבינו משה אפילו שהרי לזייף,
ולפיכך  היא, מלך" "גזירת אלא נאמן, שהוא ובוודאי
זייף  חתנו, שמשנעשה בו, לחשוד שאין לו, מעידים אחרים
י"ג, פרק לעיל והשווה וברשב"ם). שם בתרא (בבא וכתב

ט"ו. הלכה

.Â„·Ïa ÌÈ„Ú ÈL Ba LiL ¯ËL47ÌÈ·B¯˜ Ì‰ÈLe , ¿»∆≈¿≈≈ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê48Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯·Úa ÏeÒt Ì‰ÈMÓ „Á‡ B‡ ∆»∆∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»««ƒ

BÏ ¯ÒnL49ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa ¯ËM‰50‡e‰ È¯‰ - ∆»««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈
BÎBzÓ ÛiÊÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ò¯Ák51. ¿∆∆ƒ¿≈∆¿À»ƒ

אפילו 47) כשר, הוא הרי עדים, הרבה בו חתמו אילו כי
ו. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר לזה, זה קרובים מהם שניים

הירושלמי 48) כדברי לאחרים, להעיד פסולים הם והרי
קרובים  העדים יהו שלא "מניין ט) הלכה ג, פרק (סנהדרין
עד  נהרג כלום מהם, אחד הוזם שאם עצמך, הגע לזה? זה
שיזומו  עד זוממים נעשים העדים אין (=שהרי חבירו שיוזם
נמצאה  פיו"? על נהרג היה לא כן, אומר אתה אם שניהם),
עימו, מעיד היה לא שאילו להיהרג, לו גרמה הקרוב, עדות
שניהם. שיזומו עד זומם נעשה אינו שהרי נהרג, היה לא

כ  סנהדרין בבבלי זה א.וכעין או 49)ח, ללוקח המוכר
למלווה. עדים 50)הלווה בו חתמו שלא שטר הוא: וכלל

חותמים  העדים שאין כשר, עדים, בפני שנתנו אלא כלל,
מסירה, עדי ימותו שמא העולם, תיקון מפני אלא השטר על
יראו  ימותו שאם לחתום, נהגו לפיכך עדות, לו אין ושוב
והשווה  וברש"י) ב ג, (גיטין ויכירוה לאחרים חתימתם

ט"ו. הלכה א, פרק גירושין עדים 51)הלכות בו שחתמו
פסולים, עדים בו יש רש"י: מפרש ב י, ובגיטין פסולים,
הגט  (=את למוסרו (=הבעל) יבוא שמא מדרבנן, פסול
שם  גירושין הלכות והשווה עליהם, ויסמוך בפניהם לאשה)

י"ז. הלכה
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.Ê˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ Èa ÈLÏ ÂÈÒÎ Ïk ·˙Bk‰52, «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
ÔÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰zn‰ ÈÏa˜nÓ „Á‡Ï ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈««»»¿ƒƒ
˙Á‡ ˙e„Ú ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt ¯ËM‰ È¯‰ - ÈM‰53. «≈ƒ¬≈«¿»»ƒ¿≈∆≈««

¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙pL :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿»∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈
˙ÈBÏt ‰„O ÔBÚÓLÏ Èz˙pLÂ ,˙ÈBÏt54e‡ˆÓÂ , ¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿¿

Ì‰L ‰Ê - ‰fÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ∆∆∆≈
˙Bi„Ú ÈzL el‡L ;˙Ói˜ B˙zÓ epnÓ ÌÈ˜BÁ¯55, ¿ƒƒ∆«¿»«∆∆∆≈¿≈≈À

?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .„Á‡ ¯ËLa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ¿»∆»¿»∆∆
,CÎÂ Ck Ô·e‡¯Ï Èz˙pL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯ÓB‡Ï¿≈¡»«≈ƒ∆»«ƒƒ¿≈»¿»

Èz˙pLÂ56;CÎÂ Ck ÈÂlÓ È˙ÈÂlLÂ ,CÎÂ Ck ÔBÚÓLÏ ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿∆»ƒƒƒ≈ƒ»¿»
„Á‡ ¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡L57„Á‡ LÈ‡ ‰˜n‰Â , ∆««ƒ∆»«ƒ¿»∆»¿««¿∆ƒ∆»

BÊa BÊ ˙BÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bi„Ú LÏL el‡ È¯‰ -58. ¬≈≈»≈À∆≈»¿»

עצמו.52) בפני חלקו את אחד לכל פירש ולא אחד, בשטר
מכות 53) (ירושלמי כולה בטלה מקצתה שבטלה ועדות

יוחנן  וכרבי א הלכה א, פרק בגיטין וכן ז הלכה א, פרק
הרי  ולפלוני, לפלוני נתונים נכסי כל וכתב: שהואיל שם).
"חולקים  בזה: אומרים ואין גופים, בשני אחד כמעשה זה
(כסף  היא אחת עדות שהכל הרחוק, עדות להכשיר דיבורו"

גופים.54)משנה). לשני נפרדים מעשים שני אלו הרי
לשני 55) המעידות נפרדות, עדים כיתי כשתי הם והרי

קיימת. השנייה הכת אחת, כת בטלה שאפילו גופים,
וכו'.56) לשמעון ושמכרתי תימן: יד שהם 57)בכתב

נא, משפט חושן ערוך השולחן ולשון אחד, בשטר כתובים
אחד". בשטר שהם פי על "אף ו: אמרו 58)סעיף וכן

ש"בשתי א) קכט, בתרא אדם"(בבא בני ושני שדות
והשווה  בחבירו. תלוי דיבורו מקצת ואין דיבורו, חולקים
(=שחרור) גט שהביא "עבד ב: הלכה ז, פרק עבדים הלכות
בן  הוא והרי קנה עצמו לך, קנוים ונכסיי עצמך בו: וכתוב
בחותמיו  הגט שיתקיים עד קנה לא הנכסים אבל חורין
קנה, עצמו ואומרים, הדיבור שחולקים השטרות... כשאר
לקיימו, צריך ואין שיחרורו גט להביא נאמן שהוא מפני
ברורה, בראייה אלא אותם קונה אדם שאין הנכסים אבל
הדברים  שאלו והטעם, השטר". שיתקיים עד אותם יקנה לא
ונתינת  לחוד, העבד שחרור נפרדים, מעשים כשני הם
לומר  יוצדק ולפיכך בזה, זה תלויים ואינם לחוד, הנכסים
נידון  אחד, גוף שהעבד פי על ואף הדיבור", "חולקים בהם
פנים  חורין, בן הוא הרי וכשישתחרר הואיל גופים, כשני
פלוני  משחרר הריני כאומר: זה והרי לכאן, באו חדשות

משנה). (כסף פלוני לאיש מתנה נכסיי נותן והריני עבדי,

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לעדות.1) כולם הפסולים עיר ובני בעדותו, הנוגע דין

הערב  של עדותו המערער. נגד והשוכר האריס של עדותם
הלווה. נכסי על המערער נגד

.‡BÈ‡ - ‰pnÓ Ì„‡Ï ‰‡‰ ‡B·zL ˙e„Ú Ïk»≈∆»¬»»¿»»ƒ∆»≈
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÓk ‡e‰ ‰fL ;da „ÈÚÓ2Èa ,CÎÈÙÏ . ≈ƒ»∆∆¿≈ƒ««¿¿ƒ»¿≈

ıÁ¯Óa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ¯ÈÚ‰3B‡ »ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»
¯ÈÚ ÏL ·BÁ¯a4„ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ≈∆»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ

‰Ê ¯·„a5BÓˆÚ ˜lÒiL „Ú ,Ô„ ‡ÏÂ6,¯eÓb ÔÈ˜a ¿»»∆¿…»«∆¿«≈«¿¿ƒ¿»»
ÔÈ„È B‡ „ÈÚÈ Ck ¯Á‡Â7. ¿««»»ƒ»ƒ

סי'2) לחו"מ ובסמ"ע א מג, (בבאֿבתרא לשקר הוא וחשוד
עצמו, אצל קרוב שאדם מנמק: ספר" וב"קרית א). ס"ק לז
חשד, מחמת נפסל אינו ולפיֿזה ה"ב, פי"ב לעיל כמבואר
לעיל  כמבואר הכתוב, גזירת שהביא קריבה, משום אלא

הט"ו. שלהם.3)פי"ג שאינו לומר לכולם, המשותף
יז)4) יג, (דברים הכתוב מלשון ידים, רחב ציבורי מגרש

(ביכורים  שנינו וכן רחובה", תוך אל תקבוץ שללה כל "ואת
עיר". של ברחובה "ולנים מ"ב) עירו,5)פ"ג, בני לטובת

בעדותם. נוגעים והם בדבר, שותפים כולם שהרי
חלקו 6) את ונותן זה, מרחץ על לי אין ודברים דין שיכתוב:

מעדותו. עצמית הנאה כל לו אין ומעתה העיר, אנשי לשאר
מועיל.7) סילוקו ואז ממנו, סודר קנין בקבלת

.·ÏÈ‡B‰ ,Ô‰lL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·‚pL ¯ÈÚ‰ Èa¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
ÈeOÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ8Ù‡ È‡LBÓˆÚ ˜lÒÏ Ì„‡Ï ¯L ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»¿»»¿«≈«¿

epnÓ9¯ÈÚ‰ d˙B‡ Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ -10ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â , ƒ∆≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯11.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»≈«¿≈»»ƒ¿≈…«≈»∆

ש"סילוק"8) שם נתפרש שלא ואע"פ שם. בבאֿבתרא
לגבי  שהואֿהדין רבינו סובר בלבד, דיינים לגבי אלא מועיל
עדות  שכל ה"ב) (פי"ד, לעיל שנתבאר והגם (רדב"ז). עדות
שסופה  אע"פ בפסלות, ראייתה) (=שעת שתחילתה
של  עדותם כשרה זאת בכל פסולה? - בכשרות (=הגדתה)
שאין  כיון מתחילה, היו שפסולים למרות ה"מסתלקים",
ממון, מצד אלא עדות, פסולי כשאר - בגוף תלוי פיסולם
נסתלקו  - שנסתלקו וכיון לטובתם, בדבר נוגעים שהם
א  נ, בנדה ה'תוספות' ולדעת וליסלקו). ד"ה שם ('תוספות'
לא  אבל לדון, אלא כשר המסתלק אין מאיר, ורבי ד"ה
לז  סי' חו"מ השו"ע ודעת בפסול. תחילתו שהרי להעיד,

רבינו. כדעת יח בימי 9)סעיף בו שקוראים מה לשמוע
בשמיעתו.10)הקריאה. ויוצא בו נהנה את 11)שהרי

אחרת. טענה שום או בדמים, לקחתיו הטוען: הגנב

.‚Èi„a ÔÈc ÔÈ‡ - È¯ÈÚ ÈiÚÏ ‰Ó ez :¯ÓB‡‰»≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ¿«»≈
.¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ‰È‡¯ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
ÌÈÎeÓÒ ÌÈiÚ‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‰ÈÏÚ12‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBÙe ,13ÌÈL e¯Ó‡ elÙ‡ . ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»¬ƒ»¿¿«ƒ
eÈÏÚ ·eˆw‰ ¯·c Ôz e‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡Ó14 ≈«¿≈»»ƒ»ƒ≈»»«»»≈
Ì‰Ï ‡e‰ ‰‡‰L ;Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - „ÈÚÂ¿»ƒ≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆

el‡ ÌÈiÚ e¯MÚ˙iL15Èa ÏÚ ÔÈÎeÓÒ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿¬ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«¿≈
¯ÈÚ‰16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿≈…«≈»∆

עירם,12) של ספר שזה מעידים או גונב, שראוהו המעידים
שם). (בבאֿבתרא בעדותם ונוגעים בו שותפים שכולם
ספר  להם יש אם להעיד, מכשיר יב סעיף ז סימן ובחו"מ
לקרוא  להם מותר עצמם הדיינים אפילו ואז אחר, תורה
קוראים  רצו ואם הואיל להם, הנאה זו שאין הספר, באותו
ס"ק  שם (סמ"ע כנסת בית באותו הנמצא אחר, מספר הם

העיר.13)כח). אנשי בעדותם,14)על נוגעים נמצאו
והעדים  הדיינים יצטרכו לא לעניים, המנה ינתן אם שהרי
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משלהם. להם ושנה.15)לתת שנה בכל ולא 16)לתת
הבאות. בשנים עוד להם לתת יצטרכו

.„ÔÈaL Ú˜¯˜17d‡ÈˆB‰Ï ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ÔÈÙzL ÈL «¿«∆≈¿≈À»ƒ∆»¿«¿≈¿ƒ»
ÛzM‰ „È ˙ÁzÓ18‰ÈÏÚ BÙzLÏ „ÈÚÓ BÈ‡ -19; ƒ««««À»≈≈ƒ¿À»»∆»

‰pnÓ BÓˆÚ ˜lÒ Ì‡ ‡l‡20d˙pL B„iÓ e˜Â , ∆»ƒƒ≈«¿ƒ∆»¿»ƒ»∆¿»»
Ì‡LÂ ,ÛzMÏ21BlL ·BÁ ÏÚa ‡a22„iÓ dÙ¯Ëe «À»¿∆ƒ»««∆¿»»ƒ«

ÛzM‰23‰ÈÓ„ BÏ ÌlLÓ -24BÏ „ÈÚÓ Ck ¯Á‡Â , «À»¿«≈»∆»¿««»≈ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏÚ25. »∆»¿≈…«≈»∆

סמוכים 17) שאינם עניים הרדב"ז: וכתב שם. בבאֿבתרא
מתפרנסים  הם שאין כיום, בירושלים, כגון העיר, בני על
נראה  לארץ, חוץ קהילות להם ששולחים ממה אלא

ולהעיד. לדון יועיל סעיף 18)שה"סילוק" לז סימן בחו"מ
שותפים. שני של הנוסח: להם 19)א, שמכרה שזה לומר,

ממנו. חלקו 20)גזלה על ואפילו המערער, עדי לפסול
יטול  אם ביניהם, חלקו שלא זמן שכל יעיד, לא השותף של
מעיד  זה ונמצא שניהם יפסידו השדה, מן כלום המערער

וברשב"ם). א מג, (בבאֿבתרא דין 21)לעצמו לו: שכתב
שלך. שהכל זו, שדה על לי אין גם 22)ודברים כלומר,

זה. תנאי עצמו על קודם 23)יקבל ממנו שלוה המלוה,
חלקו. את לשותפו חציה 24)שהקנה שהרי מידו, יקחנה

השותף  מידי חובו כנגד לטרוף ודינו חוב, לבעל משועבדת
ירצה 25)הקונה. שאם בדבר, נוגע אינו שעכשיו

"לווה  יהיה שלא חובו, בעל מפני השותף אצל להעמידה
ישאר  ממילא הרי ה"ג), פט"ז, לקמן (ראה ישלם" ולא רשע
דמיה  לשלם עליו שקיבל השותף כלפי רשע" "לווה
אחריות  שום עליו קיבל שלא ומדובר, שם). (בבאֿבתרא
בידו, היתה גזולה ויטעון מערער איזה יבוא שאם אחרת,
נוגע  זה נותן הרי כן, לא שאם לו, אחראי זה נותן אין
כשיקחוה  לפצותו יצטרך שלא השותף, לטובת בעדותו

(שם). ממנו

.‰‰„O‰ ÏÚ ¯¯BÚ‰26ÔÈ‡ - ˙B¯t da LÈ Ì‡ : »≈««»∆ƒ≈»≈≈
ÒÈ¯‡‰27ÒÈ¯‡‰ ‰ˆB¯ È¯‰L ,‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ »»ƒ≈ƒ»∆»∆¬≈∆»»ƒ

˙B¯ta B˜ÏÁ ÏhiL È„k ,‰ÈÏÚa „Èa d„ÈÓÚ‰Ï28; ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»¿≈∆ƒ…∆¿«≈
˙B¯t da ÔÈ‡ Ì‡Â29„ÈÚÓ -30¯ÎBO‰ Ï·‡ .31Ì‡ , ¿ƒ≈»≈≈ƒ¬»«≈ƒ

˙e¯ÈÎO‰ Á˜Ï32‰„O Ìi˜˙zL ÈÓ Ïk :¯Ó‡Â B„Èa »««¿ƒ¿»¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
˙e¯ÈÎO‰ Ô˙ ¯·k Ì‡Â ;„ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÏhÈ B„Èa BÊ¿»ƒ…¬≈∆≈ƒ¿ƒ¿»»««¿ƒ
‰„O‰ ‡ˆz Ì‡L ÔÂÈk .„ÈÚÓ BÈ‡ - ‰„O‰ ÏÚ·Ï¿«««»∆≈≈ƒ≈»∆ƒ≈≈«»∆
,da ·LiL ÌÈM‰ Ïk ¯ÎO BÏ ÔzÏ ·iÁ - ¯Ú¯ÚÓÏ«¿«¿≈«»ƒ≈¿«»«»ƒ∆»«»

„ÈÚÓ BÈ‡33.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈≈ƒ¿≈…«≈»∆

בלבד,26) השותף חלק על אלא טוען המערער אין אם אבל
שאז  תנאי, שום בלא לו להעיד זה יכול השותף, לו שמכרה

א). סעיף לז סי' (חו"מ בעדותו נוגע שטוען 27)אינו
ממני. גזלתיה חבירו 28)למחזיק: שדה לעבד היורד

מנהג  כפי בפירות, מסויים חלק בשכרו לו שיתן עלֿמנת
עם 29)המדינה. השדה יטול המערער, יזכה שאם

נגזל. כל כדין זו 30)פירותיה בשנה בה טרח לא וגם
אינו  וגם הקודמות, בשנים כבר שאכל פירות ממנו להוציא
לידי  תעבור השדה אם - שיפסיד אריסותו, עבודת על חש

מי  וגם באריסות, ימצא כמותה שדות שהרבה המערער,
זו, בשדה לאריסות שוב יורידוהו הקודמים בעליה אם יודע

וברשב"ם). ב מו, (בבאֿבתרא יפסיקוהו ירצו את 31)אם
השדה  שכירות דמי שמשלם אלא שלו, הפירות וכל השדה,

שילם.32)לבעליה. לא שעדיין השכירות, שם 33)דמי
מידי  השכירות ולהוציא לחזור השוכר שיכול ואע"פ א. כט,
(רמב"ן  ולהתדיין בדין לעמוד לאדם לו נוח לא - המשכיר
קבלן. ד"ה א מז, שם ה'תוספות' דברי והשווה שם),
המשכיר  לקח "אם פסק: יב, סעיף לז, סי' חו"מ ובשו"ע
בדין  שיזכה למי שיתנם כדי לשוכר, והחזירם השכירות דמי

לו". מעיד (=השוכר) זה הרי -

.Â·¯Ú Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,‰ÂlL ÔBÚÓL34‰„e‰È ‡·e , ƒ¿∆»»¿»»¿≈»≈»¿»
B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ ‡ÈˆB‰Â ‰Âl‰ ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ35, ¿«¿≈«ƒ¿«…∆¿ƒ«¿«ƒ««»

Ï LÈ Ì‡·BÁ‰ „‚k ˙¯Á‡ ‰„O ÔBÚÓL36È¯‰ - ƒ≈¿ƒ¿»∆«∆∆¿∆∆«¬≈
BÏ LÈ ·¯Ú‰ Ô·e‡¯37‡È‰L Ú˜¯˜ d˙B‡ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¿≈∆»≈≈¿»ƒ«»«¿«∆ƒ

‰„e‰È dÁ˜Ï Ì‡L ;‰Êa ‰‡‰ BÏ ÔÈ‡L .ÔBÚÓL ÏL∆ƒ¿∆≈¬»»»∆∆ƒ¿»»¿»
B·BÁ ÏÚa ‰pnÓ Ú¯tiL ˙¯Á‡ ‰„O È¯‰ -38ÔÎÂ . ¬≈»∆«∆∆∆ƒ»«ƒ∆»««¿≈

‰fL ÂÈ¯Á‡ Á˜lL ÈL Á˜BÏÏ „ÈÚÓ ÔBL‡¯ Á˜BÏ≈«ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ∆»««¬»∆∆
BlL ‰„O‰39ÔÈ¯BÁ Ôa ‰„O ¯ÎBnÏ LiL ‡e‰Â .40 «»∆∆¿∆≈«≈»∆∆ƒ

Á˜BÏÏ ÔÈ‡L .ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÏL ‰„O ÈÓc „‚k¿∆∆¿≈»∆∆≈«ƒ∆≈¿≈«
;ÈL Á˜BÏ „Èa ‰„O‰ ‰Ê ˙„ÈÓÚa ‰‡‰ ÔBL‡ƒ̄¬»»«¬ƒ«∆«»∆¿«≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ Á˜BÏ - Û¯Ë elÙ‡L41‡e‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ∆¬ƒƒ¿«≈«»ƒ««≈
¯ÊBÁ42‰pnÓ ‰a‚iL ˙¯Á‡ ‰„O BÏ LÈ È¯‰Â ,43. ≈«¬≈≈»∆«∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆»

מה 34) ללווה יהיה לא אם חובו, לו לפרוע למלוה אחראי
שהיא.35)לשלם. טענה סכום 36)באיזו שוה שהיא
לו.37)החוב. שדה 38)מותר ללווה אין אם אבל

שיפרע  כדי הלווה, ביד להעמידה לערב הנאה יש אחרת,
והואֿהדין  שם). (בבאֿבתרא, מעיד ואינו חובו, בעל ממנה
כנגד  אחרת שדה לו יש אם ללווה להעיד שיכול במלוה

שם. כמבואר שדות 39)החוב, שתי שקנו ויהודה לוי כגון
ובא  באייר, - והשני בניסן, – הראשון זה, אחר זה מראובן
בידו, גזולה שהיא לומר יהודה, של שדהו על לערער אחד
לטובת  להעיד הראשון הלוקח ללוי לו מותר בזה, וכיוצא

שדהו. בידו להעמיד יד,40)יהודה סעיף לז סי' בחו"מ
לאיזה  נשתעבדה ולא נמכרה שלא שדה חורין. בת הנוסח:

מוקדם. ראובן 41)בעלֿחוב של בעלֿחובו שבא כגון
לגבות  אצלו מצא ולא האחרון, הלוקח יהודה אצל המוכר,
ממנו  לטרוף ללוי והלך המערער, בה שזכה מפני כלום,

בחובו. באחריות.42)שדהו לו ולפיכך 43)שמכרה
שדה  למוכר אין אם אבל יהודה, לטובת בעדותו נוגע אינו
את  השני ללוקח להעמיד הראשון ללוקח הנאה יש  אחרת,
שדהו, לטרוף ראובן של בעלֿחובו יבוא שאם כדי שדהו,
גובה  בעלֿחוב אין הדין: ע"פ השני, הלוקח אצל ידחנו
ה"ה, פי"ט מלוה בהל' כמבואר האחרון, הלוקח מן אלא
לגבות  מקום לך הנחתי לטורף: אומר הקודם הלוקח "שהרי
בעדותו  הוא נוגע שהרי לו, יעיד לא ולפיכך ממנו",

שם). (בבאֿבתרא

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הדיין 1) ועל בעדות, הנאה לצד הגורמים שונים דברים
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גם  פוסלים בעדות, הפוסלים פיסולים בהם. להתבונן
לדון. ופסולים להעיד הכשרים בדיינים.

.‡‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓMÓ ˙ÈlË B‡ ‰„O ÏÊbL Ô·e‡¿̄≈∆»«»∆«ƒƒƒ¿»¿»
¯Ú¯ÚÂ2ÈlL BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ÏÚ ¿ƒ¿≈«¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒ

ÔBÚÓL ÔÈ‡ - ‡È‰3BÊ ÔÈ‡L Ô·e‡¯Ï „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ƒ≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰„e‰È ÏL ˙Èlh‰ BÊ ‡ÏÂ ‰„e‰È ÏL ‰„O‰4È¯‰L ; «»∆∆¿»¿…««ƒ∆¿»∆¬≈

„Èa BÊ ˙ÈlË B‡ BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓLƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«
epnÓ dÏÊ‚ ‡e‰L ,Ô·e‡¯5BÏ e¯ÈÊÁiL È„k ,6„iÓ ¿≈∆¿»»ƒ∆¿≈∆«¬ƒƒ«

,ÔBÚÓL ÏL ‰È‡¯‰ ‰È‰zL ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÏÊb‰««¿»∆¬≈∆¿»∆ƒ¿∆»¿»»∆ƒ¿
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ¯LÙ‡ ,Ô·e‡¯ „iÓ da ‡ÈˆBnL∆ƒ»ƒ«¿≈∆¿»∆≈»¿ƒ

‰„e‰È „iÓ da7‰ÏeÊb‰ ‰„O‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ dLÈ¯B‰ B‡8ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈

LÈ Áe¯ ˙Á ‡nL ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L „ÈÚÓ ÔBÚÓLƒ¿≈ƒ∆≈»∆¿»∆»«««≈
ÈÂÏ „iÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ9. ¿ƒ»ƒ«≈ƒ

כנגדו.2) עדות 4)הנגזל.3)טען שום שיודע כגון
המערער. יהודה של עדותו שהוא 5)לפסול תימן: בכת"י

ממנו. גזלם שהוא נוח 7)ביתֿהדין.6)טוען ולפיכך
בעדים, ממנו יוציאה ואח"כ ראובן, ביד להעמידה לשמעון
"מפני  הנוסח: יז, סעיף לז סי' חו"מ ובשו"ע ממנו. שגזלה
מיד  מלהוציאה יותר ראובן, מיד להוציאה לו שנוח שאפשר
כמבואר  מעיד, אינו - בעדותו נוגע שהוא ומתוך יהודה".

ה"א. פט"ו, הראוי 8)לעיל אחר קרובו או בנו, שהוא
יותר 9)ליורשו. מלוי, להוציאה לו נוח כלומר,

א). ומד, ב. מג, (בבאֿבתרא וכנ"ל יהודה, מידי מלהוציאה
לי, נוח "השני א): קט, (כתובות במשנה שנינו זה וכעין
לדון  אוכל ולא אלם, אדם שהוא = הימנו קשה ַוהראשון

עמו.

.·¯ÎÓ10‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊb‰ ˙Èlh‰ »«««ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»
¯Ú¯ÚÏ11‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL - Ô·e‡¯ ˙Ó Ì‡ , ¿«¿≈ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»

˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈlË ÔÈ‡ È¯‰L ;‰„e‰È ÏL dÈ‡L∆≈»∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆
Á˜Bl‰ d‡˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏ ÔBÚÓLÏLe‡Èa12ÈepLÂ ¿ƒ¿¿»∆¿»¿»»«≈«¿≈¿ƒ

˙eL¯13ÏhÈ ÈnÓ BÏ ÔÈ‡Â ÔÏÊb‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·Îe , ¿¿»≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
‰ÈÓc14ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Ìi˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ . »∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿

„ÓÚz ‡lL BÏ ‡È‰ ‰‡‰L ;˙Èlh‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ≈ƒ««««ƒ∆¬»»ƒ∆…«¬…
ÌlLÈÂ dÏÊb Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL È„k ,‰„e‰È „Èa¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»∆¿≈¿»»ƒ«≈

‰ÈÓc15Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ „Èa ˙Èlh‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .16- »∆»¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈
‰ÈÏÚ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡17„ÓÚz Ì‡L dÙBqL ÈtÓ , ≈ƒ¿≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…
BÏ ¯ÊÁÏ L¯Bi‰ „Èa18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿««≈«¬…¿≈…«≈»∆

הגזלן.10) שלו.11)ראובן שהיא שהנגזל 12)לומר
הגזלן. ראובן בבית בעודה ממנה שאחרי 13)נתייאש

והלכה  הקונה, לרשות הגזלן מרשות הטלית עברה היאוש
פ"ה  גזילה בהל' כמבואר קונה, רשות ושינוי יאוש היא:

ה"ג. פ"ה, גניבה והל' לבניו 14)ה"ז, הניח שאפילו
הם  חוב הגזילה שדמי לנגזל, לשלם חייבים אינם מטלטלין,
אם  אבל לבעלֿחוב, משתעבדים המטלטלין ואין הגזלן, על
בהל' כמבואר לשלם, היורשים חייבים - קרקעות הניח

ה"ה. שם ואינו 15)גזילה בעדותו נוגע שהוא נמצא

לומר  אין ומכרה, שדה גזל אם אבל בטלית, זה וכל מעיד.
אינה  שקרקע - הלוקח" קנה - רשות ושינוי "יאוש בה:
מצפה  ולפיכך החוקיים, בעליה ברשות היא ותמיד נגזלת,
אם  בניו מיד או הגזלן, ראובן מיד להוציאה הנגזל שמעון
סוף  לעיל רבינו שסתם וזהו בעדותו, נוגע הוא והרי מת,
תמיד  כי מעיד" שמעון אין הגזולה... השדה "מכר... ה"א
המערער  יהודה ברשות תעמוד שלא הנאה, לו צפויה

וברשב"ם). א מד, הגזלן 16)(בבאֿבתרא ראובן שמת
לבניו. המערער.17)והניחה יהודה של כי 18)שאינה

רשות, שינוי נקראת ואינה לוקח", כרשות אינה יורש "רשות
הוא, בעדותו נוגע ולפיכך בלבד, ביאוש הטלית קנו ולא

(שם). היורשים מידי טליתו לו להחזיר שמתכוון

.‚˙eÈ¯Á‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL Ô·e‡¯19, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e20˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ïe »¿»¿«¿≈«ƒ¿¿ƒ»ƒ««
‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - B„È21ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈

,ÔBÚÓL „Èa „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰ - ˙eÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»¬≈∆∆«¬…¿«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k22,B·BÁa ‰pÙ¯ËÈÂ ¿≈∆»««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿

ÌlLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ ‰È‰È ‡ÏÂ23. ¿…ƒ¿∆…∆»»¿…¿«≈

את 19) יטרפו אם לקונה, אחראי שאינו בפירוש שהתנה
שטר  לו כתב אם אבל שהיא. טענה איזו מחמת ממנו השדה
כתובה  כאילו זה הרי אחריות, בו הזכיר ולא סתמי מכירה
אלא  אינה נזכרה שלא שאחריות אחריות", "קבלת בו
ה"ד. פי"ט, מכירה בהל' כמבואר הסופר", "טעות

שלו.20) שהיא עידי 21)לומר או יהודה, עידי לפסול
לשמעון,22)שטרו. שדהו שמכר טרם לראובן שהלוה

לו. נשתעבדה כא.23)והשדה לז, בתהלים הוא פסוק
ויקרא  לבעלֿחובו חייב ישאר יהודה, לידי תעבור שאם
כי  לו, איכפת לא הלוקח את שהפסיד מה אבל "רשע",
באחריות, שלא בפירוש, לך מכרתי מתחילה לו: יאמר
שדה  לו כשאין זה וכל א). מה, (בבאֿבתרא וקבלת וסברת
בעל  אין חובו, כנגד אחרת שדה למוכר יש אם אבל אחרת,
של  בתֿחורין מהשדה חובו גובה אלא מהלוקח, טורף החוב
הלוקח, ביד השדה בהעמדת רווח שום למוכר ואין המוכר,

(שם). לו ומעיד

.„‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÏ ˙ÈlË B‡ ‰¯t ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÔBÚÓL „iÓ ‡ÈˆB‰Ïe ¯Ú¯ÚÏ24BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ - ¿«¿≈¿ƒƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

‰ÈÏÚ25„Èa ‰„ÓÚ elÙ‡L ;ÔBÚÓL ÏL ‡È‰L »∆»∆ƒ∆ƒ¿∆¬ƒ»¿»¿«
ÔÓ Û¯BË Ô·e‡¯ ÏL B·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÔBÚÓLƒ¿≈««∆¿≈≈ƒ

ÔÈÏËÏhn‰26È˜È˙Bt‡ eÈ‰ elÙ‡Â ,27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ»«≈≈«∆¿»ƒ
˙Èlh‰Â ‰¯t‰ BfL ‰„BÓ ÔBÚÓL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«»»¿««ƒ
Ô‰ ˙Ó‡aL Ú„BÈ ‡e‰Â ,È‡cÂa ¯ÎBn‰ Ô·e‡¯ ÏL Ì‰≈∆¿≈«≈¿««¿≈«∆∆¡∆≈
„ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL ‰„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;BlL∆¬»ƒ…»ƒ¿≈¿≈≈ƒ
- ÔBÚÓL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆz Ì‡L ;‰„e‰È ˙eÎÊ „a‡Ï¿«≈¿¿»∆ƒ≈≈ƒ««¿≈ƒ¿
¯·„ ÈÏ z¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈÓc Úa˙ÈÂ ÔBÚÓL ¯ÊÁÈ«¬…ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ¿…«»«¿»ƒ»»

ElL BÈ‡L28ÏL Ô‰L e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a È¯‰L , ∆≈∆¿∆¬≈»≈ƒ¿»¿∆≈∆
‰„e‰È29„a‡Ï Ô·e‡¯ „ÈÚiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈¿«≈

e‡aLk ?ÔBÚÓL „Èa ÔÈÏËÏhn‰ „ÈÓÚÈÂ ‰„e‰È ˙eÎÊ¿¿»¿«¬ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«ƒ¿¿∆»
‰˙È‰ ‡Ï ‰Ê Ô·e‡¯L ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ∆≈¿ƒ∆¿≈∆…»¿»
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Û‡ - CÎÏ ÌÈ„Ú e‡a ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÏBÚÓ Ú˜¯˜ BÏ«¿«≈»¬»ƒ…»≈ƒ¿»«
„ÈÚÓ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .„ÈÚÓ BÈ‡ ˙Èlh‰Â ‰¯t‰ ÏÚ««»»¿««ƒ≈≈ƒ¿»»≈≈ƒ
,Ú˜¯˜ ·b‡ B·BÁ ÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰˜‰ ‡nL ?Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆»ƒ¿»»¿«««««¿«

'È˜‡c' ·˙ÎÂ30hÓ BÏ ‰˜‰Â ,Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏ31, ¿»«¿∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ«««¿«
CÎÈÙÏ ;˙Èlh‰Â ‰¯t‰ Û‡ Û¯BË B·BÁ ÏÚa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««≈««»»¿««ƒ¿ƒ»
,ÔBÚÓL „Èa Ô„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÈ ‡Ï…»ƒ¬≈∆∆¬≈∆¿«¬ƒ»¿«ƒ¿

ÌÙ¯ËÈÂ B·BÁ ÏÚa ‡B·iL È„k32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»««¿ƒ¿¿≈¿≈…«≈
˙Ú„a ‡l‡ ÔÈÈeÏz ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·„e .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈≈»¿ƒ∆»¿««

ÌÈËtLn‰ ¯wÚ ÔÈ·iL ,B˙Èa ÌˆÚÂ Ôic‰33Ú„ÈÂ , ««»¿…∆ƒ»∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«
‡ˆÓÈ Ì‡ .˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯Bb‰ ¯·c»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»
C¯„a elÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡‰ „ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ LiL∆≈»∆»≈«¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆

‰‡ÏÙÂ ‰˜BÁ¯34da „ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -35C¯„Îe . ¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ»¿∆∆
Ck ,‡e‰ B˙e„Úa Ú‚B ‡nL ,‰Ê ¯·„a „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ¿»»∆∆»≈«¿≈»
ÌLk :ÔÈÏeÒt ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ .¯·„ B˙B‡a Ôe„È ‡Ï…»¿»»¿≈¿»ƒ≈¿ƒ¿≈

ÌÈi„a ÔÈÏÒBt Ck ,ÌÈ„Úa ÔÈÏÒBtL36. ∆¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿«»ƒ

מגזלן.24) שקנאה יהודה.25)בטענה עידי לפסול
שאין 26) המטלטלין, מן טורף בעלֿחוב אין הוא: שכלל

אדם  לך אין כן, לא שאם הלקוחות. נזהרו ולא קול להם
ממנו  החוב בעל יטרפם שמא מחבירו, מטלטלין עוד לוקח

וברשב"ם). ב מד, לגבות 27)(שם לבעלֿחוב שייחדם
"אפה  - אפותיקי פלוני. זמן עד יפרענו לא אם מהם, חובו
פרעון  לך יהיה לא כלומר: תעמוד), זה (=על קאי" תהא
מותר  מעדותו, לראובן הנאה שום שאין ומכיון מזה. אלא
שאם  באחריות, שלא לו שמכר ומדובר (שם). להעיד לו
שמעון  יחזור שלא בעדותו, נוגע ראובן הרי סתם, מכרה
לז, סימן חו"מ ב'טור' וכן טליתו, דמי ממנו  לתבוע עליו
שלא  לך זביני "להכי שם: הגמרא מלשון נראה וכן

יהודה.28)באחריות". מידי בידך גזולה שהיתה
שהרי 29) כלום, לו חייב המוכר אין זה במקרה שגם ואע"פ

בהל' רבינו וכדברי אחריות, עליו תהיה שלא עמו התנה
נוגע  - קיים" - שבממון תנאי "שכל ה"ח: פי"ט, מכירה
דין  בפני לעמוד המוכר לראובן לו נוח שלא הוא, בעדותו
שאינו  דבר לו שמכר עליו, תרעומת לשמעון ותהיה ודיינים,

שם). לחו"מ (ב"ח כל 31)שאקנה.30)שלו לו: שכתב
הרי  מטלטלין, בין קרקעות בין לקנות, עתיד שאני נכסים
מן  אף טורף בעלֿחוב ואז מהם, להפרע לך משועבדים הם
שבממון  תנאי שכל שלוה, לאחר הלווה שקנה המטלטלין
חו"מ  ובשו"ע ה"ב). פי"ח, מלוה הל' רבינו (מלשון קיים -
לו  שעבד אפילו הזה "ובזמן מעיר: טז, סעיף לז סי'
משום  שמכר" ממטלטלין טורף אינו קרקע, אגב מטלטלין
מחבירו, חפץ קונה אדם לך אין כן, לא שאם השוק, תקנת

א. סעיף ס סימן שם רשע 32)כמבואר "לוה יהיה ולא
שם). (בבאֿבתרא ה"ג לעיל כמבואר ישלם", ולא

ובסיסם.33) לשון 34)יסודם ע"פ הרגיל, מגדר יוצאת
רחוקה  ולא ממך היא נפלאת "לא יא) ל, (דברים הכתוב

מעיד,35)היא". לחובתו אבל לזכותו, כשמעיד זה וכל
בשם  (כסףֿמשנה עדים כמאה דומה בעלֿדין שהודאת

שלא 36)הראב"ד). "ומנין ה"ט: פ"ג, סנהדרין ירושלמי
עדים, ע"פ הרוג תורה: אמרה לזה? זה קרובים הדיינים יהו

דיינים  אף לזה, זה קרובים אין עדים מה דיינים. ע"פ הרוג
"כל  ב מט, בנדה המשנה משמעות וכן לזה", זה קרובים אין
פסול  להיות שאיֿאפשר הרי - להעיד" כשר לדון, הכשר

לדיינות. וכשר לעדות

.‰CÎÈÙÏe37ÌÈ·B¯w‰ ÌÈL ÔÈ¯„‰Òa ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ
‰ÊÏ ‰Ê38‰pË˜ È¯„‰Òa ÔÈa ,39È¯„‰Òa ÔÈa ∆»∆≈¿«¿∆¿≈¿«»≈¿«¿∆¿≈
‰ÏB„‚40¯aÚÏ ‰Ú·L „Ú ÔÈÙÈÒBnL el‡ Ï·‡ . ¿»¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»¿«≈
‰M‰41L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,42, «»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

‰È‰ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È43CÎa ÔÈ‡ - ÌÈ·B¯˜ Ô‰a ≈»∆ƒ∆ƒ»»»∆¿ƒ≈¿»
ÌeÏk44. ¿

בדיינים.37) פוסל בעדים שפוסל מה וכל הואיל
ה"ו,38) פי"ד לעיל כמבואר לעדות, פסולים שהם

שם. ושלשה 39)ובביאורנו עשרים של ביתֿדין שהיא
המונה 40)חכמים. שבמקדש, הגדול ביתֿדין שהיא

ה"ג). פ"א, סנהדרין הל' (לעיל חכמים ואחד שבעים
בלבד, ממונות דיני הדן שלשה של ביתֿדין לכל והואֿהדין
(כסףֿמשנה). לזה זה הקרובים דיינים בו יושבים אין

עשר.41) שלשה חודש לה ה"טֿי.42)להוסיף פ"ד,
ה"ז. פ"ה, סנהדרין הל' ֿ 43)והשווה ה'לחם בנוסח

היו. לשם 44)משנה': אלא אותם מוסיפים שאין כיון
ברכת  "כנגד ב) י, (סנהדרין שאמרו כמו בלבד, סמל
חמש; - ובשני תיבות; שלש בו יש ראשון שבפסוק כהנים",
ובחמשה  בשלשה, מתחילים כאן אף שבע, - ובשלישי
את  אלא בו לפסול אין בשבעה, וגומרים ונותנים, נושאים
אם  כאן וגם מקום, בכל ביתֿדין שהם הראשונים, השלושה
ולדעת  העיקר. שהם הרי - מעוברת, - בשלשה גמרו

כל  צריכים הלחםֿמשנה, פיהם על מעשה שעושים השלשה
הראשונים, שלושת על הנוספים אלו ואפילו כשרים, להיות
שלשתם  ע"פ וגומרים השנה, את לעּבר מצטרפים שהם כל
ושאר  מזה, זה רחוקים להיות צריכים השנה, את לעבר

בהם. לנו איכפת לא הנוספים

.Â„ÈÚ‰Ï ¯Lk - Ôe„Ï ¯Lk‰ Ïk45¯Lk LÈÂ . »«»≈»»≈¿»ƒ¿≈»≈
‡BO‰Â ·‰B‡‰ .Ôe„Ï ¯Lk BÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï46¯b‰Â ,47 ¿»ƒ¿≈»≈»»≈¿«≈¿«≈

¯¯ÁLÓ‰Â48Ô˜f‰ ÔÎÂ ,49‡ÓeÒÂ ,¯ÊÓn‰Â ,ÒÈ¯q‰Â ¿«¿À¿»¿≈«»≈¿«»ƒ¿««¿≈¿»
Ôe„Ï ÌÈ¯Lk ÔÈ‡Â ,„ÈÚ‰Ï ÔÈ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a¿««≈≈»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈ƒ»

e¯‡aL BÓk ,˙BLÙ ÈÈc50. ƒ≈¿»¿∆≈«¿

ב.45) מט, פי"ג 46)נדה לעיל כמבואר להעיד, שכשרים
חובה  לראות יכול אינו שהאוהב לדון, ופסולים הט"ו,
א. כט, (סנהדרין בזכותו להפוך מסוגל אינו והשונא לנידון,
ה"ו. פכ"ג, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), קה, וכתובות

פ"ב 47) שם ראה מישראל, אמו שתהא עד לדון שפסול
הי"א. ופי"א מעבדותו,48)ה"ט, שנשתחרר כנעני עבד

אבל  א. פח, בבבאֿקמא כמבואר לעדות, שכשר כגר ודינו
פ"ט, לעיל כמבואר לעדות, פסול - נשתחרר שלא העבד

אפילו 49)ה"ד. לדון הפסולים אלה רבינו מנה כאן עד
לדון  הפסולים אלה מונה הוא ואילך מכאן ממונות, דיני
לדון. הם כשרים ממונות לדיני ואילו בלבד, נפשות דיני

בשנים 50) מופלג זקן "לא ה"ג: פ"ב, סנהדרין הל' לעיל
צער  כבר שכח שהזקן אכזריות", בהם שיש מפני סריס, ולא
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פי"א  ושם וברש"י). ב לו, (סנהדרין סריס וכן בניו, גידול
כשר  מעיניו, באחת והסומא הממזר "וכן רבינו: כותב הי"א,
אלא  אותם, דנים אין נפשות בדיני אבל ממונות. דיני לדון
אחד  יהיה ולא לכהונה, המשיאים וישראלים לויים כהנים
"כשם  ב לו, בסנהדרין מבואר והטעם, וכו'. סומא" מהם
(=פגם  מום" מכל מנוקים כך בצדק, מנוקים שביתֿדין
בסנהדרין, לדון סומא פסלו א קא, וביבמות משפחה).
והשווה  בך", אין ומום רעיתי, יפה "כולך ז) ד, (שיר שנאמר

ה"ט. פ"ב, סנהדרין הל'

ה'תשע"ט  תמוז כ"א רביעי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
על 1) האיום עצמית. ראיה בלא אחרים מפי להעיד האיסור

עם  לעמוד עד, שאינו לאדם האיסור ממון. בענייני עדים
שיודה  הלווה את ולהפחיד הם, ששניים להראות כדי עד,

מעיד. ואינו עדותו הכובש אחד עד דין מעצמו.

.‡‰ÓÎÁa ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ ÌÈL‡ BÏ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ,‰‡¯È·e2‰¯·Ú ¯·ÚL ÈBÏt e‡¯L ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»¿ƒ∆»«¬≈»
ÈBÏtÓ ‰ÂlL B‡ ˙ÈBÏt3ÔÈÓ‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆»»ƒ¿ƒ««ƒ∆«¬ƒ
e‰‡¯ el‡k BaÏa ¯·c‰4‰‡¯iL „Ú ,„ÈÚÈ ‡Ï - «»»¿ƒ¿ƒ»»…»ƒ«∆ƒ¿∆

:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÂÈtÓ ‰Âl‰ BÏ ‰„BÈ B‡ ,ÂÈÈÚa ¯·c‰«»»¿≈»∆«…∆ƒƒ¿…«
‡e‰Â :¯Ó‡pL .‰Ó ÈÏ ‰ÂÏ‰ ÈBÏtL „Ú ÈÏÚ ‰È‰¡≈»«≈∆¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆∆¡«¿
˙Ói˜˙nL ˙e„Ú EÏ ÔÈ‡Â ;Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú≈»»»»¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆

ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡l‡ ‰ÚÈ„Èa B‡ ‰i‡¯a5„ÈÚn‰ ÏÎÂ . ƒ¿ƒ»ƒƒ»∆»≈»¿»«≈ƒ
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ6, ƒƒ¬≈ƒ¬≈∆≈∆∆¿≈¿…«¬∆

.¯˜L „Ú EÚ¯· ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆

איננה.2) אומרים, ותיבת: ראו. שהם הנוסח: תימן יד בכתב
כך.3) על להעיד ממנו ה 4)ומבקשים הלכה בסמוך ראה

זה. כיצד?5)מעין ידיעה בלא "ראיה ב: לג, שבועות
אם  הודעתים, לא (=אבל ופלוני פלוני בפני לך מניתי מנה
ופלוני  פלוני יבואו פירעון), או הלוואה, או מתנה, הם
דרש  הנתבע (=שאם ידיעה בלא ראייה היא זו ויעידו,
אלו  הרי לו, יפרע אזי ויעידו, כאלו עדים שיביא מהתובע
מנה  כיצד? ראייה בלא ידיעה משלם); והלה מעידים,
זו  ויעידו ופלוני פלוני יבוא ופלוני, פלוני בפני לי הודית
העדות  אין נפשות בעדות אבל ראייה", בלא ידיעה היא
לו  הודה שאם כאחת. וידיעה ראייה פי על אלא מתקיימת
להעיד. לו אסור המעשה, את ראה לא והעד שהרג, החייב

א.6) לא, שם

.·CÎÈÙÏ7ÔÈÓi‡Ó8ÔBÓn‰ È„Ú ÏÚ Û‡9„ˆÈÎÂ . ¿ƒ»¿«¿ƒ««≈≈«»¿≈«
Ïk‰ ÈÙa [Ì‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó] ?Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó10, ¿«¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«…

¯˜L ˙e„Ú Ák Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe11da „ÈÚn‰ ˙L·e , ƒƒ»…«≈∆∆∆«≈ƒ»
‡a‰ ÌÏBÚ·e ‰f‰ ÌÏBÚa12˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â . »»«∆»»«»¿««»ƒƒ∆

,ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ¯iLÓe ,ıeÁÏ Ì„‡‰ Ïk»»»»«¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ
¯ÓB‡Â13.‰ÊÏ ·iÁ ‰fL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ¯Ó‡ :BÏ ¿≈¡…≈««»≈«∆∆«»»∆

‡e‰L :¯Ó‡ Ì‡14LÈ‡ B‡ ,BÏ È‡ ·iÁ ÈÏ ¯Ó‡ ƒ»«∆»«ƒ«»¬ƒƒ
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÏ ¯Ó‡ ÈBÏt15„Ú , ¿ƒ»«ƒ∆«»…»«¿«

BÏ ‰„B‰ eÈÙa :¯Ó‡iL16BÏ ·iÁ ‡e‰L17eÈ‰Â . ∆…«¿»≈»∆«»¿»

e‡ˆÓ .Ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰ „Ú‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆»≈«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿¿
˙BÂ ÔÈ‡OB - ÔÈeÎÓ Ô‰È¯·„ÔÈ¯ÓB‚Â ,¯·ca ÔÈ ƒ¿≈∆¿À»ƒ¿ƒ¿¿ƒ«»»¿¿ƒ
.ÔÈc‰«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mlera da cirnd zyeae xwyd zecr gk mze` oiricene"
."`ad mlerle dfd

בעבירות  אפילו דוגמתה מצינו לא זו אזהרה ולכאורה,
החומרה  מהי להבין וצריך בית־דין, מיתות ארבע שעונשן
של  תוכנו כל הוא: והביאור שקר. בעדות כ"כ הגדולה
הטובה  הנהגתו על־ידי כי הקב"ה, על עדות הוא יהודי
הקב"ה  של וה"יושר" ה"טוב" על מעיד הוא והישרה,

עדי" "אתם ישראל עם על נאמר שהרי מג,כביכול, (ישעיהו

כל י.) את הסותר מעשה זה הרי שקר עדות כשמעיד לכן, .
שקר  יעיד שאם אותו מזהירים כך ומשום ותכנו, עניינו
כמו  ממש, תוכנו כל את מאבד כי כו' הזה בעולם לו בושת
אלא  ממשי בדבר ניזק שאינו - אותו שמביישים אדם

תוכנו. ערך את ממנו נוטל שהמביישו
(58 dxrd 258 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

העידו 7) ואפילו בעיניהם, הדבר לראות וצריכים הואיל
להעיד. להם אסור ביותר, נאמנים אנשים מטילים 8)להם

עידי 9)אימה. על שמאיימים כשם שקר, יעידו שלא
פרק  סנהדרין הלכות לעיל וראה א) כט, (סנהדרין נפשות

ג. הלכה דין.10)י"ב, בבית שעה באותה הנמצאים
עדות 11) על לעולם באים וחרב שרעב ועונשו, העוון חומר

איש  אין, וגשם ורוח "נשיאים יד) כה, (משלי ככתוב שקר,
שנון, וחץ וחרב "מפיץ (יח) שם וכן שקר", במתת מתהלל

שקר". עד ברעהו עונה הבא 12)איש בעולם רק שלא
שוכריו, על בזוי הוא הזה בעולם גם אלא בזוי, יישאר הוא
בליעל  בני אנשים שניים "והושיבו י) כא, (מלכיםֿא, ככתוב
שאיזבל  הרי - ומלך" אלהים ברכת לאמר ויעדוהו נגדו

(שם). בליעל בני קוראתם: שוכרתם, גדול 13)עצמה
ואומרים. תימן: יד ובכתב הלווה.14)שבדיינים.

יחזיקוהו 15) שלא כדי בי, נושה פלוני לומר עשוי שאדם
חשוב, איש הוא אפילו פלוני" "איש אמר: אם וכן עשיר,
ב). לז, ובדף שם, (סנהדרין עד מפי עד אלא זה אין

א 17)לתובע.16) כט, (שם בדבר עדים לו שנהיה נתכוון
וברש"י).

.‚ÔÈ·Ï BÈa BÏ ‰„B‰Â ,B¯·ÁÏ ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰««¿ƒ≈ƒ«¬≈¿»≈¿≈
BÓˆÚ18:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â , «¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ∆≈

‡nL È‡ ‡¯È˙Ó Ï·‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ EÏ LÈ È‡cÂ««≈¿∆¿ƒ»¿»¬»ƒ¿»≈¬ƒ∆»
‰„BiL „Ú ,˙e„Ú dÈ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎz¿À≈ƒ«ƒ¿»»¬≈≈»≈«∆∆

ÌÈ„Ú ÈÙa19. ƒ¿≈≈ƒ

המוחבאים.18) העדים את ראה אותם 19)שלא שיראה
"שמא  ז: הלכה ו, פרק ונטען טוען הלכות והשווה (שם).
בדין  תבעו ולמחר לך, אתן מה לי ואין למחר, בדין תכפיני
שאמר: בין בו, הייתי משטה ואמר שטען בין העדים, באלו
כופר  (=כדין היסת נשבע זה הרי מעולם, דברים היו לא
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עדי" "אתם הלווה שיאמר עד עדות, כאן שאין ונפטר, בכל)
וכו'.

.„‰‡„B‰ C¯c ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„Bn‰ „Á‡20: ∆»«∆ƒ¿≈≈ƒ¿»«∆∆»»
‰Ê21B‡ ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡L B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏˆ‡ BÏ LÈ ∆≈∆¿ƒ»¿»∆»««∆≈«

ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :¯Ó‡L22ÔÈa ,‰Âl‰ ¯Ó‡L ÔÈa , ∆»«¡»«≈ƒ≈∆»««…∆≈
‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L23ÂÈ¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó C¯„ ‰Âl‰ ˜˙LÂ24 ∆»«««¿∆¿»««…∆∆∆«¬ƒƒ¿»»

ÌÈ„Ú el‡ È¯‰ -25B„iÓ e˜ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .26, ¬≈≈≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ»
Ck ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ LiL ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡L B‡∆»«»∆ƒ¿»«¿»∆≈»∆∆¿ƒ»
‰‡„B‰ Ì‰ È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈≈»»

ÂÈt ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe27. ¿ƒƒ«ƒ

וכו'.20) לפניכם מודה אני בפניהם: שאמר כגון
בפנינו.21) העומד הזה וכך.22)התובע כך לו חייב שאני

בקשר  שם בסנהדרין התלמוד מדברי רבינו הוציא זה וכל
שהוא  לו הודה בפנינו שיאמר "עד שם במשנה ששנינו למה
שיאמר  "צריך האומר: יהודה, לרב לו מסייע - לו" חייב
לאמירתו: לו" "הודה דין התלמוד שהשווה הרי עדי", אתם
עוד: לטעון יכול אינו המקרים אלה שבכל עדי", "אתם
ועשיר) שבע (להיראות להשביע שלא או; בו, הייתי משטה
לד), קטן סעיף פא משפט לחושן (ש"ך נתכוונתי עצמי את

אֿב. הלכה ז, פרק ונטען טוען הלכות היו 23)והשווה
הן. לי ואמר לתביעתי הודה שהלווה עדים פרט 24)עלי

בו. משטה אלא שאינו והיתול, שחוק דרך שתק אם
שם.25) רבינא של מאמרו ב כט, קיבלו 26)סנהדרין

שכלל  המלווה, לתביעת מודה שהוא הלווה מידי סודר קניין
הוד  שטר לו כותבים מידו, וקנו שניים בפני הודה אה,הוא:

עומד  לכתיבה קניין שסתם כיתבו, אמר; שלא פי על אף
וברש"י). להם 27)(שם אסור אבל פה, על מלווה לעשותו

ואפילו  מידו, קנו לא עוד כל בשטר, מלווה עליו לכתוב
אחר  בו להימלך הם צריכים שטר, עלי כיתבו להם; אמר
בשטר", "מלווה לעשותו הוא מסכים אם בשטר, שחתמו
בהלכות  כמבואר המלווה, לידי השטר מוסרים אז ורק

א. הלכה י"א, פרק ולווה מלווה

.‰ÔÈ˙B Ì‡L ,‰z‡ Ú„BÈ :Ba¯ BÏ ¯Ó‡L „ÈÓÏz«¿ƒ∆»««≈««»∆ƒ¿ƒ
Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó .¯wLÓ ÈÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ Ïk ÈÏƒ»»»»≈ƒ¿«≈»∆≈ƒ≈∆
Ì‡ .BnÚ Û¯Ëˆ‰Â CÏ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ÈÏ LÈÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆»≈¿ƒ¿»≈ƒƒ

¯˜L „Ú ‰Ê È¯‰ - Û¯Ëˆ28. ƒ¿»≈¬≈∆≈∆∆

עד 28) ברעך תענה "לא תורה: אמרה ועליו א לא, ֵשבועות
א. הלכה לעיל כמבואר שקר",

.ÂÈ„k ,„ÈÚz ‡ÏÂ „Ú‰ ÌÚ „ÓÚÂ ‡Ba :BÏ ¯Ó‡»««¬…ƒ»≈¿…»ƒ¿≈
ÈL Ìz‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‰Âl‰ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿«¿«¬∆««¿∆«∆¿≈
˙B‡¯‰Ïe „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚÓ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú≈ƒ¿∆≈«¿¬≈∆»«¬…¿«¿

„ÈÚÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Ú ‡e‰L29‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ∆≈««ƒ∆≈≈ƒ¿«∆¿«≈
˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ Ba30. ∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

וגו'.29) ברעך תענה לא משום: עובר שבועות 30)ואינו ֵ
כדין, שלא הנתבע, עימו ישתווה זה פחד ידי על שמא שם,
יד). קטן סעיף כח, משפט לחושן (סמ"ע לו חייב היה שלא

.ÊB¯·ÁÏ „ÈÚ‰Ï ¯˜L È„Ú ¯ÎBO‰31ÈÈcÓ ¯eËt - «≈≈≈∆∆¿»ƒ«¬≈»ƒƒ≈

Ì„‡32ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ,33L·kL „Á‡ „Ú ÔÎÂ .34 »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ¿≈≈∆»∆»«
ÈÈ„a ·iÁÂ ,Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt - „ÈÚ‰ ‡ÏÂ B˙e„Ú≈¿…≈ƒ»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈

ÌÈÓL35. »«ƒ

חבירו.31) לשמעון מראובן כסף בית 32)להוציא אין
זה  שאין ראובן, את שהפסיד מה לשלם לחייבו יכול הדין

א). נו, קמא (בבא ופטור לנזקין גורם לצאת 33)אלא כדי
(שם). חבירו את שהפסיד מה מעצמו, לשלם עליו שמים ידי
כדין, שלא ממון והוציא לעצמו, שקר עידי שכר אם אבל
שם  כמבואר שגזל, ממון אותו להחזיר אדם בדיני חייב

ב. סעיף לב, משפט ככתוב 34)ובחושן והעלים, עצר
א  פט, בסנהדרין שנינו וכן עוונותינו" "יכבוש יט) ז, (מיכה

נבואתו". את מחייב 35)"הכובש היה מעיד היה שאילו
והיה  שקר, מלהישבע נמנע היה ושמא שבועה, הנתבע את
וברש"י). שם קמא (בבא ממון הפסד לו שגרם נמצא משלם,
העידו, ולא עדותם שכבשו עדים בשני לומר, צורך ואין
עוונו" ונשא יגיד לא "אם ככתוב: שמים, בידי שחייבים
ואפילו  א. הלכה א פרק לעיל והשווה שם, בגמרא וכמבואר
בלא  עדותם וכבשו עדות, לו יודעים שאינם נשבעו לא
כמבואר  יישאו, ועוונם גדול חטאם התובע, השבעת

פשיטא. המתחיל דיבור שם בתוספות

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שהוכחשו 1) עדים להזמה. הכחשה בין ומה זומם; עד דיני

חיוב  דין זוממים. בעדים והכרזה התראה הוזמו. ולבסוף
עצמם. הודאת פי על זוממים תשלומי

.‡¯˜La „ÈÚ‰L ÌÈ„Úa Ú„BÂ ,¯˜La „ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ¿∆∆¿«¿≈ƒ∆≈ƒ¿∆∆
ÌÓBÊ „Ú ‡¯˜pL e‰Ê -2BÏ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe , ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿«¬≈«¬

B¯·ÁÏ B˙e„Úa ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L ‰Ók3‰¯·Úa Ì‡ . ¿»∆»»«¬¿≈«¬≈ƒ«¬≈»
enÊe‰Â e„ÈÚ‰ ‰ÏÈ˜Ò ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4;Ôlk ÔÈÏ˜Ò - ∆«»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈÙ¯O - ‰Ù¯Oa Ì‡Â5Ì‡Â .˙B˙Èn‰ ¯‡L ÔÎÂ ; ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈¿»«ƒ¿ƒ
˙e˜ÏÓa e„ÈÚ‰6È·iÁÓ ¯‡Lk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰˜BÏ - ≈ƒ¿«¿∆»∆»≈∆ƒ¿»¿À¿≈

˙e˜ÏÓ7BÁk ÔÈ„ÓB‡Â .8e„ÈÚ‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe «¿¿¿ƒ…«¿ƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈLlLÓ - ÔBÓÓ B·iÁÏ9ÔÈÓ ÈÙÏ Ô‰ÈÈa ÔBÓn‰ ¿«¿»¿«¿ƒ«»≈≈∆¿ƒƒ¿«

BÏ ÚÈbn‰ ˜ÏÁ ÔzÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÌÈ„Ú‰10ÔÈ‡Â . »≈ƒ»∆»¿∆»ƒ≈≈∆««ƒ«¿≈
ÔÈÓeÏLz ÌB˜Óa ÔÈ˜BÏ11. ƒƒ¿«¿ƒ

העדים 2) ע"י שיקרו הוכח שהרי רשע, מחשבות ֶחושב
ה' תתן "אל ט) קמ, (תהלים אומר והכתוב אותו, המזימים

תפק". אל זממו רשע, יט)3)מאויי יט, (דברים ככתוב
לאחיו". לעשות זמם כאשר לו נמצאו 4)"ועשיתם

ה"י.5)שקרנים. פ"כ, לקמן עבירה 6)ראה על
בשר  שאכל עליו שהעידו כגון מלקות, עליה שחייבים

שעטנז. לבש או פרק 7)בחלב, לקמן וראה ב. באות כנ"ל
ט. הלכה כל 8)כ כדין לקבל, יכול הוא מכות כמה

וכלשון  בריאותם, כח כפי אלא אותם מלקים שאין הלוקים
פוחתים  "אבל א: הלכה פי"ז, סנהדרין הלכות לעיל רבינו
מת". הוא בוודאי רבה, מכה לחלש יכה שאם לחלש,
אינם  הרבה, מכות לקבל שיכול בריא אדם על העידו ואפילו
חלש  היית אילו לו: לומר שיכולים כוחם, כפי אלא לוקים
ממכות  מוכח וכן מזה, יותר לוקה היית לא אתה גם כמונו,
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(קרית  מיזדבנת" הוה מי לך, הוה אנת אי ליה "ולימרו ב ב,
כל 10)מחלקים.9)מלך). והוזמו, שלשה היו שאם

קיבל  והרי להפסידו, שרצה הממון שליש משלם מהם אחד
משלשים  אין אבל כולם. בין להפסידו שרצו מה הנידון
ש"ממון  מכות, ותשע שלשים לוקה אחד כל אלא במלקות
כלומר: א), ה, (מכות מצטרפת" אינה מלקות מצטרף,
כל  ילקו לא אם זמם" "כאשר לקיים יכול אתה אין במלקות
מלקות  הנידון את להלקות זממו שהרי שלימה, מלקות אחד
מקבל  הוא הרי מהם, מקבל שהוא בממון כן לא שלימה,
רבינו  ובשם שם). יו"ט (תוספות ממנו להוציא שרצו מה כל
כאב  דומה שאינו אומרים, מּבריסק סולובייצ'יג הלוי חיים
מה  שכל הי"ד, המכה של הכאב לעוצמת הי"ג, המכה
שהוא  מאחר והולך, מתרבה כאבו מכות, לו מוסיף שאתה
המכות  תחלק אם ולפיכך הקודמות, מהמכות ונסבל כאוב
ממספר  חלק רק ילקה מהם אחד וכל כולם, העדים בין
האחרונות, המכות של הכאב את ירגיש לא הרי המכות,
של  הדין את בהם קיימת שלא נמצא מרגיש, היה שהנידון

זמם". אין 11)"כאשר ממון, לשלם נתחייבו שאם
שקר", עד ברעך תענה "לא משום: גם שילקו אומרים
א). ד, (מכות לוקה" אינו המשלם "כל הוא: שכלל
זוממים  עדים תורה ריבתה "בפירוש אמרו: ב לב, ובכתובות
ולא  שנאמר: ישלמו)... ולא ילקו נאמר: (=שלא לתשלומין
ממון". וזהו ליד, מיד הניתן דבר - ביד יד עינך... תחוס
שניתן  לאו "וכל ה"ב: פי"ח, סנהדרין הל' והשווה

עליו". לוקין אין לתשלומין...

.·ÈzL Ï·‡ ;enÊe‰L ÌÈ„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ∆«¬»¿≈
ÔÈ‡Â BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ˙Bzk12ÔÈ‡ - ˙e„Ú Ô‡k ƒ««¿ƒ∆¿≈»≈≈

‡È‰ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ ÔÈLBÚ¿ƒ∆««≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
‰LÁÎ‰‰ ?‰nÊ‰Ï ‰LÁÎ‰ ÔÈa ‰Óe .˙È¯wM‰ ˙k‰««««¿»ƒ«≈«¿»»«¬»»««¿»»
˙‡ÊÂ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ :˙¯ÓB‡ ˙‡Ê .dÓˆÚ ˙e„Úa -¿≈«¿»…∆∆»»«»»«∆¿…
‰È¯·c ÏÏkÓ ‡B·È B‡ ,‰f‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡13 ∆∆…»»«»»«∆»ƒ¿«¿»∆»
ÌÈ„Ú‰ el‡Â ,ÔÓˆÚ ÌÈ„Úa - ‰nÊ‰‰Â .‰È‰ ‡lL∆…»»¿«¬»»»≈ƒ«¿»¿≈»≈ƒ

ÌenÊ‰L14.‰È‰ ‡Ï B‡ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ ∆¡ƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«»»…»»
˙‡ ‚¯‰L ‰Ê eÈ‡¯ :e¯Ó‡Â e‡aL ÌÈ„Ú ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿»¿»ƒ∆∆»«∆

‰ÂÏ‰ B‡ ,LÙp‰15ÌB˜Óa ÈBÏt ÌBÈa ,ÈBÏÙÏ ‰Ó «∆∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e‡a e˜c·Â e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ;ÈBÏt¿ƒ¿««∆≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¬≈ƒ
el‡ ÌÚÂ ÌÎnÚ eÈÈ‰ ‰Ê ÌB˜Ó·e ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â¿»¿¿∆¿»∆»ƒƒ»∆¿ƒ≈
˙‡ ‚¯‰ ‰Ê ‡Ï ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌBi‰ Ïk»«¿…»¿»ƒ≈»…∆»«∆

‰LÁÎ‰ BÊ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ‰Ê16ÔÎÂ . ∆¿…∆ƒ¿»∆∆¬≈«¿»»¿≈
‚¯B‰‰ ‰ÊÂ ?Ck ÌÈ„ÈÚÓ Ìz‡ C‡È‰ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»∆≈««∆¿ƒƒ»¿∆«≈
‰Ê ÌBÈa enÚ ‰È‰ ‰ÂÏn‰ B‡ ‰Âl‰ B‡ ‚¯‰p‰ B‡«∆¡»«…∆««¿∆»»ƒ»¿∆
ÈÓk ‰fL ;˙LÁÎÓ ˙e„Ú BÊ È¯‰ - !˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¬≈≈À¿∆∆∆∆¿ƒ
,‰Ê ˙‡ ‰ÂÏ‰ ‰Ê ‡ÏÂ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…»«∆∆∆¿…∆ƒ¿»∆∆
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ¯·„ ‰È‰ ‡ÏÂ eÈ‰ enÚ È¯‰L∆¬≈ƒ»»¿…ƒ¿»»»∆¿≈…«≈

el‡ ÌÈ¯·„a17e‡ ÔÈ‡ e‡ :Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ»¿»∆»≈»
BÓk ÌÈÏLe¯Èa ‰Ê ÌBÈa ‰Ê ‚¯‰ ‰Ê Ì‡ ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ∆»«∆¿∆ƒ»«ƒ¿
Ìz‡L ÌÈ„ÈÚÓ e‡Â ,B‚¯‰ ‡Ï B‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ìz‡L∆«∆¿ƒ…¬»¿»¿ƒƒ∆«∆

Ï··a ‰Ê ÌBÈa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ÌÎÓˆÚ18el‡ È¯‰ - «¿¿∆¡ƒ∆ƒ»¿∆¿»∆¬≈≈
ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ‚¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ19ÌÈ„Ú‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈ƒ

Ì‡ ÏÏk ˙e„Ú ÏL dÓˆÚ ÏÚ eÁÈbL‰ ‡Ï ÌenÊ‰L∆¡ƒ…ƒ¿ƒ««¿»∆≈¿»ƒ
¯˜L B‡ ‰È‰ ˙Ó‡20. ¡∆»»∆∆

וכו'.12) עונשין ואין עדות כאן אין תימן: בכת"י
הקודמים.14)יתברר.13) העדים תימן:15)את בכת"י

פלוני. ביום מזה העדות.16)לוה גוף את הכחישו שהרי
מ"א.17) פ"א שם ובתוספתא א. ה, במכות משנה
בירושלים.18) היום באותו הנעשה את לראות יכולתם ולא
ממון.19) בעדות עצמם,20)כשהוזמו העדים על אלא

עד  - טז) יט, (דברים סרה בו "לענות דרשו: שם ובמכות
העדים. שהוסרו עדות", של גופה (=תוסר) שתסרה
לא  בו, - סרה בו לענות דרשו: ה"ז פ"א, שם ובירושלמי
העדות, על משגיחים אינם שהמזימים כלומר, בעדותו".

שם. הפנים" ב"מראה וראה עצמם, העדים על אלא

.‚ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÌÈB¯Á‡‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰L BÊÂ¿∆∆¡ƒ»»≈»«¬ƒ«»≈ƒ
‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb - ÌÈBL‡¯‰21ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ elÙ‡ . »ƒƒ¿≈««»¬ƒ»»≈ƒ

‰‡Ó ÌÈBL‡¯‰22:Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌenÊ‰Â ÌÈL e‡·e , »ƒƒ≈»»¿«ƒ∆¡ƒ¿»¿»∆
‡ÌBÈa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ÌÎlk ‰‡n‰ Ìz‡L ,ÌÈ„ÈÚÓ e»¿ƒƒ∆«∆«≈»À¿∆ƒ»¡ƒ∆¿

.Ì‰Èt ÏÚ ÔÈLÚ el‡ È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜Óa ÈBÏt¿ƒƒ¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ«ƒ∆
ÌÈLk ‰‡Óe ,‰‡Ók ÌÈM‰L23Èzk ÈzLa ÔÎÂ . ∆«¿«ƒ¿≈»≈»ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ≈

,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú≈ƒ««¿ƒ∆≈¿ƒ««»…
Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÁB„ ‡l‡24. ∆»ƒ∆¿≈∆

את 21) ולפסול האחרונים על לסמוך ראית מה כי
עב, (בבאֿקמא !? הם שנים מול שנים והלא הראשונים,
הגיד  "אכן תקא: מצוה ה'חינוך' וכתב א). כז, וסנהדרין ב.
התורה  כי בדבר, (=טעם) טענה קצת החכמים מן אחד לי
על  כשרים עדים שני יעידו שאילו ספק ואין עדים, תאמין
מפני  השנים... שנאמנים הנפש את שהרגו אנשים... שלשה
כמו  זוממים ובעדים דבר. בעלי והאחרים עדים, הם שאלו
עמנו  לומר: עצמם העדים על מעידים שהאחרונים אחר כן,
עדים". - והאחרונים דבר, בעלי - הראשונים חזרו הייתם...

יח. יט, דברים לתורה, ברמב"ן זה היו 22)ומעין ואפילו
פ"כ, לקמן כמבואר שנים, אחר שנים ובאו כת, חמשים

מאה?23)ה"ה. אפילו "ומנין ב: ה, במכות משנה
משמעה  - עדים שנים עלֿפי שלשון: עדים" תלמודֿלומר

שנים. על למאה עדיפות אחת 24)שאין כת אם אפילו
אמרו  וכן השניה, הכת של כשנים אלא אינם מאה, של היא
לסמוך  ראית מה הם, שנים נגד שנים ב): עד, (בבאֿקמא
שבהכחשה  נדחות, שתיהן ולפיכך אלה? על סמוך אלה, על
(רש"י  השניה פני על האחת להאמין הכתוב' 'גזירת אין
אומרים  "שנים שנינו: מ"ב פי"ד, יבמות ובתוספתא שם).
הרי  - מת לא אומרים ומאה עגונה), אשה של (=בעלה מת
ברי  ואומרת: מעדיה, לאחד ניסת ואם עדים", כשני מאה

תצא. לא - מת שבעלי לי

.„‰‡¯˙‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú25ÌÈ„ÚÂ . ≈ƒ¿ƒ≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈ƒ
enÊe‰ ÛBq·Ïe eLÁÎ‰L26B‡ ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆À¿¬¿««¬≈≈∆¡»ƒ

‰nÊ‰ ˙lÁz ‰LÁÎ‰L ÈtÓ ;ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«¿»»¿ƒ«¬»»
‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‡l‡ ,‡È‰27. ƒ∆»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»

שהרי 25) נענשים, - לעדותם קודם בהם התרו לא שאפילו
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ולא  הרג, לא הנידון (=שהרי התראה בלא להרוג רצו הם
והלא  התראה? יצטרכו והם עליה) שהעידו ההתראה הותרה
א) לג, (כתובות זמם! כאשר לו ועשיתם אמרה: התורה

ה"ד. פ"כ, לקמן ושנים 26)וראה הרג, אמרו: שנים כגון
אתם  איך ואמרה: שלישית כת באה ואח"כ הרג, לא אמרו:

יום. באותו הייתם עמנו והלא שהרג, ואין 27)מעידים
ההזמה  ואין ההכחשה משעת העדות בטלה כבר אומרים:

עוד, עליה ההזמה חלה החלה ההכחשה משעת אלא
ב). עג, (בבאֿקמא

.‰Ì‰ÈÙa ‡l‡ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡28ÔÈLÈÁÎÓe , ≈¿ƒƒ∆»≈ƒ∆»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‡lL enÊe‰L ÌÈ„ÚÂ .Ì‰ÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú‰ ˙‡∆»≈ƒ∆…ƒ¿≈∆¿≈ƒ∆«∆…

Ô‰ÈÙa29eLÁÎ‰ È¯‰ -30ÌÈ„Ú‰ e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆¬≈À¿¬¿ƒ»ƒ≈»≈ƒ
Ì‰ÈÙa Ì˙B‡ enÊÈL Ì„˜ ÌenÊ‰L31Ô‡k ÔÈ‡ - ∆¡ƒ…∆∆»≈»ƒ¿≈∆≈»

‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰ È¯‰L ,˙e„Ú32. ≈∆¬≈ƒ¿ƒ∆∆∆

והתורה 28) ממון, או נפש עונש לחייבם באים הם שהרי
על  ויעמוד השור בעל יבוא - בבעליו" "והועד אמרה:
א  כ, (כתובות בפניו שלא דינו את גומרים שאין שורו,

הי"א. פ"ג, לעיל והשווה היו 29)וברש"י), שאפילו
שאינם, עכשיו הכחשה. זו הרי אותם, ומכחישים לפנינו
לא  - למכחישים מודים היו לפנינו היו אילו כי וייתכן

שם). (כתובות הכחשה שזוהי ובטלה 30)כלֿשכן
עונש.31)עדותם. לחייבם הספיקו ואין 32)ולא שם.

כאן  שאין וכיון היא, הזמה תחילת והכחשה הואיל אומרים
ועדותם  כאן אין הכחשה גם המזימים, מתו שהרי הזמה,

(רדב"ז). בטלה ועדותם היא גמורה הכחשה אלא קיימת,

.ÂeLÁÎ‰L ˙BLÙ È„Ú33‡a elÙ‡ ,enÊe‰ ‡ÏÂ ≈≈¿»∆À¿¬¿…«¬ƒ»
ÂÈÏ‚¯a ‚¯‰p‰34ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ -35Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ ; «∆¡»¿«¿»≈»ƒƒ¿≈∆»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL36ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,37. ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»
‰Ó ÈÙk ˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡¬»≈ƒ«ƒ»«««¿¿ƒ«

e‡¯iM38. ∆ƒ¿

לא 33) אמרו: ושנים הנפש, את הרג פלוני אמרו: ששנים
הראשונים 34)הרג. ששנים נתברר והרי לפנינו, חי והוא

הם. גמורים עד 35)שקרנים ברעך תענה "לא משום:
מיתת 36)שקר". על להזהיר אלא מלקות, לחייב בא שלא

אלאֿאםֿכן  עונשים אין הוא: שכלל יזומו, אם ביתֿדין
היא 37)מזהירים. ביתֿדין שמיתת ב. עד, בבאֿקמא

ה"ב. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל והשווה זה, לאו של עונשו
נפשות 38) עדות העידו שהרי רבה, למכה ראויים שאלו

פט"ז  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר (רדב"ז). שקר ונמצאת
מהי. מרדות מכת ה"ג,

.Ê‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú39‡È‰ C‡È‰Â . ≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿»»¿≈«ƒ
:¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ·˙Bk ?Ô‰lL ‰Ê¯Î‰‰««¿»»∆»∆¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ

CÎa e„ÈÚ‰ ÈBÏÙe ÈBÏtB‡ ,Ìe‚¯‰Â ,enÊe‰Â ,CÎÂ ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿««¬«¿
:¯Ó‡pL .ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck Ô˙B‡ eLÚ B‡ ,eÈÙa e˜Ï»¿»≈»«¿»«¿«ƒ»ƒ∆∆¡«

e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ ÌÈ¯‡Lp‰Â40. ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿¿ƒ»

בביתֿדין.39) שנענשו א 40)לאחר פט, סנהדרין
זקן  לענין וכו' המקומות" בכל שלוחין ושולחים "וכותבים

הל' והשווה זוממים, לעדים רבינו למד ומשם ממרא,
הי"ג. ופ"ז ה"ח, פ"ג ממרים

.ÁÌÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ ·eiÁ41ÔÈ·iÁL ÌB˜Óa ÌlLÏ ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈¿»∆«»ƒ
‡e‰ Ò˜ - ÌlLÏ42Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe , ¿«≈¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ«ƒ

ÔÓˆÚ43Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ,e„ÈÚ‰L È¯‰ ?„ˆÈk .˙È·a «¿»≈«¬≈∆≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿≈
,e„Ú‰ ¯˜L ˙e„Ú :Ì‰ÈL e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»»¿¿≈∆≈∆∆≈«¿

e¯Ó‡L B‡ ;ÌeÏk ‰Ê Ïˆ‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â44ÏÚ e„Ú‰ : ¿≈»∆≈∆∆¿∆»¿≈«¿«
eÓÊe‰Â CÎÂ CÎa ‰Ê45Ô‰Èt ÏÚ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡ -46. ∆¿«¿«¿«¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆

BÈc ˙È·a eÓÊe‰Â ,‰Ê ÏÚ e„Ú‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«¿«∆¿«¿¿≈ƒ
el‡ È¯‰ - CÎÂ Ck BÏ ÔzÏ e·iÁ˙Â ,ÈBÏt ÏL∆¿ƒ¿ƒ¿««¿ƒ≈«¿«¬≈≈
BzÏ BÈc ¯Ó‚pL ÔBÓÓa ‰‡„B‰ BfL ;ÔÈÓlLÓ47. ¿«¿ƒ∆»»¿»∆ƒ¿«ƒƒ¿

B˜ÏÁ ÌlLÓ - Ck „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡Â48. ¿ƒ»«»∆»«¿«≈∆¿

הזוממין.41) תימן: ה"ג 42)בכת"י לעיל נתבאר שכבר
מעשה  עשו לא שהרי תדע, היא". הכתוב ש"גזירת
אלא  שילם, (=שלא בעלים ביד ממון "שהרי ומשלמים,

ב). ב, (מכות ומשלמים" לשלם) דינו שכל 43)נגמר
ירשיעון  "אשר ח) כב, (שמות שנאמר פטור, בקנס המודה
אח"כ  עדים באו שאפילו עצמו", את המרשיע ולא - אלהים
ב). סד, (בבאֿקמא הכפל את משלם הוא אין - לחייבו

שאמרו.44) קדומים: חוייבנו 45)בדפוסים לא ועדיין
הזמתנו. על בדין להעמידנו הנידון הספיק שלא לשלם,

א.46) ג, ומאותה 47)מכות לדין, העמידם שהנידון אחרי
ביתֿדין, חיובי כל כשאר ממון, חיוב זה הרי ואילך שעה
(שם  אלהים הרשיעוהו כבר אלא עצמו, את מרשיע זה שאין

הי"ז. פ"א, ונטען טוען הל' והשווה אע"פ 48)וברש"י).
עצמו  הודאת על חייב - חבירו את לחייב נאמן שאינו

א). ג, (מכות

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
העיר,1) במזרח שאירע מעשה על שבמערב העידו והוזמו

והודאה  לתאריך, רק המכוונת הזמה שעה. באותה היו העיר
נעשים  כיצד שבשטר עדים הזמה. שמה - המעשה בגוף

זוממים.

.‡‰¯Èa‰ Á¯ÊÓa :e¯Ó‡Â e„ÈÚ‰L ÌÈL2‰Ê ‚¯‰ ¿«ƒ∆≈ƒ¿»¿¿ƒ¿««ƒ»»«∆
:Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,˙ÈBÏt ‰ÚLa LÙp‰ ˙‡∆«∆∆¿»»¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»∆
Ì‡ :˙‡f‰ ˙Úa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ˙‡f‰ ‰¯Èa‰ ·¯ÚÓa¿«¬««ƒ»«…¡ƒ∆ƒ»»≈«…ƒ
ÔÈ‡ - Á¯ÊÓaM ‰Ó ˙B‡¯Ï ·¯ÚÓa „ÓBÚ‰ ÏBÎÈ»»≈¿«¬»ƒ¿«∆¿ƒ¿»≈»
.ÔÈÓÓBÊ el‡ È¯‰ - ˙B‡¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿¬≈≈¿ƒ
,·¯ ÌÈBL‡¯ ÏL Ì‰ÈÈÚ ¯B‡Ó ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»¿≈≈∆∆ƒƒ«

Ì„‡ ÏkÓ ¯˙È ˜BÁ¯Ó ÔÈ‡B¯Â3ÌÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»»≈ƒ»»»¿≈ƒ≈ƒ¿«ƒ
e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ¯˜aa :e¯Ó‡Â¿»¿«…∆»«∆∆«∆∆ƒ»«ƒ»
:„Ïa enÚ Ì˙ÈÈ‰ ·¯Úa ‰Ê ÌBÈa :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈL¿«ƒ¿»¿»∆¿∆»∆∆¡ƒ∆ƒ»¿…
„ÏÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ Òeq‰ ÏÚ elÙ‡ Cl‰Ï Ì„‡ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»»»¿«≈¬ƒ««ƒ»«ƒ¿…
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈÓÓBÊ ÔÈ‡ - ·¯Ú „Ú ¯˜aÓƒ…∆«∆∆≈»¿ƒ¿ƒ»¬≈≈

Ï˜ ¯k ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈÓÓBÊ4ÔncÊ ¯˙BÈa ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»««¿≈ƒ¿«≈
eÏt˜Â Ô‰Ï5Úe„i‰ Èeˆn‰ ¯·ca ‡l‡ .C¯c‰ ˙‡ »∆¿ƒ¿∆«∆∆∆»«»»«»«»«

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯ÚLÓ ÏkÏ6.Ô˙B‡ ÔÈnÊÓe , «…¿«¬ƒ¿»¿ƒƒ»

א 2) ו, ובבבאֿבתרא א). ה, מכות (רש"י גדול טרקלין
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קג zecr zekld - mihtey xtq - fenz `"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומפרש  וכו', גדולה בבירה לחבירו בית המשכיר אמרו:
והשווה  חדרים. להרבה מתוכו וחלוק מאד ארוך בית רש"י:

ה"א. פ"ו, שכירות א.3)הל' ה, קל 4)מכות גמל
כר... "שלחו א) טז, (ישעיה הכתוב כלשון במרוצתו, רגלים

ציון". בת הר אל מדברה ובחולין 5)מסלע וגללו. כרכו
ארץֿישראל  לכל הקב"ה שקּפלּה "מלמד אמרו: ב ְִָצא,

אבינו". יעקב תחת וב'תוספות'6)והניחה א. ה, מכות
בעצמם: טענו העדים שאם כתבו הכא, ד"ה א  קטז, יבמות
עקיבא  רבי (הגהות אותם מזימים אין לנו, נזדמן קל כר

איגר).

.·LÙp‰ ˙‡ ‰Ê ‚¯‰ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»««»»«∆∆«∆∆
enÚ ‰Ê ÌBÈa :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,ÈBÏt ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¿«ƒ¿»¿¿∆ƒ»

,˜BÁ¯ ¯Á‡ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ÌBÈ ¯Á‡lL ÌBia Ï·‡ ¡ƒ∆¿»«≈»¬»«∆¿««
‰nk Ì„wL ÌÈB¯Á‡‰ e„ÈÚ‰ elÙ‡ ;È‡cÂa B‚¯‰ ‰Ê∆¬»¿««¬ƒ≈ƒ»«¬ƒ∆…∆«»

B‚¯‰ ÌÈÓÈ7ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú ÌÚ ‚¯B‰‰ ‰Ê È¯‰ - »ƒ¬»¬≈∆«≈ƒ≈»»ƒƒ
enÊe‰ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰8ÔÈ„Ú ‚¯‰L e„ÈÚ‰L ˙ÚaL . ∆¡»ƒ∆¬≈«∆»≈∆≈ƒ∆»«¬«ƒ
‚¯‰Ï BÈc ¯Ó‚ ‡Ï9ÈLÈÏLa ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ï·‡ . …ƒ¿«ƒ≈»≈¬»»¿≈≈ƒƒ¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ¯Ó‚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa««»¿»¿¿∆»««»ƒ¿«ƒ∆¿ƒ
enÚ ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»¿«ƒ¿»¿¿∆»««»ƒ»
B‡ ˙aL ·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜BÁ¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ»»∆»≈∆∆«»
enÊe‰L el‡ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈLa¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ≈∆«
¯·k ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒ∆¬≈ƒ»»»≈∆≈ƒ»»¿»

‰‚È¯‰Ï BÈc ¯Ó‚10Ò˜ ÈÓeÏLz ÔÈÚÏ ÔÎÂ .11. ƒ¿«ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ¿««¿≈¿»
„Á‡a :e¯Ó‡Â ˙aMa ÈLÈÏLa ÌÈL e‡a ?„ˆÈk≈«»¿«ƒƒ¿ƒƒ««»¿»¿¿∆»

Á·ËÂ ·b ˙aMa12:e¯Ó‡Â ÌÈL e‡·e ,BÈc ¯Ó‚Â ««»»«¿»«¿ƒ¿«ƒ»¿«ƒ¿»¿
·¯Úa Ï·‡ ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa Ì˙ÈÈ‰ enÚ ˙aMa „Á‡a¿∆»««»ƒ»¡ƒ∆¿»»¬»¿∆∆
·b ˙aMa „Á‡a :e¯Ó‡ elÙ‡ ;BÈc ¯Ó‚ ˙aL«»ƒ¿«ƒ¬ƒ»¿¿∆»««»»«

¯ÎÓe Á·ËÂ13BÈc ¯Ó‚ ˙aMa ÈL·e ,14ÌÈ„Ú ÔÈ‡ - ¿»«»«¿≈ƒ««»ƒ¿«ƒ≈≈ƒ
˙Úa ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰L ,ÔÈÓlLÓ enÊe‰L el‡≈∆«¿«¿ƒ∆¬≈ƒ»»»≈

ÌlLÏ ‰È‰ ·iÁ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L15.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈ƒ»»«»»»¿«≈¿≈…«≈»∆

מהראשונים.7) יותר חובתו נהרג 8)שהקדימו הנידון
זוממים  שהרי נהרגים, והראשונים האחרונים, עדות ע"פ

שעידי 9)הם. גם ומה מיתה, חיוב בר עדיין היה ולא
מכוונים  היו לא ושמא וחקירה, דרישה צריכים נפשות
שרצו  נמצא לגמרי, אותו פוטרים ביתֿדין והיו עדותם,
א  ה, (מכות למות ראוי שאינו מי את מיתה לחייב

שם). שנתחייב 10)וב'תוספות' באדם שהעידו נמצא
הל' לקמן והשווה (שם). כבר שמת כאדם הוא והרי למות,
אחר  וקלל, והכהו שבא אחר "אבל הי"ב: פ"ה, ממרים
הואיל  פטור, זה הרי תשובה, שעשה אע"פ דינו, שנגמר

למיתה". הולך כדיני 11)והוא דינו פטור, בו שהמודה
הדין. גמר לעדות המעשה, גוף עדות בין בו לחלק נפשות

ככתוב 12) חמשה, בתשלומי חייב והריהו חבירו, של שורו
לז. כא, מכר.13)בשמות תימן:14)או ובכתבֿיד

דינו. ונגמר וטבח גנב בשבת בשני אמרו שכבר 15)אפילו
גוף  על אלא דינו, גמר על העידו לא אם אבל דינו. נגמר
ובאו  וטבח, גנב בשבת באחד הראשונים: שאמרו המעשה,
שבת  בערב אלא הייתם, עמנו בשבת באחד ואמרו: שנים
בו  שהעידו שבשעה משלמים, הראשונים הרי וטבח, גנב

והיה  ומודה מקדים הנידון היה ושמא דינו, נגמר לא עדיין
שהפסידוהו  נמצא עדים, באו ואח"כ בקנס מודה כדין נפטר,
"חיוב  בעדות אבל קנס, בתשלומי ודוקא שם). (מכות לשלם
אחר  כלום, אותו מפסידים היו לא שהרי פטורים, ממון"
עדים, באו לא שאפילו שם), (רש"י ועומד מחוייב שהוא
אפילו  לשלם עליו ומוטל חייב, שהוא בעצמו הנידון יודע

שם). איגר, עקיבא (רבי ביתֿדין חייבוהו כשלא

.‚ÔÈÓÓBÊ ÔÈOÚ ¯ËM‰ È„Ú ÔÈ‡16˙È·a e¯Ó‡iL „Ú ≈≈≈«¿»«¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈
e‰e·˙k BpÓÊa ‰Ê ¯ËL :ÔÈc17Ï·‡ .e‰e¯Á‡ ‡ÏÂ ƒ¿»∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿¬»

„Á‡a ¯ËL ÏL BpÓfL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿≈««ƒ∆¿«∆¿»¿∆»
¯ËM‰ È„ÚL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈa¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆≈≈«¿»

‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰nÚ eÈ‰18ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËM‰ - »ƒ»∆¿»∆¿∆«¿»»≈¿»≈ƒ
e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ;ÌÈ¯Lk19eÈ‰LÎe ,e‰e¯Á‡Â ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬¿∆»

e¯Á‡Â ,ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ¯„‡a „Á‡a ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿∆»«¬»»¿¿»∆»¿≈¬
BpÓÊ20ÔÒÈa BpÓÊ e·˙ÎÂ21,e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡ . ¿«¿»¿¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«¿«¿

enÊe‰Â22ÌBi‰ ÌÈÚ„BiL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ : ¿«ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«
eÓ˙ÁL23¯ËM‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,¯ËM‰ ÏÚ ∆»¿««¿»≈ƒ∆»∆«¿»

ÈBÏt ÌBÈa Ba Ì„È ˙ÓÈ˙ÁÂ24È¯‰ - enÊe‰L ÔÂÈk , «¬ƒ«»»¿¿ƒ≈»∆«¬≈
;¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„BpL ÌBiÓ Ú¯ÙÓÏ eÏÒÙƒ¿¿¿«¿≈«ƒ∆«∆»¿««¿»
ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈≈¿ƒ

‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL25Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»¬»ƒ
Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡26- Ì„wÓ ¯ËM‰ e‡¯ ‡ÏÂ ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿»ƒ…∆

‡l‡ ÔÈÏÒÙ ÔÈ‡·˙k ‰fL ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L ˙ÚÓ ≈ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ¿≈ƒ∆∆¿«
Ô„È27¯LÙ‡L ;e‰e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â28‰Ê ÌBÈaL »»¿»¿ƒ¿«¿«¿∆∆¿»∆¿∆

LiL ¯ËM‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌBia Ba ,ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿««¿»∆≈
ÌÈL ‰nk BÏ29e·˙k BpÓÊa :e¯Ó‡Â e¯wL Ì‰Â ,30. «»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

בשטר.16) חתימתם בו 17)על בו, הרשום הזמן באותו
עליו. חתמנו בבבל 18)ביום לראות להם היה ואיֿאפשר

זוממים. איפוא נמצאו בירושלים, שנעשה מה
העדות.19) מעשה את בראותם בו 20)בירושלים, רשמו

מאוחר. שמא 21)תאריך "חיישינן א לב, סנהדרין
המלוה  מחל שהרי כשר, מאוחר ושטר וכתבוהו". איחרוהו
מהתאריך  אלא הלקוחות מן יטרוף ולא שעבודו על
שם. כמבואר הלקוחות, לגבי מעלה זו והרי ואילך, המאוחר
או  בשבת כתוב שזמנו "שטר אמרו: א קעא, ובבבאֿבתרא
ידוע  שהדבר וכשר", הוא מאוחר שטר בתשרי, בעשרה
רבינו  כדברי אחרוהו, ולפיכך בשבת כותבים שאין הוא,

ה"ד. פכ"ג, מלוה נפסל 22)בהל' זומם שעד ידוע, והדבר
ה"ד. פ"י, לעיל כמבואר בביתֿדין, שהעיד מעת למפרע
זמן  מאותו שהעידו העדויות, כל של דינם מה ומעתה,

ואילך? בשטר על 23)הכתוב בו שחתמו תימן: ובכת"י
הכתוב 24)השטר. הזמן אינו ואפילו שהוא, יום באיזה
שבעלֿפה,25)בשטר. לעדות הזמה דין שיש כשם נמצא,

לבבאֿקמא  (רי"ף בשטר העדים חתימת על הזמה חלה כך
ב). שחתמו.26)עב, בשעה  לאשר 27)חתימתם,
שאפשר.28)חתימתם. תימן: בו 29)בכת"י שכתוב

שנים. כמה מלפני לפסול 30)זמן איֿאפשר ולפיכך
מזמן  העדים אלה ע"י שנחתמו השטרות כל את מספק
אין  כי בביתֿדין, העדתם יום עד שהוזם, בשטר הכתוב
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ברי"ף  (הכל עצמם עלֿפי למפרע נפסלים זוממים עדים
למעיד  דומה? זה למה מסביר: שם יוסף' וב'נמוקי שם).
וכי  והוזם, מנה, מפלוני פלוני לוה שנים שלש לפני ואומר:
אלא  נפסל אינו למפרע, שנים שלש שיפסל דעתך על תעלה
וראה  שבשטר. עדות על בהזמה והואֿהדין עדותו, משעת

פ"ב. סוף לכתובות בר"ן

ה'תשע"ט  תמוז כ"ב חמישי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב

שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚¯‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡4„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï·‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ B‡ ,ÔÈc ¯Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰¯BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון

ויוזמו.3) שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות

נפשו. את יח)5)לקחו (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.·ÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚¯‰8- ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k :¯Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê ¯·„Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï·‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ - ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÊBÁ - Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות
עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי -
רש"י  והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא , בחולין

כי  נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה
תחת  בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב
שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב
ורבי  שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
 ֿ בעדת ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא מיתה , הנידון
לאלוקים  המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא,
וראה  משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט). פסוק שם לתורה, בממון:13)ברמב"ן לומר שאין
קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא

א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר ותם בו
"אין  הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
(רדב"ז). כפל בתשלומי

.‚˙È·a e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
B¯·Á ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

¯ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16¯˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

·¯Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,¯ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ - enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È¯‰ -18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È¯·„Â Ô‰È¯·c ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡¯‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ - d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י). כאחד הם הרי העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י"ז. הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום

כיתי 18) כשתי הן הרי הוזמו, לא שהאחרונים פי על אף
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי כאחד הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו?
אומר  והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים
אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו
נמצא  ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי

הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין
האחרונים. עדות פי בית 21)על לפני אחת בבת שהופיעו
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נחשבים 22)הדין. הם הזמה שלעניין והטעם, א. ו, מכות
נחשבים  הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי
רבא, אמר המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת,
מתחילה  ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה
הם  כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת
אחד  נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי נחשבים
העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם
אחד  היה שראו שבעת ומכיוון אחת, בבת הייתה וראייתם

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם

.„ÈM‰ ¯Ó‡Â ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ „Á‡‰ „ÈÚ‰23Û‡ : ≈ƒ»∆»¿∆¿¿»≈¿»««≈ƒ«
enÊe‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ô‰ :¯Ó‡L B‡ ,e‰BÓk È‡¬ƒ»∆»«≈«≈»∆¿«
.ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏ B‡ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰ÈL¿≈∆¬≈¿≈∆∆¡»ƒƒ¿«¿ƒ

'Ô‰' B¯·Á ˙e„Ú ¯Á‡ ¯Ó‡L „Ú ÏkL24‰Ê È¯‰ - ∆»≈∆»«««≈¬≈≈¬≈∆
B¯·Á „ÈÚ‰L BÓk „ÈÚ‰Â ¯˜ÁpL ÈÓk25ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿∆≈ƒ¬≈¿≈¿≈ƒ

‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»
‰‡¯˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡29e¯‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿

דיבור.23) כדי זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי בדפוסי
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

שמעתי". כמותו אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה (רדב"ז), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי על אף זוממים
אני  "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב. הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙·a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL ¯Á‡ ÌÈL e‡·e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡·e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡·e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ‚¯‰ Ô·e‡¯L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈
Ô‰ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈

ÔÈ‚¯‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡¯ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡·e ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚¯‰È -35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚¯‰z - ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ô·e‡¯e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡¯ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚¯‰z - ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡¯‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««
- BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆

˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב. הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,
הזימה 38) היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי 39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי. צדיק הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים
כת  חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב"חסדי

.Ê‰Ù¯Ë LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42- enÊe‰Â ,‚¯‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ - Ô‰È„Èa e‰e‚¯‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰Ù¯Ë ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰Ù¯Ë eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ·iÁL ¯·„a44ÔÈ‡ - enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚¯‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ -46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰Ù¯Ë ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚¯‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח. הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה את 43)ימות, וההורג

(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה
א). עליו.44)עח, אלו 46)מזימיהם.45)העובר

טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים
שאי 47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

- להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי  בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי פי על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!

משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
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Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול

לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
מדברי  חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי

א). ב, למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי שם, גמרא
בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי

גלות.52) שנאמר 53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי  כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני, למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL¯‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL¯‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡·e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL¯‰ ˙‡ eÚÈL¯‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú È¯‰ -62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL¯‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡L64el‡ È¯‰ - ÊËÚL L·lL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע.59) נקי שהוא מי על קשה 60)שהעלילו זו לשון

תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי
הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים

המלך). עמק (הגהות הרשע את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע.62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון
שהוא  ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את ִוהרשיעו
תענה  מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב ֵ
י  פרק לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין
דינו  הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא,

ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ô·e‡¯ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰Ù¯OÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ô·e‡¯ ÔÈc ¯Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÙ¯O67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
היא  - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן
ולא  בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה,
א  ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה

קינוי  עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי  מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ L¯b ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBz2dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙k3Ì‡ ,¯ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,L¯b4Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ5‰‡‰ ˙·BËa d˙B‡ ¯kÓzL ,6, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»

BÊ ‰‡‰ ˙·BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe7‰M‡a ÔÈ¯ÚLÓe . ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿«¬ƒ»ƒ»
B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Î·eƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡ - dÏÚa ÔÈ·Ï dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡È¯a ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ¯ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜e8LÈ Ì‡ ,9BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈa10ÔÓ ‰·B¯˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ
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‰˙Èn‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯e ÔÈLe¯b‰11‰‡‰ ˙·BË ÔÈ‡ ÔÎÂ . «≈ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈≈«¬»»
‰a˙k ÏL ‰‡‰ ˙·BË ÈÙÏ ‰a¯Ó‰ ‰a˙k ÏL∆¿À»«¿À»¿ƒ«¬»»∆¿À»
‡È‰ È¯‰ - ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡L ;˙ËÚen‰«∆∆∆ƒ»¿»¿À»»∆∆¬≈ƒ

‰‡Óa ‰‡‰ ˙·BËa ˙¯kÓ12- ‰‡Ó ‰˙È‰ Ì‡Â , ƒ¿∆∆¿«¬»»¿≈»¿ƒ»¿»≈»
˙BÁÙa ‡l‡ ‰¯OÚa ˙¯kÓ dÈ‡13ÈÙk el‡ ÌÈ¯·c . ≈»ƒ¿∆∆«¬»»∆»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌÈic‰ e¯ÚLiM ‰Ó«∆¿«¬««»ƒ

פלוני.2) ביום גירשתי,3)בפניהם, לא אומר הבעל וגם
כתובה. לה חייב כלום,4)ואיני הפסידוהו שלא נמצא

להפסידו. שרצו הכתובה כל לו לשלם נחייבם של 5)ואיך
זו. -6)אשה תתגרש או תתאלמן שאם מועטת, בהנאה

יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם
מעותיו. את מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם ְֵַאינו

בדברי 7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
טובת  דמי על העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה
"טובת  על העודף שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה
זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה בכת"י
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי

לזכות 12)יירשנה. כדי ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. כדי 13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה

.·ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ÊeÊ ÛÏ‡ ÈBÏÙÏ ·iÁL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ«∆∆«»ƒ¿ƒ∆∆«¿»ƒ≈
Ô‡kÓ14LÓÁ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¿«…∆≈«»≈

ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ÌÈL»ƒ«««¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔzÏ Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk15LÓÁ ÊeÊ ÛÏ‡ B„Èa eÈ‰ÈÂ «»∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿»∆∆»≈

‰ÂlÏ Ôk ÔÈÓlLÓe ,ÌÈL16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ≈«…∆¿≈…«≈»∆

ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות
ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא
את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע"פ הכל? וישלמו החוב,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב"מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה

דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע, לא השמיטה ששנת
(כסףֿמשנה).

.‚Á‚pL ‰Ê ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰17ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈ƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿¿¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ -18¯BM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .19ÈˆÁ ‰ÂL ¿«¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ≈«»∆¬ƒ

ÈˆÁ ÌlLÓ ÔÈ‡L ;„·Ïa ¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ - ˜Ê∆∆¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿«∆≈¿«≈¬ƒ
BÙebÓ ‡l‡ ˜Ê20ÏÎ‡L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆∆»ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»∆»«

˜Ê ÔÈÓlLÓ - BÎel‰ C¯„a ÌÈÏk ¯aL B‡ ˙B¯t≈ƒ≈≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÌÏL21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¿≈…«≈»∆

רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי שעל
ליגח, שור של דרכו ואין הואיל נזק, חצי אלא משלמים
אמרו: ב כד, ובבבאֿקמא ה"ב, פ"א ממון נזקי הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק.19)"לחיובי
החי  השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב המזיק, השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ"א, ממון נזקי (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק משלם
מגופו" נזק חצי משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח,

ה"ז). (שם,

.„Bc·Ú ÔL ÏÈt‰L ÈBÏt ÏÚ e„ÈÚ‰22Ck ¯Á‡Â ≈ƒ«¿ƒ∆ƒƒ≈«¿¿««»
BÈÚ ˙‡ ‡nÒ23„·Ú‰ ÈÓc ÔB„‡Ï ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â , ƒ≈∆≈¿«¿«¿ƒ»»¿≈»∆∆
BÈÚ ÈÓ„e24ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â BÈÚ ˙‡ ‡nqL e„ÈÚ‰ . ¿≈≈≈ƒ∆ƒ≈∆≈¿««»ƒƒ
BpL ˙‡25enÊe‰Â ,26ÔB„‡‰L ,CÙ‰ ¯·c‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«»»≈∆∆»»

BÈÚ ˙‡ ‡nÒ Ck ¯Á‡Â BpL ˙‡ ÏÈt‰27ÔÈÓlLÓ - ƒƒ∆ƒ¿««»ƒ≈∆≈¿«¿ƒ
„·ÚÏ ÔÈÚ ÈÓc28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈«ƒ»∆∆¿≈…«≈»∆

כז)22) שם, (שם ככתוב לחרות, להוציאו ועליו הכנעני,
שנו". תחת ישלחנו דמי 23)"לחפשי לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב): עג, (בבאֿקמא עינו דמי ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב"ד לשלומי". בעי לרב עבד כוליה "דמי
עבדו  שן שהמפיל הי"א, פ"ד חובל בהל' כתב (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח"כ
לו), לשלם חייב אם הוא ספק שחרור, גט לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי (=העבד תפס ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי  מהעדים האדון תפס אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י
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המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
ששם  ה"ב, פי"ט לעיל שכתב מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú29‰¯È˙Òe30ÔÈ˜BÏ - enÊe‰L31„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰¯È˙Òe Èep˜ ¯Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡32‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ - ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡33Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú34- ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ35‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e¯˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È¯‰Â ,e‚¯‰È36. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני.29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי פלוני עם שנסתרה עליה שמעידים

מי  שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי עליו, בעלה
ה"ב. פ"א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע"פ  ה"ט. פ"כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב"קרבן  ה"א, פ"א סוטה (ירושלמי להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי
הי"ד. פ"א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי ונראה ה"א. פי"ח,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי לשלם, הנידון שחייב כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי נראה
בזה. שנסתפק ה, ס"ק לח סימן חו"מ החושן" ב"קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי הטומאה, על
ה"ז. פ"י, שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב.35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב, פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע"פ רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,
וראה  (רדב"ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי ממון,

ה"ה. פט"ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.Â¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL37, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«
Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â38,·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«

el‡ enÊe‰Â ,¯ÎÓ B‡ Á·hL ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡¯‰ È¯‰ - el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡Â39enÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ·pb‰ È¯‰ - „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰40, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ·pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ41‰ÏËa - ÌÓBÊ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú42- ÌÓBÊ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa43‰ÁÈ·h‰ ÔÈ‡ - ‰·b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ Bz·iÁÓ ‰¯ÈÎn‰ B‡44. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב עב,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע"פ ב.
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי"ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
 ֿ (לחם זוממים נעשו הטביחה על אח"כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי ארבעה 41)ע"פ עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי הקודם. בדין

שלשה". תשלומי משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ"ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע"פ כפל משלם הגנב נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ"כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי
שנים  לתשלומי ובנוגע כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL45, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ46‰„O‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓlLÓ -47ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰48ÌÈLe ,‰BL‡¯ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ - Ôlk enÊe‰Â49˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰50˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È¯‰ - «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰Ï51ÌÚ Û¯ËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„52‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,53el‡ È¯‰ - »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL54˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È¯‰ - Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ Û¯ËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó55. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»

בה 45) וזכה חזקה, היא הרי רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב. פי"א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק.47)עמנו על שרצו 48)המערער

א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק יטול עצמה והקרקע להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי"ח, לעיל וראה המערער, את לחייב
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המחזיק, את לחייב אלא באנו לא אנו לטעון: יכולים
כיון  - אחת שנה במשך שאכל הפירות את שישלם
להחזיקו  באו לטובתו ודאי לביתֿדין, הביאם שהמחזיק
שם, (בבאֿבתרא שאכל פירות לחייבו ולא בקרקע,
לעיל  בביאורנו וראה ביניהם). משלשים ד"ה וב'תוספות'

לט. אות ה"ה, נפרדת,50)פ"ג שנה על מעידה כת שכל
מעידה. זו אין - זו שמעידה מה ביניהן,ל 51)ועל שלש

הכתות. כל שיוזמו עד זוממים נעשים העדים אין וכן
זר.52) שנה 53)איש בכל והעידו שי"א: ויניציאה בדפוס

אחר  ואיש מעיד, אחד אח היה שנה כל על כלומר, ושנה.
השנים. שלש כל על להעיד כולם עם זו 54)הצטרף ואין

האח  העיד לא זה, אח שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ"ד לעיל וראה וכן 55)השני.

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק את להחזיק נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי ולפיכך זו, בלא זו

ב). נו, שם

.Á‰Ê ¯BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
„ÚeÓ56ÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,57Ôlk - »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»
ÔÈ¯eËt58ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ôlk - ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰59˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;60. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯ Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰Ê62ÔÈÙeˆ¯ e‡aL B‡ ,63ÏÚa ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

¯BM‰ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰64;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈ¯eËt ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k È¯‰ - el‡Ó65Ô‰ È¯‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ B·iÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙¯Á‡ ˙k ‡B·zL66. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק בעליו ישלם יגח, אם ומעתה לנגוח, רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק. חצי
כט) כא, (שמות הכתוב כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק חצי מתשלומי

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי או נזק חצי לנידון לשלם

חצי 59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק לחצי והכוונה, נזק.
אין  שלישית נגיחה שעל ואע"פ שלם. נזק מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק חצי אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק לשלם יתחייב
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק שבחצי יוצא,
כלום, העידו לא אפילו שהרי מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק, חצי
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק לחייבו השלישית

של 61)(כסףֿמשנה). נזק חצי לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי כאחד, כולם

אינו 64) תם שור שהרי נזק, חצי לחייבו נתכוונו לא ובוודאי
הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב איֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח מהם מי שאם בקרו, כל את היטב לשמור

שלם. נזק צד 65)לשלם של נזק חצי בדמי מלהשתתף
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב"עדות הקודמת בהלכה אבל ב). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע, להחזיקו באו
ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי

מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד"ה

.Ë‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·a e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ67˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈
‰BL‡¯‰68˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÌÈL e‡·e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈
‰B¯Á‡‰69˙k - Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚¯‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«

˙‚¯‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡¯‰70ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ
e‡a B˙B˜Ï‰Ï :¯ÓBÏ71,˙‚¯‰ ‰B¯Á‡‰ ˙k Ï·‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆

‚¯‰ ‡e‰ „·Ïa Ô‰Èt ÏÚL72‰B¯Á‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»
:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,·‚ eÈÙa :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL ,‰Úa¯‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ‚¯‰ Ôlk - enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙa73ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ
el‡ È¯‰ - enÊe‰Â ,B¯ÎÓe Ï‡¯OiÓ LÙ ·‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈

ÔÈ˜Á74ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,B·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ
È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰·‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,B¯ÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰·b‰L ;˙‚¯‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL B·eiÁ ˙lÁz75B¯ÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ76B·bL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .Èz¯ÎÓ Èc·Ú :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚¯‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰¯ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L ¯Á‡ ‰·‚Ô˙B‡ eÈ‡¯ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯77ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -78. ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב, במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב
ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב שגרמה אע"פ

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי
עצמה. בפני שלימה עדות זו והרי להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי  על רק מעידה מהן כת שכל ואע"פ להרגו, בעדותן
פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"

שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב
(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",

הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,
מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
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סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים
ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר

או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על
(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו

אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני ממונות

קובעת.

.È‰˙fL ÌÈ„Ú ‡È·‰L BzL‡ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»
‰Òe¯‡ ‡È‰Lk79È¯‰ - ÌenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‰È·‡ ‡È·‰Â , ¿∆ƒ¬»¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ∆¡ƒ¬≈

ÔÈ‚¯‰ ÏÚa‰ È„Ú80enÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈
ÔBÓÓ ÔÈÓlLÓe ,ÔÈ‚¯‰ ·‡‰ È„Ú È¯‰ - ·‡‰ È„Ú81 ≈≈»»¬≈≈≈»»∆¡»ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈc ¯Ó‚ ÏÚa‰ È„ÚL ÈtÓ - ÔÈ‚¯‰ .ÏÚaÏ«««∆¡»ƒƒ¿≈∆≈≈«««ƒ¿«ƒ»
ÔÈc ¯Ó‚pL ÈtÓ - Ò˜ ÔÈÓlLÓe ,Ô˙e„Úa ‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
˙BLÙ ÔÈ·iÁ e‡ˆÓÂ ,Ô˙e„Úa Ò˜ ÌlLÏ ÏÚa‰«««¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿«»ƒ¿»

‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ82‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú ÏÚ83ÔÈ‡Â ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ84,ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
‰È·‡Ï Òw‰ ÔÈÓlLÓe85¯BM‰ Ú·¯ ÈBÏt .86, ¿«¿ƒ«¿»¿»ƒ»¿ƒ»««

ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ÔÈÏ˜Ò - enÊe‰Â87ÈBÏt ÏL B¯BL ; ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò -88¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓe ,89¯BM‰ ÏÚ·Ï90. ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«««

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב שכל ממון, לה משלמין

וברש"י). ב ט, (שם ככתוב 81)התשלומין כסף, מאה
כסף". מאה אותו "וענשו יט) כב, -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב"ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח) (שם, ככתוב בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי"ט, סנהדרין
פ"ח  חובל שבהל' ואע"פ אותם. ממיתים לא מיתות בשתי
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף "רודף רבינו: פסק הי"ב,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף, של בין הכלים, את
שאפילו  הרי - וכו' בנפשו" מתחייב שהוא מפני התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף, מיתה כאן חייב - מלשלם? פטור
כלפי  זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב, בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי ואת שמה, את הזכירו שלא לפי שהפסידוה,
וברש"י). א י, כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף

שבח  שכל לאביה, שייך קנס, בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי לאביה, נעורים

כתובתה  כסף הרי נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי  האירוסין, מן כתובה לה כשכתב ומדובר וברש"י). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי (רדב"ז). הי"א פ"י,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס ומשלמין הנוסח:
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסףֿמשנה). זנתה מי.86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי של יודע אינו שהרי השור, דמי
לרובע.88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב
רבע 90) פלוני בענין ה"ב, פי"ב לעיל וראה א. י, סנהדרין

שורי. את

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין

- מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינם מה
כתי  כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה

.‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL2„Ú ‡aL , ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆∆»≈
˙¯Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆

¯wL Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂa È¯‰L ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡ -3ÔÈ‡Â , ≈»≈∆¬≈¿««∆»≈∆«»¿≈
Ô‰ÈMÓ ‡e‰ ÈÓ Úe„È4dÓˆÚ ÈÙa BÊ ˙k ‰‡a . »«ƒƒ¿≈∆»»«ƒ¿≈«¿»

˙¯Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k ‰‡·e ,˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â¿≈ƒ»≈»»«¿≈ƒ»≈«∆∆
dÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈÏa˜Ó - dÓˆÚ ÈÙa5. ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈«¿»

וזו 2) לפלוני, מנה הלוה פלוני אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב. פי"ח, לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי"ף להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע"פ ב). מז, שם ברש"י וכן פ"ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע הנתבע את
כ"נמצא  זה הרי כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב מהם אחד
שבועת  להשבע הנתבע צריך זאת שבכל אלא ה"ג), פ"ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב). ס"ק שם בסמ"ע וכן לא, סי' לחו"מ (ב"ח עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב ב. מז, (שבועות כשרות

.·ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯„Á‡ ,˙B¯ËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
‰Óa6,˙B¯ËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»

BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ¯ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ¯ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓ7Ú·MÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
¯‡M‰ ÏÚ8ÏÚ Ú·MiL BÊ ‰Úe·ML ,ÈÏ ‰‡¯È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a - ¯‡M‰9˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,10È¯‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ11ÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»
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ÂÈt ˙‡„B‰ ‡‰z ‡ÏÂ ,BlÎa ¯ÙkL12‰ÏB„b ∆»«¿À¿…¿≈»«ƒ¿»
ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Ó13e¯‡aL BÓk ,14. ≈«¬»«≈ƒ¿∆≈«¿

זו.6) אנו 7)מאה ואין פסולה, מהן אחת שכת כיון
השטר  דמי אלא ממנו יגבה לא לפיכך היא, איזו יודעים
אבל  מספק, ממון להוציא שאין יפסיד, הגדול ואת הקטן,
מנה  מאתיים בכלל שיש גובה, הקטן שבשטר הסכום את
וקורעים  מידו מאתיים של שטר ומוציאים וברי"ף). (שם,
אח"כ  ואם אותו, גובה בלבד אחד שטר הוציא ואם אותו.
סעיף  לא, סי' (חו"מ גםֿכן אותו גובה השני  השטר הוציא
אותו  לפני הוציאו אפילו ו, ס"ק שם הגר"א וכתב ב).
הראשון, הפסקֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב לז, ביבמות כמבואר

(רי"ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע
או 9)שם). בשם ונשבע ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח. פי"א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי, בניגוד
ב"נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי מתקנת שהיא "היסת"

והי"ג. ה"ז, שם כמבואר ֿ 11)חפץ". שעלֿכל השטר, עדי
כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא

השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי 13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע ה"י, פ"ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע"פ עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי  בו, משועבדים נכסיו כל שהרי לשלם, חייב היה
ומסוים, ידוע בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני "זה"
אינו  שהרי ידוע, שטר ע"פ תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע מה לו
הרדב"ז: וכתב (כסףֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰15˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - Ô‰ÈLa ¯ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈

BÏˆ‡ BÏ16ÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰Úe·Le .17ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
BÒ˜t ÏÚ18. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק ביתֿהדין ה"עני" הלווה של

וברש"י). ב של 17)מז, דעתו (=להרגיע) להפיס כדי
פחד  ע"י ושמא השבועה, ע"י אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב מה על

גדול  סכום שיתקבץ עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני: הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי, אומר: החנוני והרי לך, אתן ואני סלע...
החנוני  וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע הפועל הרי לקחתי, לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע
זה  שיּכלמו כדי הפועל, במעמד החנוני וכן החנוני, במעמד
ושבועה  ה"ה. פט"ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ, בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««
,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ba ¯ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ô·e‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡¯‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙B¯ËL19Ò¯Ák Ô‰Ó ¯ËL Ïk È¯‰ -20ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰21ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯ËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡22Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»
Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck ¯Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ,¯Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰·B‚ ‰Ê23¯Á‡Ó ÔÈa24; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È¯‰L25. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
השני,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר
הנתבע  נהנה - ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני

שם. ברי"ף וכן התובע, חכמים,21)ומפסיד מתקנת שהיא
טוען  בהל' כמבואר חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל

ה"ג. פ"א, פסול.22)ונטען מהם אחד בוודאי והרי
הלווה.23) מן בין תימן: ולדעת 24)בכת"י שני. מלווה

המלוה  הרי מהלווה, נכסים שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז,
מנכסים  שטורף בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף

מהן 25)משועבדים. אחת שכל ה"א, לעיל נתבאר וכבר
שם). הרי"ף (ע"פ עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת

.‰¯ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc -»ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ÌÈ¯wL ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈ¯wLÓ Ô‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰26‡¯wL ¯ËL Ï·‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ27epnÓ :e¯Ó‡ÈÂ ÌÈL e‡B·iL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ¯ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡L28¯ËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
ÂÈÓ˙BÁÓ29ÌÏBÚÏ Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -30Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ

Ô„È ·˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ¯ËM‰ È„Ú e‡a31- »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
.Ba ÔÈ·Bbƒ

"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
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בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו
פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לעיל רבינו בדברי
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתבֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי הוא וכתבֿידו לזה, חייב

ה. ס"ק הגר"א ובביאור א. סעיף סג, סי'

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תשע"ט  תמוז כ"ג שישי יום

-mihteyxtq
mixnn zFkld¦§©§¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈
CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…

Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

mde ,dtÎlray dxez xwir md milyexiay lecbd oicÎzia"
."l`xyi lkl `vei htyne weg mdne ,d`xedd cenr

ובין  ישראל דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל
אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו בית־הדין

העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .
נח  בני מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדיינים השופטים
שהובא  למקרה המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן,

לפניהם.
שבעל־פה", תורה "עיקר לראש לכל הם ישראל דייני אבל
יפרשוה, שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם
הדבר  מן תסור "לא ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו

ושמאל". ימין לך יגידו אשר
את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף

לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה
גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם

העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג
(24 dxrde 97 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrÎzevn ef - jexei xy` dxezd itÎlr"

מאלו  ואחד אחד כל - והמנהגות והתקנות הגזירות "והן
כל  על והעובר להן, לשמוע מצות־עשה דברים, שלושה

בלא־תעשה".אחת  עובר מהן
שלפי  ראשון) שורש המצוות, (ספר הראב"ד השגת וידועה
כל  על כי דרבנן, ובין תורה איסורי בין הבדל כל אין זה

תסור". "לא התורה ציווי ישנו דרבנן האיסורים
הוא  לדרבנן תורה איסורי שבין ההבדל בזה: והביאור
על  הוא האיסור הרי כלשהו, דבר אסרה שכשהתורה
דם, כמו - מציאותו עצם על היינו הדבר, של ה"חפצא"
אבל  איסור. הוא שלהם שה"חפצא" חלב או שרצים
של  ה"חפצא" על אינם חכמים של והתקנות הגזירות
לחכמים  כח אין כי בלבד, ה"גברא" על כי־אם הדבר,

הדבר. של ה"חפצא" את לאסור
פרטי  גדר איסור לכל יש דאורייתא שבאיסורים ונמצא,
דרבנן  באיסורים אבל וכו', חלב איסור דם, כאיסור משלו,
אשר  הדבר מכל תסור לא - ובתכנם בגדרם כולם שווים

לך. יגידו
נהיה  האם איסורים, שלושה על עבר אם להלכה: ונפק"מ

אסורים. דברים על לעבור מוחזק
לא  הרי פעמים, שלוש דאורייתא איסורי על עבר אם
פעמים. ג' האיסור אותו את עשה לא כי  מוחזק נעשה
שמכיון  - מוחזק נעשה דרבנן איסורים על עבר אם אבל
איסורים  שלושה על עבר אם שגם הרי זהה, שתכנם

מוחזק. נעשה שונים
(k oniq mihtey xtq zekln oii itÎlr)

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
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זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה
יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים

ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה
ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה

כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,
אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על

שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ

‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ
‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»

Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»
‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«

˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»
˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»

,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)
הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל

ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים
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נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה
כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר

בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו
ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»
Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»

e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆
¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה

י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"
שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין

מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈

EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא
וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה

בהם". ללכת ישראל כל
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.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»
B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
 ֿ (שמונה דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה
לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר

בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג
ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»
‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆

ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
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כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום את לכם
אין  בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה שבין
מישראל. איש של נפש פיקוח במקום כלל מתקיימת היא

"חלל  הלימוד בין ההבדל שישמור זהו כדי אחת שבת עליו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות

כאן יש עכשיו שאמנם היא leligמודגש והשבת שבת,
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש. פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין

בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה
ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«
da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש
גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
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ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ..epnn rxbz `le eilr sqez `l"

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת

טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא
הדבר.

תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות
שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
 ֿ תלמוד חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
 ֿ תלמוד מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
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שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא
פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי

בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«
ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:

הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.·‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙkL LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
Bz·LÁÓa ‰t12¯Á‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡¯pL ÌÈ¯·„·e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙e¯È¯L ¯Á‡Â ‰lw‰ BzÚc13‰¯Bza ¯ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈ·e ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaL14ÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È· È·e ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
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רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
 ֿ (כסף לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»

ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈
˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»

ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆
B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»
¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿

epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»
‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,

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



mixnnקכ zekld - mihtey xtq - fenz c"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא
א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי

בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב
נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין

ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם
"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»
BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל

וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את
"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון

פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תשע"ט  תמוז כ"ד ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
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הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"
ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי

העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן
עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב

ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם
ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים

חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר
ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת

שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון
זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆

‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈
Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈

‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆

ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿
‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…

- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ
Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»

˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿
˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
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זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, ֿ 27)קמא שבית
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
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יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה

.‚Ck È„ÈÏ ˙˜ÏÁn‰ ‡È·z ‡Ï Ì‡Â50‰Ê È¯‰ - ¿ƒ…»ƒ««¬…∆ƒ≈»¬≈∆
„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»

˙ÈLÈÓÁ ˙ÙËBË ÛÈÒB‰Ï52‰pOÚÈÂ ÔÈlÙza53LÓÁ ¿ƒ∆∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬∆»»≈
‰lÁza ‰OÚiL ‡e‰Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÙËBË»¬≈∆«»¿∆«¬∆«¿ƒ»

‰Ê Ô˙ÎÏ‰k ÌÈza ‰Úa¯‡54˜a„ÈÂ ˙ÈLÈÓÁ ‡È·ÈÂ , «¿»»»ƒ¿ƒ¿»»∆¿»ƒ¬ƒƒƒ«≈
¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡L ÔBˆÈÁ‰ ˙Èa‰L ;ÔBˆÈÁa55- «ƒ∆««ƒ«ƒ∆≈∆∆»¬ƒ

„ÈÓz56‰ÎÏ‰ - ‰Ê ¯·c ÏÚ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê ·eÈÁÂ .ÏeÒt »ƒ»¿ƒ»≈«¿≈«»»∆¬»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ57ÔB‚k ,˙BˆÓ ¯‡La e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ƒƒ««»»¬»ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿¿

·ÏeÏ È¯·cÓ ¯·„a ˜ÏÁL58˙ÈˆÈˆ B‡59,¯ÙBL B‡ ∆»«¿»»ƒƒ¿≈»ƒƒ»
È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"

כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני
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.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
 ֿ תלמוד "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר
קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין

ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
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‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ
‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ

ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«
Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…

‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»
B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"
לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.·ÈÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
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תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,
מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על

הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

a`l brlz oir xne` `ed ixde ,en`e eia` dlwn xex`"
."'ebe m` zdwil feaze

הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש

אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שהגם  אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן וכן

חיוב  עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על שאין
כי  הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם, שלא
ללמוד  צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר הנה
הרמב"ם  שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה כמה
לבנ"י  אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת מדבר
חיוב  אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי נאמר
ילמדו  ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב לכבד

מהעורב.
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון
(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
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אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,
הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.·Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד

וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:
אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:

שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא

בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

."eia` iptn cner oad ...epa cinlz didy a`de"

איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
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ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון

יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51ÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב, יוסף'55)פ"ז וב'נמוקי בו, שיבעט שגורם
יצר  בפני לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין
אפילו  נשוי, וכשהוא כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל פחות

.È‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד
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לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.‡È¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆

‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים. קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חייב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת

אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
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כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד
יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,

"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד
הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב



meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz c"kÎg"i -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז י"ח א' יום

zF`nHd zFa` x`W zFkld1

-dxdhxtqzF̀neHdzFàx̀W'ld
¦§§¨£©ª§

¦§̈£©ª§

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבארו

דבר.

.‡˙B˜ÙÒ ¯OÚ ÌÈL2˜ÙÒ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ¿≈»»¿≈ƒ¬¬»ƒ¿≈≈¿≈
Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ .‰Â˜ÓÏ ÌÈ·e‡L ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿≈À¿»»»«¿≈
˙‡ÓËÏ Ï·‡ .ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ .ÌÈn‰««ƒ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ¬»¿À¿«
˙‡ÓËÏ ÔÈa ,ÌÈ„i‰ ˜ÙÒ .˜ÙqÓ ÌÈ‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»¿≈ƒƒ»≈¿≈«»«ƒ≈¿À¿«
.Ô˙‡ÓhÓ ÌÈ„È ˙¯‰ËÏ ÔÈa ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ÔÓˆÚ«¿»≈¿«≈¬≈ƒ≈¿»√«»«ƒƒÀ¿»»
˜ÙÒ .˙Ba¯˜ ˜ÙÒ .ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈«Àƒ¿≈»¿»¿≈
˙eL¯ ˜ÙÒ .ÌÈˆ¯L ˜ÙÒ .„ÓBÚÂ ¯·BÚ ˜ÙÒ .ÌÈÚ‚¿»ƒ¿≈≈¿≈¿≈¿»ƒ¿≈¿

.˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿≈¿≈¿À

שנאמרו 2) ספקות שני השמיט רבינו מ"ז. פ"ד טהרות
שייכות  להם שאין מפני בכורות, וספק נזירות ספק במשנה:
ספק  הוסיף: ובמקומם כאן, עוסק הוא שבהם טומאה לדיני
יבוארו  השניםֿעשר וכל רשויות. שתי וספק ועומד, עובר

הבאות. בהלכות

.·L ?„ˆÈk ‰Â˜nÏ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ˜ÙÒÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏ ¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆≈«¿»Àƒ«ƒ
‡Ï ˜ÙÒ eÏÙ ˜ÙÒ .e‰eÏÒt - ‰Â˜ÓÏ eÏÙpL ÔÈ·e‡L¿ƒ∆»¿¿ƒ¿∆¿»»≈»¿»≈…

eÏÙ elÙ‡Â ;eÏÙ3Ô‰a ÔÈ‡ B‡ ¯eÚL Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , »¿«¬ƒ»¿»≈≈»∆ƒ≈»∆
BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â .B˙e¯LÎa ‰Â˜n‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë B˜ÙÒ -4 ¿≈»«¬≈«ƒ¿∆¿«¿¿≈ƒ
Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ˙B¯‰Ë ˙BOÚÏÂ ‰Ê ‰Â˜Óa ÏaËÏƒ¿…¿ƒ¿∆∆¿«¬¿»¿«¿ƒ»¿ƒ

.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë - ‰OÚÂ Ï·Ë»«¿»»»√»¿

יודעים 3) אנו שאין אלא שנפלו, לנו ידוע אפילו או פירוש,
ספק  א. דינים: שני כאן והרי לוגין. שלושה בהם היו אם

שאין  אלא שאובים, מים נפלו ודאי ב. נפלו; לא ספק נפלו,
בפירושו  (רבינו הזה כשיעור בהם היה אם ידוע הדבר

ה"ג,4)למשנתינו). פ"ב מקוואות בתוספתא יוסי, כרבי
מקוואות. בשני

.‚ı¯L ?„ˆÈk ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ5 ¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ≈«∆∆
ÌÈÏÎa ÌÈn‰ eÈ‰L ÔÈa ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ‰È‰L6B‡ ∆»»»«¿≈««ƒ≈∆»««ƒ¿≈ƒ

ÌÈnÏ „¯ÈÂ ,˙BÚw¯˜a7‡ÏÓ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ elÙ‡ , ¿«¿»¿»«««ƒ¬ƒ≈»∆»¿…
‰‡ÓËÂ Ì„‡8¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -9È‡cÂ Ú„iL „Ú , »»¿À¿»¬≈∆»«∆≈«««

ı¯LÏ ‡l‡ ¯B‰Ë ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .Ú‚pL∆»«¿…»¿¿≈À¿»»»»∆»¿∆∆
„·Ïa10ÌÈÏ˙p‰ ÏÎÂ .11ÔÈ¯¯‚p‰Â12Ô‰ È¯‰ - ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¬≈≈

ÔÈÁpÓk13. ¿À»ƒ

סתם,5) צפה טומאה כתוב זֿח) פ"ד, (טהרות במשנתינו
ב) (סג, נזיר בגמרא אולם שהיא. טומאה כל לפרש ואפשר
מהכתוב, זה ולמדו שרץ" לענין מטמאה אינה "צפה אמרו:
בפירוש. א) (סד, שם שנינו וכן מטמא, שמת ומשמע

במשנתינו.6) היתה 7)כתנאֿקמא לא אם וכלֿשכן
שעלה. לפני שם ונפלה כשירד, במים הטומאה

שנגע.8) נותנת והדעת מאוד, צר יוסי,9)שהמקום כרבי
בשרץ 10)שם. כט): יא, (ויקרא מהכתוב נלמד שזה מפני

הארץ. על וכדומה.11)השורץ בחבל תלויה הטומאה
נכנס 12) אחר ואדם המים, פני על שרץ גורר מישהוא אם

כל,13)לתוכם. ד"ה שם ב'תוספות' ופירשו שם. נזיר,
כצף. דינו אין בשרץ אוחז שאדם מפני

.„ı¯L14,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ÈÏÎe ÈÏÎa ÁpÓ ‰È‰L ∆∆∆»»À»ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈««ƒ
˙n‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L B‡15elÙ‡Â ,‰Ï·p‰ ÏÚ B‡ ∆»»À»««≈««¿≈»«¬ƒ

‰Ï·p‰ ÁBn16ÁpÓ ‰È‰L B‡ ,ÂÈzÁzL ˙Ó ¯Oa B‡ ƒ««¿≈»¿«≈∆«¿»∆»»À»
ÁpÓk ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰ Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ«ƒ¿«∆««»»«¿≈««ƒ¬≈∆¿À»
BÓk ,‡ÓË „ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙqL ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆∆¿≈ƒ¿«»ƒ»≈¿
ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ûˆ ı¯L Èab ÏÚ ı¯L ‰È‰ .¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈»»∆∆««≈∆∆»«¿≈««ƒ
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B˜ÙÒe ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰ÙvL ‰·Ú ‰‡ÓËk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿À¿»»»∆»»«¿≈««ƒ¿≈
˙‡hÁ ÈÓ Èab ÏÚ ÁpÓ ‰È‰ .¯B‰Ë17ÔÈÙˆ ˙‡hÁ ÈÓe »»»À»««≈≈«»≈«»»ƒ

BÈ‡ B‡ ÁpÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¬≈∆»≈ƒ¿À»≈
.¯B‰Ë B˜ÙqL ,ÈÏ ‰‡¯È CÎÈÙÏ .ÁpÓk¿À»¿ƒ»≈»∆ƒ∆¿≈»

בעיא 14) וכל שם. בנזיר בעיות הם זו, שבהלכה הדינים
תמצי  "אם של בשרשרת כחוליה לה, שקדמה בזו אחוזה
לומר". תימצי כ"אם מקום בכל פוסק ורבינו לומר".

כן 15) לא שאם במת, נגע שלא לו וברור המת מן כזית על
אלא  טהורה אינה צפה שטומאה רבינו, לדעת - נטמא הרי

בלבד. (עבה).16)בשרץ סמיך כמשקה ונעשתה
האחרון 17) הוא זה דין שבהם. האפר מפני סמיכים שהם

בתיקו. ונשאר הבעיות, בשרשרת

.‰e¯‰hL C¯„k18ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùˆ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ¿∆∆∆ƒ¬¿≈À¿»»»«¿≈««ƒ
‰¯‰Ë ˜ÙÒ e¯‰Ë Ck ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa≈¿≈ƒ≈¿«¿»»ƒ¬¿≈»√»

ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰Ùv‰19.˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa ÔÈa «»»«¿≈««ƒ≈¿≈ƒ≈¿«¿»
k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ˙Ó ‡ÓË ‡È‰L ‰·¯Ú ?„ˆÈkCe¯ ≈«¬≈»∆ƒ¿≈≈¿ƒ«¿»»

·ÈÒa20ÈÓ dÎB˙Ï e„¯ÈÂ ,dÎB˙a Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»¿¿»≈
ÏÚ Ûˆ ¯kk‰ È¯‰Â ¯Èp‰ ËLÙÂ ,˙‡lÓ˙Â ÌÈÓL‚¿»ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ¿««¿»«¬≈«ƒ»»«

ÌÈn‰ Èt21Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÌÈn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÏÈc·Ó ¯Èp‰Â ¿≈««ƒ¿«¿»«¿ƒ≈¿≈««ƒ¿»≈»«
Bcˆ22B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ‰·¯Úa23, ƒ»¬≈»»≈…»«¬≈¿»√»

.Ûˆ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»

ה"ד.18) פ"ה טהרות נחה 19)תוספתא, הטומאה פירוש,
נחה. שהיא בטומאה נגעה אם וספק צפה, והטהרה

ואינם 20) אילנות גזעי שעל לחוטים דומים גידולים
טומאה. מקבל אינו נייר וכן טומאה. ולא 21)מקבלים

הכיכר. את המים הכיכר.22)טימאו שם.23)של

.Âı¯L24˙b‰ CB˙a ¯Ba Èab ÏÚ Ûˆ ‡ˆÓpL25: ∆∆∆ƒ¿»»««≈¿««
‡ÓË B˜ÙÒ - ‰Óe¯˙Ï26ÔÈÏÚBÙÏe ,27¯B‰Ë Ô˜ÙÒ -28, ƒ¿»¿≈»≈¿¬ƒ¿≈»»

.‰Ùˆ ‰‡ÓË ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒÀ¿»»»

ה"ט.24) פי"א על 25)שם צף והשרץ יין, בו שדורכים
היין. (ראה 26)גבי לתרומה אף חכמים טיהרו במים

ביין. לא אבל ה), בטהרה.27)הלכה חולין אוכלי
חולין 28) לאוכלי אבל במים, אלא טיהרו לא ממש בתרומה

(כסףֿמשנה). ליין מים בין חילקו לא בטהרה

.ÊÔÈ˜LÓ ˜ÙÒ29¯B‰Ë - ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ30˙‡ÓËÏ , ¿≈«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ»¿À¿«
BL‡¯·e B„Èa ÏwÓ ‰È‰ ?„ˆÈk ,‡ÓË - ÔÓˆÚ«¿»»≈≈«»»«≈¿»¿…
˜ÙÒ ,˙B¯B‰Ë ˙B¯kk CB˙Ï Ô˜¯Êe ÌÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ»¿»≈
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ˙B¯kka ÔÈ˜Ln‰ eÚ‚»¿««¿ƒ«ƒ»»≈…»¿¿¿≈
B‡ ‰Ê ÈÏÎa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ƒƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆
Ì‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ÈÏk‰ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï…»¿¬≈«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈ƒ
‡Ï B‡ ÌÈ¯Á‡ ÔÈ˜LÓa ÔÈ‡Óh‰ el‡ ÔÈ˜LÓ eÚ‚»¿«¿ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿ƒ¬≈ƒ…
‡ÓË Ï·‡ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - eÚ‚»¿¬≈««¿ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¬»»≈
˜¯fL B‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï BÏ‚¯ B‡ B„È ËLtL∆»«»«¿¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«

¯kk‡ÓË31ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ÔÈ·Ï ƒ»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ»≈»«««¿ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜ÙÒa ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»«¬≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

מ"ט.29) פ"ד אחרים 30)טהרות מטמאים אינם שמשקין
 ֿ כתנא פסק לקולא. דרבנן וספק מדרבנן, אלא התורה מן
שלא  רבינו, דעת משנה' ה'כסף מבאר (ה"ח) [לקמן קמא.
ספק  אבל לבד, במשקין אלא טמא, – ליטמא ספק אמרו
מפני  טעמו, ונראה עצמם. לטומאת אפילו טהור אוכלין
אוכלין. מבטומאת יותר משקין בטומאת החמירו שחכמים
בהניח  יוד, בהלכה לקמן שהרי מאוד, תמוהים ודבריו
כתב  עליה, שנפלו טמאים ספק משקין שיינגבו עד הכיכר
אלא  משקין כאן אין "והרי ומנמק: טמאה, שהיא רבינו

וצע"ג]. ה"ו.31)כיכר" פט"ו לקמן ראה

.Á˙È·Á32˙‡ ‡Óh‰ ËLÙe ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L »ƒ∆ƒ¿≈»«¿ƒ»««»≈∆
d¯ÈÂ‡Ï B„È33Ô‰a Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ÔÈ˜Lna Ú‚ ˜ÙÒ , »«¬ƒ»»≈»«««¿ƒ»≈…»«»∆

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ -34‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,35˜ÙÒ ÔÈ‡L ; ««¿ƒ¿≈ƒ¿∆»ƒ¿»∆≈¿≈
ÔÈ‡ÓË Ô‰L ÔÈ˜LÓ eÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‡nËÓ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿¿«¿ƒ∆≈¿≈ƒ

˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï ˜ÙqÓ36‰¯B‰Ë ˙È·Á‰ È¯‰ -37, ƒ»≈«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿»
ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aL ÔÈ˜Ln‰Â38‡l‡ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L , ¿««¿ƒ∆¿»¿ƒ∆≈»ƒ¿«¿ƒ∆»

˙È·Á‰ ÔÓ39˜Ùq‰ el‡ ÔÈ˜LÓ e·¯Ú˙ Ì‡Â . ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈«»≈
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰ Ïk È¯‰ - ˙È·ÁaL ÔÈ˜Lna««¿ƒ∆∆»ƒ¬≈»««¿ƒ¿≈ƒ

˜ÙÒa40‰¯B‰Ë ˙È·Á‰Â ,41el‡ ÔÈ˜LÓ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¿∆»ƒ¿»¿≈ƒ»¿«¿ƒ≈
¯epz‰ CB˙Ï42¯epz‰Â ˙t‰ È¯‰ -ÔÈ¯B‰Ë43. ¿««¬≈««¿««¿ƒ

וה"ז.32) ה"ו פ"ה שם חרס 33)תוספתא, של חבית סתם
נגיעה. בלי מאוירה שמטמאה בהלכה 34)היא נתבאר

טמא. – עצמם לטומאת משקין שספק ֿ 35)הקודמת, אף
הגירסא  ה"ו, שם בתוספתא כלים. מטמאים שמשקין עלֿפי
ולכתוב  להגיה יש רבינו בדברי שגם ונראה, יום". "טבול
החבית  את מטמא טמא שהרי "טמא", במקום יום" "טבול
הגירסא  את ליישב אפשר ובדוחק לאוירה. ידו כשהושיט
מטמא  שאינו לטומאה, ראשון שהוא באדם ולפרש שלפנינו

שבה.36)כלים. במשקין ולא בחבית לא נגעו ולא
הקודם.37) בדין משקין 38)כמו שספק אףֿעלֿפי

טמא. – חרס,39)להיטמא כלי לאויר שרץ נפל אם
השרץ  בו נגע כאילו הכלי נטמא בתוכו, משקין או ואוכלין
ישר  מתטמאים אינם והמשקין האוכלין אבל ראשון, ונעשה
ובנידון  שניים, נעשו ולפיכך הכלי, מאויר אלא השרץ מן
כלל. המשקין נטמאו לא טהורה שהחבית מכיוון - שלפנינו

מספק.40) טמאים שהם משקין תערובת  כמו 41)מפני
הקודמים. חרס.42)בדינים שם.43)של

.Ëıa¯Ó‰44ÔÙlfL B‡ ÌÈ‡ÓË ÌÈÓa B˙Èa45eÈ‰Â «¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»
B˜ÙÒ - eÊz ‡Ï ˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ eÊz ˜ÙÒ ,˙B¯‰Ë ÌL»¿»»≈ƒ¿¬≈∆»≈…ƒ¿¿≈

¯B‰Ë46. »

ה"ח.44) טיפות.45)שם טיפות ספק 46)שפך כדין
אחרים. לטמא משקין

.ÈÛlÊ47,˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓËe ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
ÔÈ˜LÓ Ck ¯Á‡ e‡ˆÓÂ48:‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ ¿ƒ¿¿««»«¿ƒ«ƒ»∆¿»

dÏË49‰ÈÏÚ Ï‡LÂ50˜ÙqL ;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¿ƒ¿«»∆»¬≈¿»∆¿≈
e·‚piL „Ú ¯kk‰ ÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‡nËÏ ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿«≈»ƒƒ««ƒ»«∆ƒ»¿
‰‡ÓË ˜ÙqL ;˜ÙÒa ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚL ÌÈn‰««ƒ∆»∆»¬≈¿≈»¿»≈∆¿≈À¿»

¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a51ÔÈ‡ È¯‰Â , ƒ¿«»ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈«¬≈≈
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ze`nehdקלב zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz h"i 'a mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯kk ‡l‡ ,ÔÈ˜LÓ Ô‡k52˜ÙÒ ‰‡ÓË ˜ÙÒ ‡È‰L »«¿ƒ∆»ƒ»∆ƒ»≈¿≈»»≈
.‰¯B‰Ë¿»

טמאים.48)שם.47) ספק טהורים בעוד 49)ספק
הכיכר. על דינה.50)המשקין מה לחכם שאל

וי"ח 51) פט"ז הרואים,52).לקמן יטעו נטהרה ואם
ברשות  שספק ויחשבו לפנינו, משקין שספק יודעים שאינם
ונראה  כאן. [ראב"ד טהור. עצמו לטומאת אפילו היחיד
זמן  שכל רבינו, של סברתו מפרש אלא משיג שאינו
המשקין, מבחינת השאלה את דנים אנו קיימים, שהמשקין
טהור, – אחרים לטמא משקין שספק בידינו, קבלה והרי
משקין, טומאת מדין הענין יצא המשקין, כשנתנגבו אבל

ברה"י]. טומאה ספק ככל הכיכר את דנים ולפיכך

.‡È˜ÙÒ53ÌÈ„È54ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ ÔÈa ‡nË˙‰Ï ÔÈa , ¿≈»«ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿«≈¬≈ƒ
Ô˙¯‰ËÏ ÔÈa55˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰ ?„ˆÈk ,¯B‰Ë - ≈¿»√»»»≈«»»»¿

ÔÈ‡ÓË ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe56;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ , ¿»»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ»≈»«»≈…»«
,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰L B‡∆»»»¿≈¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ»≈»«»≈…»«∆»»»««¿»
„Á‡a Ú‚Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ‰‡ÓË ˙Á‡Â¿««¿≈»¿»»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿∆»
eÈ‰L B‡ ;‰¯B‰ha ˜ÙÒ Ú‚ ‰‡Óha ˜ÙÒÂ ,Ô‰Ó≈∆¿»≈«¿≈»»«»≈«¿»∆»
„Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,ÌÈ¯kk ÈL ÂÈÙÏe ˙B¯B‰Ë ÂÈ„È»»¿¿»»¿≈ƒ»ƒ∆»»¿∆»
˜ÙÒ Ú‚ ‡Óha ˜ÙÒ ,Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,‡ÓË»≈¿»«¿∆»≈∆»≈«»≈»«»≈
˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ÂÈ„È eÈ‰L B‡ ;Ú‚ ¯B‰ha«»»«∆»»»««¿»¿««
,Ô‰ÈLa Ú‚Â ¯B‰Ë ¯kÎÂ ‡ÓË ¯kk ÂÈÙÏe ‰‡ÓË¿≈»¿»»ƒ»»≈¿ƒ»»¿»«ƒ¿≈∆
‰‡ÓË B‡ ¯B‰ha ‰¯B‰h‰Â ‡Óha ‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»«»≈¿«¿»«»¿≈»
,eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ„i‰ - ‡Óha ‰¯B‰h‰Â ¯B‰ha«»¿«¿»«»≈«»«ƒ¿∆»

eÈ‰L ˙BÓk ÌÈ¯kk‰Â57˙B‡ÓË ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«ƒ»ƒ¿∆»¿≈ƒ»»»¿≈
ÔÏÈaË‰Â58ÔÏË B‡59Ô‰a e¯‰hL ÌÈn‰L ˜ÙÒ , ¿ƒ¿ƒ»¿»»»≈∆««ƒ∆»¬»∆

ÔÈÏeÒt Ô‰L ˜ÙÒ ÌÈ„iÏ ÌÈ¯Lk60Ô‰a LÈ ˜ÙÒ , ¿≈ƒ«»«ƒ»≈∆≈¿ƒ»≈≈»∆
¯eÚMk61ÏÚ ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰L ˜ÙÒ ,Ô‰a ÔÈ‡ ˜ÙÒ «ƒ»≈≈»∆»≈∆»»»»≈«

.˙B¯B‰Ë ÂÈ„È È¯‰ - ‰È‰ ‡lL ˜ÙÒ B„È»»≈∆…»»¬≈»»¿

מ"ד.53) פ"ב למעלה 54)ידים נתבארו ידים, טומאת דיני
אם 55)בפ"ח. שנסתפק אלא וודאית, היא הטומאה אם

כדין. אותן נתבאר 56)טיהר לטומאה, ראשונים שהם
מראשון  אלא מתטמאים אינם שידיים ה"א), (פ"ח למעלה

להתטמא. דוגמא זאת דוגמאות 57)לטומאה. כאן עד
"לטהרתן". דוגמאות ואילך ומכאן לקודש 58)לטמא,

הי"ב). פי"ב למעלה מים 60)לתרומה.59)(ראה כגון
מונה  ה"ז ברכות מהל' בפ"ו [רבינו מלאכה. בהם שנעשתה

המים]. את הפוסלים דברים –61)ארבעה לנטילה שיעור
הגוף. לטבילת כמו סאה, ארבעים – לטבילה הלוג, רביעית

.·È- ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ B„È ‰˙È‰»¿»»««¿≈»¿≈≈«≈ƒ
˙B¯‰Ë ‰OÚÈ ‡lL BÏ ÔÈ¯ÓB‡62ÈzL ÏhiL „Ú ¿ƒ∆…«¬∆¿»«∆ƒ…¿≈

ÂÈ„È ÏhiL Ì„˜ ˙B¯‰Ëa Ô‰Ó ˙Á‡a Ú‚ Ì‡Â ;ÂÈ„È»»¿ƒ»«¿««≈∆ƒ¿»…∆∆ƒ…»»
.˙B¯B‰Ë ÂÈ˙B¯‰Ë -»√»¿

בתוספתא 62) מקוואות, שני לדין זה דין מדמה רבינו
ה"ב. למעלה שהובאה ה"ג, פ"ב מקוואות

ה'תשע"ט  תמוז י"ט ב' יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
לכל 1) דינם ומה חכמים טיהרו ספיקות עשר ששנים יבאר

דבר.

.‡ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ ˜ÙÒ ?„ˆÈk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ≈«»≈»«√»ƒ
ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙LÂ ÔÈ‡ÓË2‡lLÂ ÏÎ‡ ‡lL ˜ÙÒ ¿≈ƒ¿»»«¿ƒ¿≈ƒ»≈∆…»«¿∆…

eÏÙpL B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡aL ˜ÙÒ ,‰˙L»»»≈∆»…¿À¿«ƒ¿ƒ∆»¿
‡lLÂ ‡a ‡lL ˜ÙÒ ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ»≈∆…»¿∆…
B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - eÏÙ»¿¬≈∆»¿≈ƒ»«√»ƒ¿≈ƒ
eÏÙ B‡ ÔÈ·e‡L ÌÈÓa ‡a B‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ‰˙L»»«¿ƒ¿≈ƒ»¿«ƒ¿ƒ»¿
˙B¯‰Ëa Ú‚ ˜ÙÒÂ ,ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ÔÈbÏ ‰LÏL ÂÈÏÚ»»¿»Àƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»«ƒ¿»
ÔÎÂ .˙B¯B‰Ë el‡ ˙B¯‰Ë È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ el‡≈»≈…»«¬≈¿»≈¿¿≈
Ô‰L ÔÈ˜LÓ ‰˙BM‰Â ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˜ÙÒ ÏÎB‡‰»≈¿≈√»ƒ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ∆≈
‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿»≈¬≈∆»¿≈»≈¿»

‰ÈeÏz3˙B‡ÓË È„ÏeÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë -4 ¿»»¿≈…«≈¿≈ƒ«¿≈À¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L5·‡ Ï·‡ .¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»»¬»«

‡l‡ ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L [‰‡Óh‰]«À¿»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»≈∆»
Ò¯t‰ ˙Èa ÔB‚k ,˜ÙÒa ‡ÓË BÓˆÚ ·‡‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»»«¿»≈¿»≈¿≈«¿»
BÓk ,ÔÚbÓ ˜ÙÒ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡L ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡Â¿∆∆»«ƒ∆≈¿ƒ«¿≈«»»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

עליו 2) גזרו שחכמים י) הלכה ח (פרק למעלה נתבאר
לטומאה. כשני מדרבנן 3)שיהיה טמאה שהיא תרומה

לשרוף  אסרה שהתורה אותה, לשרוף ואסור באכילה אסורה
ולפיכך  התורה, מן טהורה זו תרומה והרי טהורה תרומה

נשרפת. ולא נאכלת לא "תלוייה", הטומאות 4)נקראת כל
הטומאה". "וולד נקראים ולמטה גויים,5)מראשון כגון

חכמים. גזירת שהם וכדומה, נסך יין זרה, עבודה

.·,‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ˙¯‰Ë ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ˜ÙÒ¿≈«Àƒƒ»√«¿≈À≈∆¿»√»
‰¯‰Ëa Ô‰ÈlÁ ÈÏÎB‡ ?„ˆÈk .ÌÈLe¯t ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«¿≈À≈∆¿»√»

˙B¯‰Ëa ‰‡ÓË ˜ÙÒ Ô‰Ï „ÏBpLel‡ È¯‰ - Ô‰È ∆«»∆¿≈À¿»¿»√≈∆¬≈≈
ÏÎk ,ÌÈ¯B‰Ë6‡l‡ ‰‡ÓË Ô‰Ï ÔÈ‡Â .Ôlk ˙B˜Ùq‰ ¿ƒ¿»«¿≈À»¿≈»∆À¿»∆»

.˙È‡cÂ ‰‡ÓËÀ¿»«»ƒ

ר"מ).6) רומא (דפוס "בכל" להיות: צריך

.‚ÂÈÏÚ LiL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ?„ˆÈk ˙Ba¯w‰ ˜ÙÒ¿≈«»¿»≈«¿À«ƒƒ∆≈»»
˜ÙÒ ‰ÈÏÚ LiL ‰M‡‰ ÔB‚k ,˙Ba¯˜ ‰MÓÁ ˜ÙÒ¿≈¬ƒ»»¿»¿»ƒ»∆≈»∆»¿≈

˙B„Ï LÓÁ ˜ÙÒ B‡ ˙B·ÈÊ LÓÁ7Ôa¯˜ ‰‡È·Ó - »≈ƒ¿≈»≈≈≈ƒ»»¿»
ÂÈÏÚ ¯‡M‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯B‰ËÂ „Á‡∆»¿»∆¡…«√»ƒ¿≈«¿»»»
.‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰·BÁ»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿À¿≈«»»

יולדת 7) לא. או הוולד צורת נגמרה אם וספק שהפילה כגון
אסורה  הביאה שלא זמן וכל קרבנות להביא מחוייבת וזבה

קודש. לאכול

.„‰‡ÓËÏ ˜˜Ê ‡lL „Ú ?„ˆÈk ÌÈÚ‚ ˜ÙÒ8- ¿≈¿»ƒ≈««∆…ƒ¿«¿À¿»
˙BÎÏ‰Ó ÈML ˜¯Ùa e¯‡aL BÓk ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»¿∆≈«¿¿∆∆ƒƒ≈ƒ¿

ÌÈÚ‚9. ¿»ƒ
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קלג ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz h"i 'a mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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נטמא 8) אינו מצורע הכהן. שטימאו לפני הספק נולד אם
טמא. שהוא הכהן אמר שלא זמן ה.9)כל הלכה
צרעת"]. טומאת "הלכות נקראו: [במקומן

.‰˙Áz ·LBiL Ú¯ˆÓ ?„ˆÈk ¯·BÚÂ „ÓBÚ ˜ÙÒ¿≈≈¿≈≈«¿…»∆≈««
ÔÏÈ‡‰ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿«»≈»≈∆¡ƒ»»»ƒ»
¯B‰h‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ;ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰ ‡Ï ˜ÙÒ ‡ÓËÂ¿»≈»≈…∆¡ƒ»»¿≈ƒ»»«»

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ·LBÈ10˜ÙÒ ,ÂÈzÁz ¯·BÚ Ú¯Bˆn‰Â ≈««»ƒ»¿«¿»≈«¿»»≈
B˜ÙÒ - „ÓÚ ‡Ï ˜ÙÒ ¯B‰h‰ ‡ÓËÂ Ú¯Bˆn‰ „ÓÚ»««¿»¿ƒ¿»«»»≈…»«¿≈

.¯B‰Ë»

מן 10) למדו יד סימן י"ב הלכה תזריע פרשת כהנים בתורת
והטהור  האילן תחת עומד "הטמא מו): יג, (ויקרא הכתוב
המצורע  ועל עליו מאהיל שהאילן (מפני טמא - עובר
- עובר והטמא האילן תחת עומד הטהור כאן), שמקומו
הוא  שהרי המצורע, של מושבו מקום זה שאין (מפני טהור

טמא". - עמד אם עובר), רק

.ÂÌÈˆ¯L ˜ÙÒ11ı¯L ˜¯Ê ?„ˆÈk .ÔÈ˜¯Êp‰ ˜ÙÒ ‰Ê ¿≈¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ≈«»«∆∆
ÔÈ·Ï ¯kk ˜¯fL B‡ ,˙B¯kk‰ ÔÈ·Ï ‡ÓË ¯·„ B‡»»»≈¿≈«ƒ»∆»«ƒ»¿≈

Ú‚ ˜ÙÒÂ ,˙B‡Óh‰12B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ,¯ «¿≈¿»≈»«»≈…»«¬≈∆»
.‰‡ÓËa Ú‚B BÈ‡L ¯B‰h‰ ¯kk‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ƒ»»«ƒ»«»∆≈≈«¿À¿»
‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk - ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒ∆»
˙ÚLk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,Bcˆa ÏÙ Ck ¯Á‡Â Ba Ú‚»«¿««»»«¿ƒ∆»¬≈≈ƒ¿«

.Ô˙‡ÈˆÓ¿ƒ»»

מציאתן".11) כשעת שרצים "ספק י"ב: הלכה ד פרק שם
שרצים  ספק "ואיזהו אמרו: ה) הלכה ה (פר שם ובתוספתא

הנזרקין". ספק זה חכמים? שעבר 12)שטיהרו בשעה
בכיכרות. נוגע אינו שנח אחר אבל עליהן,

.ÊÏL ˙B¯kk Èab ÏÚ ˙Îl‰Óe ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰«∆∆¿ƒ«À¿»¿«∆∆««≈ƒ»∆
Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Óe¯z13¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ14, ¿»»≈»«»≈…»«¿≈»

‰‡Óh‰ ‰Á ‡lL ÈtÓ15Ú‚BÂ Ba ˙Îl‰Ó ‰˙È‰ .16 ƒ¿≈∆…»»«À¿»»¿»¿«∆∆¿≈«
‰na .˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ˙Ó ˜ÙÒ ÈÁ ˜ÙÒ ,˙B¯kka«ƒ»»≈«»≈≈¬≈≈¿«∆
Ì‡ Ï·‡ ;dÏ ‰ÎÏ‰Â ezÏËpL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»«¿»¿»»¬»ƒ

‰ÈÙa ˙Ó ‡ˆÓ17˙B‡ÓË el‡ È¯‰ -18ÈÁ e‰e‡¯ . ƒ¿»≈¿ƒ»¬≈≈¿≈»«
e‰e‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÙa19el‡ È¯‰ - ‰ÈÙa ˙Ó ¿ƒ»««ƒ∆¿»≈¿ƒ»¬≈≈

˙B¯B‰Ë20ÈÙa ‰Ï·p‰Â ‰cÏÁ‰ ÈÙa ı¯M‰ ÔÎÂ . ¿¿≈«∆∆¿ƒ«À¿»¿«¿≈»¿ƒ
ÌÈ¯B‰Ë e¯·ÚL B‡ ÌÈ¯B‰h‰ ÔÈa e¯·ÚÂ ·Ïk‰«∆∆¿»¿≈«¿ƒ∆»¿¿ƒ
ÌB˜Ó ‰‡ÓhÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ¿≈∆≈«À¿»»

Úe·˜21Ô‰ È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ Ô‰a ÔÈ¯wÓ eÈ‰ . »«»¿«¿ƒ»∆«»»∆¬≈≈
ÔÈÁpÓk22˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ ˜ÙqÓ Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡nËÓe , ¿À»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«ƒ»≈ƒ»ƒ¿

¯‡a˙iL BÓk ,„ÈÁi‰23. «»ƒ¿∆ƒ¿»≈

המת.13) היחיד.14)השרץ ברשות טומאה 15)אפילו
טהור. שספקם "הנזרקים", בגדר נכללה בתנועה שהיא

בכיכרות.16) נגע שהשרץ ראינו שירדה 17)פירוש אחר
הכיכרות. מציאתן.18)מן כשעת הטומאות שכל

כן.19) חזקת 20)אחר זה) (לשרץ לו שהייתה מפני
הוא 21)טהרה. ולפיכך קבוע, מקום אינו חיים בעלי פי

"נזרקים". השרץ 22)בכלל הניקור שבשעת פי על אף

טומאה 23)מתנועע. אפילו הרבים שברשות ח, בהלכה
מספק. מטמאה אינה מונחת

.Á˙eL¯a ˙ÁpnL ‰‡ÓË ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ¿≈¿»«ƒ≈«À¿»∆À««ƒ¿
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒ ,ÌÈa¯‰»«ƒ»≈»«»»≈…»«¿≈»
- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ da Ú‚ ˜ÙÒÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿»≈»«»»≈…»«

˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂ .‡ÓË B˜ÙÒ24ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ¿≈»≈¿»≈«¿≈∆ƒ¬¬»ƒ
‡L ÈtÓ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a elÙ‡˙Úc Ô‰a ÔÈ ¬ƒƒ¿«»ƒƒ¿≈∆≈»∆««

Ï‡M‰Ï25¯‡a˙iL BÓk ,26. ¿ƒ»≈¿∆ƒ¿»≈

לזו.24) הקודמות בהלכות שנמנו הספיקות עשרת
מנימוק 25) חכמים טיהרו הספיקות אלו שכל רבינו, דעת

משנה). (כסף שאין 26)זה שמי ב, הלכה ט"ז פרק לקמן
והטעם, היחיד. ברשות אפילו טהור ספיקו להישאל דעת בו
למדנו  טמא ספיקו היחיד ברשות טומאה שספק מפני

בה יש ואשה השאלה מסוטה, על ולענות להישאל דעת
בלבד. לה הדומה את ממנה ללמוד ואפשר

.Ë˙eL¯a ‡ÓË ¯·„ ‰È‰ ?„ˆÈk ˙BiL¯ ÈzL ˜ÙÒ¿≈¿≈¿À≈«»»»»»≈ƒ¿
¯·c‰ ‰È‰L B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯B‰Ë ¯·„Â „ÈÁi‰«»ƒ¿»»»ƒ¿»«ƒ∆»»«»»
,Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,CÙ‰Ï¿≈∆¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«

ËÈÒ‰L B‡27,ËÈÒ‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ∆≈ƒ∆∆»≈∆¿≈»«≈∆≈ƒ
‡OÓa ‡nËÓ ‡Óh‰ ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡28‰È‰L B‡ , ƒ»»«»»«»≈¿«≈¿«»∆»»

ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡a ‡nËÓ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¿«≈¿…∆¿∆¡ƒ«∆»≈∆¿≈
Èt ÏÚ Û‡ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆∆¡ƒ¬≈∆»««ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡MÏ ‡B·iLk ,¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL∆¿≈¿»«ƒ»¿∆»ƒ»≈¿ƒ

„ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ ,zÏ·Ë Ì‡ :BÏ29‰Ê È¯‰ - Ï·Ë Ì‡ . ƒ»«¿»≈¿»∆¿≈ƒ»«¬≈∆
Ô‰ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â ;ÁaLÓ¿À»¿ƒ…»«¿»»¿»¬≈≈

.¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˜ÙqL ,˙B¯B‰Ë¿∆¿≈¿»«ƒ»

ממקומו.27) כמשא.28)הזיז שהיסט רבינו דעת
תטבול.29) ולפיכך

.ÈÛe¯O ‡ˆÓpL ı¯L30ÔÎÂ ,ÔÈÏÎ‡ Èab ÏÚ ÁpÓe ∆∆∆ƒ¿»»À»««≈√»ƒ¿≈
‰ÈeÏa ˙‡ˆÓpL ˙ÈlË31B‡ ‰¯e·L ˙‡ˆÓpL ËÁÓe «ƒ∆ƒ¿≈¿»««∆ƒ¿≈¿»

‰„eÏÁ32˙eL¯a ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÈa ¬»≈«≈ƒ¬≈≈¿ƒ≈ƒ¿
¯Á‡ ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿≈¿ƒ∆»««
ÚbÓa ÌÈÏk‰ e‡ÓËpL ¯Á‡Â Û¯O ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL∆»«»√»ƒƒ¿«¿««∆ƒ¿¿«≈ƒ¿««
˙Èlh‰ ‰˙Ï·e ‰„ÈÏÁ‰ B‡ ‰¯aL ËÁn‰Â ˙Èlh‰««ƒ¿«««ƒ¿¿»∆¡ƒ»»¿»««ƒ

‰¯‰hL „Ú33.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL , «∆»¬»∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מטמא.30) שבלתה.31)ואינו לפני שנטמאה וידוע
בה.32) להשתמש ראוייה שאינה מפני מטומאתה ויצאה
נטהר.33) - שבלה טמא בגד

.‡È¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‡ÓË BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ„Ú ÈL¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»
BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ ‡e‰ - È‡34ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆¡»«¿≈«¿¿««ƒ≈≈

- ˙B¯‰Ë ‰OÚ Ì‡ ‡l‡ ;˙B¯‰Ëa ˜ÒÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¬…ƒ¿»∆»ƒ»»¿»
Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰ È¯‰BÓˆÚÏ LeÁÈ35,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú . ¬≈≈¿¿»¿«¿≈≈ƒ¿»

ÔÈa ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ≈
„ÚÂ ,‡ÓË ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL .¯B‰Ë - „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ»¿«ƒ¿ƒƒ¿»¿≈
˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‡ÓË ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡∆»≈…ƒ¿»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿
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ze`nehdקלד zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz 'k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÓB‡ „ÚÂ ,‡ÓË ¯ÓB‡ „Ú .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰»«ƒ¬≈∆ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡Ï ˙¯ÓB‡ ‰M‡Â ,‡ÓË ˙¯ÓB‡ ‰M‡ ;‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»ƒ»∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆∆…
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a :‡ÓËƒ¿»ƒ¿«»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ

¯B‰Ë36. »

"שאדם 34) א: יב, בכריתות אמרו ונימוקם שם כחכמים
עדים" ממאה יותר עצמו על עצמו 35)נאמן הוא פירוש,

(כסף  שיטבול עד בטהרות לכתחילה יעסוק ולא ייזהר כן גם
דין 36)משנה). מבאר אינו [רבינו רגיל. טומאה ספק ככל

וגם  נטמאת לא אומרים ושניים נטמאת אומרים שניים
כמו  שדינו שנינו י הלכה שם בתוספתא אולם אינו, במשנה

אחד]. בעד

ה'תשע"ט  תמוז כ' ג' יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הרבים 1) ברשות טומאה ספק טיהרו מה מפני יבאר

טהור  בר"ה, שספיקו מה ודין היחיד. ברשות בה והחמירו
בגדי  ודין היחיד. ברשות שורפים חזקה זו אי על טמא. או
גבם  על עושים ואם הארץ עם כבגדי מידרס הם אם התינוק

טהרות.

.‡‰Ó ÈtÓ2˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒ ÌÈÓÎÁ e¯‰Ë ƒ¿≈»ƒ¬¬»ƒ¿≈À¿»ƒ¿
ÔÓÊa ‰‡ÓËa ÁÒt ÔÈOBÚ ¯eav‰ È¯‰L ?ÌÈa¯‰»«ƒ∆¬≈«ƒƒ∆«¿À¿»ƒ¿«

ÔÈa¯Ó ÌÈ‡Óh‰L3˙ÈÁ„ ˙È‡cÂ ‰‡ÓË Ì‡ . ∆«¿≈ƒ¿ÀƒƒÀ¿»«»ƒƒ¿≈
Ïk ¯eq‡L ;‰‡ÓË ˜ÙÒÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ô‰ÈtÓƒ¿≈∆«»…∆ƒ¿≈À¿»∆ƒ»
˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B˜Ùq‰«¿≈ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

˙B¯eÒ‡4?„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒa e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . ¬ƒ¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿«»ƒ
‰¯zÒpL ‰ËBÒ È¯‰L5- ˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆¬≈»∆ƒ¿¿»««ƒ∆«»»»≈

dÏÚ·Ï ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰6‰zLzL „Ú7. ¬≈ƒ¿≈»¿«¿»«∆ƒ¿∆

ה"י.2) פ"ו טהרות טמאים 3)תוספתא ישראל שרוב
שני  לפסח נדחים - מועטים טמאים אבל מת, טומאת
[בסוטה  בטהרה. מקריבים והטהורים באייר, עשר בארבעה
שספק  למדו, מסוטה אחר: נימוק אמרו ב ט, ובחולין ב כח,
היחיד  ברשות היא וסוטה טמא, – היחיד ברשות טומאה

לרה"ר]. ממנה ללמוד הי"ז.4)ואין אשה 5)פי"ח
פלוני  איש עם תסתרי אל לה ואמר בעלה, לה שקינא

סוטה. נקראת - עמו -6)ונסתרה שזינתה איש אשת
"טומאה". לזנות קראה והתורה לבעלה, מים 7)אסורה

ואילך). ו ה, (במדבר בתורה ככתוב המאררים

.·ÌÈL dÏÚB·e ‰ËBq‰L ÌLÎe8‰‡ÓË ˜ÙÒ Ck , ¿≈∆«»¬»¿«ƒ»¿≈À¿»
È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰LÏL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈLaƒ¿«ƒ¬»ƒ»¿»ƒ¿«»ƒ¬≈
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ¯B‰Ë ÌL Ì˙‡ÓË ˜ÙÒ¿≈À¿»»»»ƒ¿»«ƒ«∆¿»ƒ
˙Ú„ Ba LÈ ˜ÙÒa ‡ÓËpL ‰Ê ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»∆∆ƒ¿»¿»≈≈««

‰ËBÒk ,BÏ Ú¯‡ ‰Ó epnÓ L¯„ÏÂ Ï‡M‰Ï9Ï·‡ ; ¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ∆»≈«¿»¬»
·ÈL‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆»»∆≈≈«¿»ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ - B˙B‡ ÔÈÏ‡BMLk ÔÈÚ‰ ÏÚ«»ƒ¿»¿∆¬ƒ¬≈¿≈»

?„ˆÈk10„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á˙Ú ≈«≈≈∆»»∆≈««
ÈB·Óa B‡ ¯ˆÁa e‡ˆÓpL Ï‡M‰Ï11ÌL LiL ¿ƒ»≈∆ƒ¿¿¿»≈¿»∆≈»

el‡ È¯‰ - eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒÂ eÚ‚ ˜ÙÒÂ ,‰‡ÓËÀ¿»¿»≈»¿¿»≈…»¿¬≈≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿≈…∆≈««¿ƒ»≈««ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜Ùq‰ BÏ „ÏBpL∆««»≈ƒ¿«»ƒ¿≈»

א.8) נז, על 9)נזיר לענות דעת בה ויש גדולה שהיא
מ"ו.10)שאלות. פ"ג חכמי 11)טהרות בתקופת

בתים  אלא לרחוב ישר פתוחים הבתים היו לא התלמוד
פתוחות  החצרות ופתחי לחצר, פתוחים היו אחדים
והמבוי. החצר דרך היתה הרבים לרשות והיציאה למבואות,

.‚‡Óeq‰12˙eL¯a Ô˜ÙÒ - ‰ÏÈla Cl‰Ó‰Â ÔLi‰Â «»¿«»≈¿«¿«≈««¿»¿≈»ƒ¿
Ï‡M‰Ï ˙Ú„ Ba LiL ÈtÓ ,‡ÓË „ÈÁi‰13‰na . «»ƒ»≈ƒ¿≈∆≈««¿ƒ»≈«∆

B˜ÙÒ Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÏkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…∆≈««ƒ»≈¿≈
Ïe˜L ¯·c‰ ‰È‰La ?¯B‰Ë14Ï·‡ ;‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡Â »¿∆»»«»»»¿≈»¬»»¬»

‡ÓËpL B˙˜ÊÁL Úe„È ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡15‰Ê È¯‰ - ƒ»»«»»»«∆∆¿»∆ƒ¿»¬≈∆
˜BÈz ?„ˆÈk .‡ÓË16‡ÓË17‰qÚ‰ „ˆa ‡ˆÓpL »≈≈«ƒ»≈∆ƒ¿»¿«»ƒ»

‰‡ÓË ‰qÚ‰ È¯‰ - B„Èa ˜ˆa‰Â18˜BÈz‰ C¯cL , ¿«»≈¿»¬≈»ƒ»¿≈»∆∆∆«ƒ
ÁtËÏ19ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â .B˙˜ÊÁ ‡È‰ CÎ·e20‰˜ÊÁ ÏÚ ¿«≈«¿»ƒ∆¿»¿≈¿ƒ«¬»»

BÊ21.

ה"ו.12) פ"ג טהרות שבענין 13)תוספתא ואףֿעלֿפי
שאלות. על לענות אפשרות לו אין שתי 14)הנידון

יותר  לאחת נוטה הדעת ואין שקולות, האפשרויות
אפשרות 15)מלחברתה. את מחזק הדברים מצב

מ"ח.16)הטומאה. פ"ג כתוב 17)טהרות במשנה
יודעים  אנו אין שאם "טמא", הוסיף ורבינו סתם, "תינוק"
הוא  שמא ספיקות: שני כאן יש הרי טמא, או טהור הוא אם
לידו. הבצק נתן טהור אדם אלא נגע לא ושמא טהור,
מפני  טמא שהתינוק אמרו, ה"ה שם בתוספתא [אמנם
ואמרו  התנו אולם אותו, ומנשקות מגפפות נדות שנשים
שאין  מפני טהור, מלוכלך אבל בלבד נקי בילד רק שזה
לכתוב  רבינו העדיף ולפיכך המלוכלך, את לנשק דרכן
מאיזה  טמא שהוא בו כשיודעים זאתֿאומרת טמא, תינוק

שהוא]. בפירושו 19)כחכמים.18)טעם (רבינו בעיסה
מפרש, א פו, בחולין וכן א. פ, בקידושין [רש"י למשנה).
שם, מצויים מתים ושרצים באשפה, לטפח תינוק של שדרכו
מפרש  שם) (בחולין תם ורבינו ודאית. היא בבצק והנגיעה

ה"י. לקמן ראה או 20)כרבינו]. תרומה היה הבצק אם
א.21)חלה. פ, קידושין יוחנן, כר'

.„ÔÈ˜LÓ eÈ‰22‰iÁ B‡ ‰Ó‰·e ,¯B‰Ë ˜ˆ·e ÔÈ‡ÓË »«¿ƒ¿≈ƒ»≈»¿≈»«»
- Ô˙ÎÈL ÌB˜Ó ˜ˆaa ‡ˆÓÂ ,˙Èaa ˙BÙBÚ B‡««ƒ¿ƒ¿»«»≈¿¿ƒ»»

‰˜ÊÁ23e‰e‡nËÂ ˜ˆaa eÎLÂ ÔÈ˜LÓ e˙ML24. ¬»»∆»«¿ƒ¿»¿«»≈¿ƒ¿
CÁÏzL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈ·e ,‰¯t ÌL ‰˙È‰»¿»»»»≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«≈

¯B‰Ë ˜ˆa‰ È¯‰ - dBLÏ ˙‡25‰Ó‰a‰ Ïk ¯‡L·e . ∆¿»¬≈«»≈»ƒ¿»»«¿≈»
‰Èt ˙‡ ·bzL È„k -26.‡ÓË ˜ˆa‰ - ‰fÓ ˙BÁt . ¿≈∆¿«≈∆ƒ»»ƒ∆«»≈»≈

È¯‰ - ˜ˆa‰ „ˆa ÔÈ˜LÓ eÈ‰ elÙ‡ ,·Ïk ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿««»≈¬≈
CÏÈÏÂ ÔBÊn‰ ÁÈp‰Ï ·Ïk ÏL Bk¯c ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ‰Ê∆»∆≈«¿∆∆∆¿«ƒ««»¿≈≈

ÌÈn‰ Ï‡ BÏ27ÔÈÏB‚¯z‰ ˙¯È˜ ˜ˆaa ‡ˆÓ .28Ì‡ : ∆««ƒƒ¿»«»≈¿ƒ«««¿¿ƒƒ
Ô‰Èt ˙‡ e·biL È„k ˜ˆa‰Â ÔÈ˜Ln‰ ÔÈa LÈ≈≈««¿ƒ¿«»≈¿≈∆¿«¿∆ƒ∆

ı¯‡a29Ô˙˜ÊÁL ,‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ;¯B‰Ë ˜ˆa‰ - »»∆«»≈»¿ƒ»»≈∆∆¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈÙaL ÔÈ˜Lna ˜ˆaa e¯wÂ e˙ML∆»¿ƒ¿«»≈««¿ƒ∆¿ƒ∆«∆¿»ƒ
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קלה ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz 'k 'b mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

?ÌÈ¯eÓ‡30ÏL ‰‡e·aL ,ÔÈÏeÏˆ ÔÈ˜Ln‰ eÈ‰La ¬ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ∆»»∆
ÌÈ¯eÎÚ Ï·‡ ;Ô‰a ˙¯k ˜BÈz31,¯B‰Ë ˜ˆa‰ - ƒƒ∆∆»∆¬»¬ƒ«»≈»

¯k ÔÈ˜Ln‰ ÌB˜Ó ‰È‰ - ÔÈ˜Lna e¯w el‡L∆ƒƒ¿««¿ƒ»»¿««¿ƒƒ»
t ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÏˆ eÈ‰ Ì‡ .˜ˆaa˙˜ÊÁa ˜ˆa‰L È «»≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆«»≈¿∆¿«

ÔÈÏBz ‡l‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ - ‰‡ÓË32. À¿»≈¿ƒ«¬»»∆»ƒ

כאן.23)שם.22) יש מכריעה ואףֿעלֿפי 24)הנחה
החזקה. מפני טמא הבצק להישאל, דעת בהם שאין

לבצק,25) שהגיעה לפני לשונה שליחכה תולים אנו
ללחך  פרות של דרכן שכן הטמאים, המשקין את והעבירה

השתייה. אחר לשונן "כדי 26)את הגירסא במשנה
שאר  של דרכן שאין מפני מאליו, שיתנגב פירוש שיתנגב",

בלשונן. הפה את לנגב יעקב 27)הבהמות בן אליעזר כר'
אנו 29)שם.28)שם. ולפיכך תרנגולים, של דרכם כך

מקוריהם. על טמאים מים היו לא הנקירה שבשעת תולים
ב.30) פ, ר'31)קידושין בדברי יוחנן ר' של כפירושו

לבנים  מים בין הבדל כל שאין ומשמע, שם. לוי בן יהושע
בלבד. צלילותם ומכריעה אדומים, שם,32)או יוחנן כר'

לו. מסייעת שברייתא

.‰‡È‰ BÊÈ‡33˙eL¯a ‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ‰˜ÊÁ ≈ƒ¬»»∆¿ƒ»∆»ƒ¿
ÌÈÚc¯Ùˆe ÌÈˆ¯Le ˙Èaa ‰qÚ ?„ÈÁi‰34ÔÈÏtËÓ «»ƒƒ»««ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

·¯ Ì‡ :‰qÚa Ô¯OaÓ ˙BÎÈ˙Á e‡ˆÓÂ ,ÌL»¿ƒ¿¿¬ƒƒ¿»»»ƒ»ƒ…
ÌÈˆ¯L ÌÈÏtËÓ‰35Ì‡Â ,Û¯O˙Â ‰‡ÓË ‰qÚ‰ - «¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿≈»¿ƒ»≈¿ƒ

.‰¯B‰Ë - ÌÈÚc¯Ùˆ ·¯‰»…¿«¿¿ƒ¿»

יוחנן.33) כר' בתורה 34)שם, מטמאים. אינם צפרדעים
ושרצים  המטמאים, שרצים שמונה נמנו כטֿל) יא, (ויקרא
מקום, בכל האמור "שרצים" [סתם מטמאים. אינם אחרים

אלה]. לשמונה ורש"י 35)הכוונה יוחנן, ר' של לשונו
שם  מצויים שרצים להיות מוחזק הבית "אם שם: מפרש
לזה  יוחנן ר' קורא למה לבאר התכוון מצפרדעים". יותר
הוא  ולפיכך מחזקה. עדיף ורוב כאן רוב והלא "חזקה",
אם  יודעים אנו אין שהרי ממש, רוב אינו שהרוב מפרש,
שהבית  אלא בבית שרצים רוב היה החתיכות שנפלו בשעה

חזקה. על שסמכנו מזה, ויוצא בכך. מוחזק

.ÂeÈ‰36˙B¯‰Ëe ˙B‡ÓË37Bcˆa38,epnÓ ‰ÏÚÓÏ B‡ »À¿¿»¿ƒ¿«¿»ƒ∆
eÚ‚ ˜ÙÒÂ B˙ÈlËa ÛhÚ˙Â39˙Úa eÚ‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈»¿»≈…»¿»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡ :ÛhÚ˙pL40; ∆ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿≈»≈
‰ÈÏÚ ÔÈÏ‡L - Ì„‡ È„Èa ‰‡a‰ ‰‡ÓË ˜ÙqL41. ∆¿≈À¿»«»»ƒ≈»»ƒ¿»ƒ»∆»

ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ápn‰ ÈÏÎa elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ«À»««≈«¿«¬≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a eÈ‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba LiL∆≈««ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿≈

ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .¯B‰Ë42.‡ÓË B˜ÙÒ - »¿ƒƒ∆¿»∆…ƒ«¿≈»≈

ב.36) ה, בנדה מובאה ה"א, פ"ד טהרות תוספתא
כגון 37) פירוש, וטומאות". "וטהרות הגירסא שם בגמרא

טהור.38)שרץ. הגירסא 39)והוא ובגמרא , בתוספתא
הדברים: ופירוש רבינו. בדברי גם כך לגרוס ונראה "נגע".
והמדובר  ונטמאה, בטלית השרץ נגע אם הוא הספק
טמאה  הטלית אם והואֿהדין בטהרות, נגעה ודאי כשהטלית
ולא  בה ונתעטף ידיו שפשט בשעה בטהרות נגעה וספק
אופנים  כמה עוד שביארו שם, ותוספות רש"י ראה הרגיש.

ספיקות. דעת 40)של בה אין שהטלית ואףֿעלֿפי
להישאל  דעת בו שאין שדבר למעלה ואמרנו להישאל,
שהספק  מפני טמא כאן טהור, ספיקו היחיד ברשות אפילו

שם). (נדה ידיו שפשט האדם עלֿידי האנשים 41)בא
להישאל.נשא  דעת בו שיש כמי הדין ולפיכך עליה, לים
מאליו 42) מובן ממש, איֿאפשר אם שנגע. לוודאי קרוב

(כסףֿמשנה). להשמיענו צריך ולא טמא שהוא

.Ê‰Óe¯z ÏL ¯kk43Ò¯„Óe Ûc‰ Èab ÏÚ Ôe˙pL44 ƒ»∆¿»∆»««≈««ƒ¿»
,Ò¯„na ÚbÈ ‡lL ÏtiLk BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,ÂÈzÁz Ôe˙»«¿»¿ƒ∆¿»¿∆ƒ…∆…ƒ««ƒ¿»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡45¯kk‰ ‡ˆÓe ‡·e , ««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»»«ƒ»
¯Á‡ ÌB˜Óa46B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰ -47:¯ÓB‡ È‡L ; ¿»«≈¬≈¿»√»∆¬ƒ≈

‰Ê ÌB˜Óa B˙e BÏËe ‡a Ì„‡48È¯a :¯Ó‡ Ì‡Â . »»»¿»¿»¿»∆¿ƒ»«»ƒ
Ú‚Â ÏÙ È‡ceL ;‡ÓË - Ô‡ÎÏ Ì„‡ ‡a ‡lL ÈÏƒ∆…»»»¿»»≈∆««»«¿»«

.ÏÙpLk Ò¯„na«ƒ¿»¿∆»«

א.43) ד, נדה ונטמא.44)ברייתא, הזב עליו שדרס דבר
למקום 45) מתגלגלת עליו הנופלת והכיכר משופע, מקום

הטהור.46)טהור. הכיכר 47)במקום אומרים אנו ואין
למקום  והגיעה נתגלגלה השיפוע ומפני המדרס, על נפלה

ותיטמא.48)הטהור. תיפול שלא כדי

.Á˜BÈz49ÌÈpLBM‰Â ˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ‡ˆÓpL ƒ∆ƒ¿»¿«≈«¿»¿««ƒ
ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈpLBL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈»«ƒ∆»ƒ¿

¯B‰Ë B˜ÙÒ - ‰‡Óh‰50Ì˙e ÔËwÏ ¯Á‡ ‡nL , «À¿»¿≈»∆»«≈ƒ¿»¿»»
BÏ51ÂÈÏk - ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ‰ ¯BÓÁ ÔÎÂ .52 ¿≈¬»≈¿≈«¿»≈»

Ô‰a CÚÓ˙ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë53eÚ‚Â ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈»∆¿»¿
‡Ï e‡ˆÓpLÎe ,Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯·˜a¿∆∆ƒ¿≈∆≈««ƒ»≈¿∆ƒ¿¿…

ÔÈÚ‚B e‡ˆÓ54.Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏÎÂ , ƒ¿¿¿ƒ¿»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»

מ"ז.49) פ"ג אומרים 50)טהרות אנו ואין טהור, התינוק
ונטמא. וקטפן הקברות לבית בהלכה 51)שנכנס נתבאר

היחיד  ברשות אף ספיקו להישאל, דעת בו שאין שקטן ב,
שעליו.52)טהור. החמורים 53)הכלים כדרך

ולכאן. לכאן ומתגלגלים הארץ על במקום 54)ששוכבים
טומאה.

.Ë˜BÈz55‰È‰L B‡ ÂÈ·‡ ÏL B„Èa OÙBz ‰È‰L ƒ∆»»≈¿»∆»ƒ∆»»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a B˜ÙÒ - ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k Èab ÏÚ ·ÎB¯≈««≈¿≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ

‡ÓË56ÂÈÏÚ Ï‡L ÂÈ·‡L ÈtÓ ,57. »≈ƒ¿≈∆»ƒƒ¿»»»

ה"ד.55) פ"ג טהרות דעת 56)תוספתא בו שאין אע"פ
אביו.57)להישאל. את שואלים לתינוק, הנוגע בכל

.È˙B˜ÙÒ ‰Úa¯‡Â58˜BÈz :˜BÈ˙a ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¿«¿»»¿≈»¿¬»ƒ¿ƒƒ
ÏBÎÈ BÈ‡LBÓk ez‡ˆÓe ‰‡·e Bn‡ ezÁÈp‰L Cl‰Ï ∆≈»¿«≈∆ƒƒ«ƒ»»¿»«¿

‰‡ÓË ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë - BÓB˜Óa ‡e‰L59 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿≈»
ezÙt‚Â ez˜MÂ ‰‡a60˙‡ˆÏ ˜BÈz‰ ÏÈÁ˙‰ . »»¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»≈

Òk‰Ïe61ÌÚ È„‚a ¯‡Lk Ò¯„Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚a - ¿ƒ»≈¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈«
ı¯‡‰62ÏÚ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»∆¿««ƒ∆≈¿ƒ≈ƒ«

˙B¯‰Ë Ô‰Èab63- Ï‡MÏ ˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ . «≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««ƒ»≈
˙Ú„ Ba ‰È‰iL „Ú ÏÈc‚‰ .„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ¿≈»≈ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««

BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ64˙B¯‰Ë BÙeb ·b ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -65Ú„BÈ ; ƒ¿…∆¿ƒ««¿»≈«
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ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ66Ôab ÏÚ ÔÈÏÎB‡ -67„ˆÈk .˙B¯‰Ë ƒ¿…∆»»¿ƒ««»¿»≈«
?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba68ÌLÏ ÔÈlÁ BÏ ÔÈ˙BÂ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ«¿ƒƒ¿¿ƒÀƒ¿≈

‰Óe¯z69Ú„BÈ Ì‡ .70·b‡ ÔÈÏÎB‡ - BÙeb ˙‡ ¯ÓLÏ ¿»ƒ≈«ƒ¿…∆¿ƒ««
·b‡ ÌÈÏÎB‡ - ÂÈ„È ˙‡ ¯ÓLÏ Ú„BÈ Ì‡Â ;˙B¯‰Ë BÙeb¿»¿ƒ≈«ƒ¿…∆»»¿ƒ««

.˙B¯‰Ë ÂÈ„È»»¿»

ה"ה.58) שם נדה".59)תוספתא "אשה בתוספתא:
נקי 60) בין יהודה ר' מחלק שם [בתוספתא אותו. וטימאה

תינוק?]. סתם: רבינו כתב למה היא ופליאה למלוכלך,
ולהיכנס.61) רומא: עליהם 62)בדפוס גזרו שחכמים

למ  (ראה מדרס ה"א).טומאת פי"ג לכתחילה,63)עלה
נטמאו. לא עשו שנגעו 65)מטומאה.64)ואם טהרות

טהורות. - בידיו נגעו ולא (פ"ט 66)בגופו למעלה נתבאר
שמירה  נשמרו שלא ידיים סתם על טומאה שגזרו ה"ח)
להישמר  שיודע קטן ויש תרומה, טהרת לשם מעולה
ידיו  את מעולה שמירה לשמור לא אבל בטומאה מלנגוע
א). מב, סוכה (רש"י ידיים כסתם תהיינה שלא כדי עד

בידיו.67) נגעו גופו 68)אם את לשמור יודע הוא אם
ידיו. בטהרת 69)ואת אותם לשמור שצריך לו אומרים

ישמור  לא שמא ממש, תרומה לו מוסרים אין אבל תרומה,
ותיטמא. כראוי הוא 70)אותם כיצד ומסתכלים מתבוננים

שומר.

ה'תשע"ט  תמוז כ"א ד' יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
או 1) האדם על האהיל ספק העורב בפי המת מן כזית יבאר

ונתן  אזניים לו שיש בכלי הממלא היחיד. ברשות לא
בתחתון. השרץ ונמצא לכלי מכלי המערה או כלים בעשרה
מיקרצת  הקורץ וכו'. חביות ממנו וממלא הבור את הזולף
שנמצאה  טמא אוכל או במיקרצת שרץ ונמצא העיסה מן
היו  וכו'. רותח תבשיל גבי על או הכיכר בתוך שלה גרעינה
וכו'. בבית גרעינה ונמצאה וטהורים טמאים אוכלין בבית

.‡˙ÈÊk2ÏÈ‰‡‰ ˜ÙÒ ,·¯BÚ‰ ÈÙa ˙n‰ ÔÓ3ÏÚ ¿«ƒƒ«≈¿ƒ»≈»≈∆¡ƒ«
ÏÈ‰‡‰ ‡lL ˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌÈÏk‰ ÏÚÂ Ì„‡‰»»»¿««≈ƒƒ¿«»ƒ»≈∆…∆¡ƒ
˙Ú„ Ba ‰È‰iL ‡e‰Â ,˜ÙqÓ ‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ -¬≈»»»»≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆««

Ï‡MÏ4˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÏk‰Â , ƒ»≈¿«≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆««
‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .Ï‡MÏ5ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ÈÏÎa6 ƒ»≈¿≈«¿«≈ƒ¿ƒ¿»««¬»»≈ƒ

Ô‰Ó „Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ7‡ÓË ‡e‰ -8ÌÈÏk‰Â9 ¿ƒ¿»«∆∆¿∆»≈∆»≈¿«≈ƒ
ÈÏka ı¯M‰ ‡nL ˜ÙÒ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ««ƒ∆À»»≈∆»«∆∆«¿ƒ

‡lnL‰lÁz ‰È‰ Ba10Ô‰a ÔÈ‡Â ÌÈÏk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ≈»»¿ƒ»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿≈»∆
ÌÈÊ‡ Ba ‡lnL ÈÏkÏ ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡MÏ ˙Úc11, ««ƒ»≈¿ƒ»»«¿ƒ∆ƒ≈√¿«ƒ
ı¯M‰ Ba ¯Á‡˙ÈÂ ÌÈn‰ e‡ˆiL ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰12- ƒ¿∆¿»∆≈¿««ƒ¿ƒ¿«≈«∆∆

ÌÈ‡ÓË Ôlk13ÌÈÈÏ„ ‰¯OÚa ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ .14¯Á‡ ‰Ê À»¿≈ƒ¿≈«¿«≈«¬»»¿»ƒ∆««
„Á‡ ÈÏcÓ ,ÌÈÏk ‰¯OÚa Ô˙Â ‰Ê15ÔÈ‡Â ,¯Á‡ ÈÏÎÏ ∆¿»««¬»»≈ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈¿≈

ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ÔBL‡¯‰ Úe„È16ÈÏÎa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , »«»ƒƒ»«¬¿ƒ¿»«∆∆ƒ¿ƒ
ÌÈÈÏc‰ ˙¯OÚ ÌÚ ÌÈÏk ‰ÚLz‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈«ƒ¿»≈ƒƒ¬∆∆«¿»ƒ

ÔÈ¯B‰Ë17‰Ê ÈÏÎa ‡nL :¯ÓB‡ È‡L ;18ı¯M‰ ‰È‰ ¿ƒ∆¬ƒ≈∆»ƒ¿ƒ∆»»«∆∆
ÌÈÊ‡ ÌÈÈÏcÏ LÈ Ì‡Â .B˙lÁzÓ19ÌÈÈÏc‰ Ïk È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿ƒ≈«¿»ƒ√¿«ƒ¬≈»«¿»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ20ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓ‰ .21 ƒ»«≈ƒ¿≈ƒ«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë ÔBÈÏÚ‰ - ÔBzÁza ı¯M‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆««¿»∆¿»¿≈¿ƒ
Ô‰L ÈtÓ .‰È‰ ÔBzÁza ‡nL ‡l‡ ,ÏÙ ÔBÈÏÚ‰Ó≈»∆¿»«∆»∆»««¿»»ƒ¿≈∆≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ï‡MÏ ˙Úc Ô‰Ï ÔÈ‡Â ÌÈÏk≈ƒ¿≈»∆««ƒ»≈¿≈…«≈»∆

מ"ד.2) פ"ד אדם 3)טהרות על המאהיל המת מן כזית
ה"י). פ"א מת טומאת (הל' נטמאו – כלים ולא 4)או

טומאה  הלא שואל, משאנץ [הר"ש קטן. או שוטה חרש,
מספק? מטמאה שאינה נזרקת טומאה היא פורח עורב בפי
ולא  חמורה, אוהל שטומאת ותירץ ה"ו). פט"ו למעלה (ראה

נזרקת]. טומאה ספק  בה במשנה 6)שם.5)טיהרו
אותו  שמילא רבינו ומפרש דליים", בעשרה "הממלא כתוב:
כל  ואחרי ב) ג, בנדה פירש (וכן פעמים עשר עצמו הדלי

אחר. לכלי שבדלי המים כל שפך הכלים 7)מילוי באחד
לתוכם. השרץ.8)ששפך בו שנמצא תשעת 9)הכלי

שבהם. והמים שנתמלאו האחרים מתקבל 10)הכלים וזה
מאשר  בבור יותר מצויים מתים ששרצים מפני הדעת , על
מפני  הכלים תשעת טהורים ואףֿעלֿפיֿכן ריקנים, בכלים
וסברא  בראשונה. לתוכו ששפך לכלי נופל שבדלי שהשרץ
בכלים, ולא בבור מצויים ששרצים הסברא נגד שקולה  זו
שאר  טהורים האחרון, בכלי השרץ נמצא אם אפילו ולפיכך
באין  טהור שהוא השקול כספק נידון זה שספק מפני הכלים
בו. שמילא הכלי של דינו נתבאר [לא לישאל. דעת בו
בראשונה, לתוכו ששפך בכלי השרץ נמצא שאם ומסתבר,
ששרצים  הסברא מכריעה כאן שהרי בו, שמילא הכלי נטמא
נמצא  אם אבל כמובן, נגדית, סברא כל ואין בבור מצויים
עצמו  הטעם מאותו טהור זה כלי גם הכלים משאר באחד

הכלים]. תשעת את כתוב 11)שמטהרים ושם ב. ג, נדה
אמר  שם פנים. כלפי כפופה שפה רש"י ופירש "אוגנים",
לדין  גם ממנו למד ורבינו הברייתא, על זאת לקיש ריש

אחרונה.12)שבמשנתינו. בשפיכה שנפל ואפשר
על 13) המתקבלת הסברא את נוגדת סברא כאן שאין מפני

[לפי  בו. שמילא בכלי ונשאב בבור היה שהשרץ הדעת,
על  משנה' ה'כסף של התמיהות שתי מתיישבות זה, פירוש

שם]. ראה זו. שם.14)בבא נדה צ"ל.15)ברייתא, כן
אחר. בדפוסים: אחד. מדלי כלים לשני נתן לא פירוש,

אחרון.16) מילא ואיזה ראשון, מילא כלי איזה יודע אינו
ברו 17) הכלים הגיעו תשעת לא שהרי טהורים, שהם ר

טהורים, והדליים בתוכו. שהשרץ מדלי המים אליהם
שזה  מפני נטמא לא בדלי, ונשאב בבור היה אם שאפילו
נגע  לא ושמא ה"ו) פי"ד למעלה (ראה צפה טומאה ספק
גם  ולפיכך שפיכה, אגב המים עם יצא אלא בדלי השרץ
ודאית  לטומאה מכריעה אינה בבור היה שהשרץ האפשרות
מפני  שבתוכו, הטמאים ממשקין נטמא [ולא הדלי. של
חכמים  החמירו לא טהור, – אחרים לטמא משקין שספק

היה]. שבכלי ותולים בדלי.18)כלֿכך מתקבל 19)ולא
הדלי, ונטמא בו ונגעו השרץ את עיכבו שהאזנים הדעת, על
למעלה, שאמרנו מהטעם בכלי, שהיה תולים אנו ואין
מזה, ויוצא השרץ. היה שבבור הדעת על מתקבל שיותר
ולפיכך  איזהו, יודעים אנו ואין טמא ודאי אחד שדלי
שפך  דלי מאיזה ידוע כשלא זאת וכל כולם. את מטמאים
אין  הרי - זאת יודעים כשאנו אבל השרץ, בו שנמצא לכלי
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האחרים. הדליים תשעת את לטמא יודע 20)טעם אינני
לא  הכלים לתשעת הרי טמאים. הכלים כל למה לפרש
ולא  משנה' ה'כסף כבר השמיע זו (תמיהה הטומאה? הגיעה

יישוב). לה השקול 21)מצא ספק – כלים בשני – כאן
כל  ואין בתחתון, או העליון בכלי השרץ היה אם הוא,

לכאן. או לכאן מכריעה סברא

.·‰t˜22ı¯L da ‡ˆÓÂ ˙B¯‰Ëa da LnzLpL23, À»∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆
ÌÈÊ‡ B‡ ,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ì‡24dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ≈»«ƒ√¿«ƒ««ƒ∆≈»

ÌÈÏeL25da eLnzLpL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - «ƒ¬≈»«¿»∆ƒ¿«¿»
˙B‡ÓË26‰˜e„a ‰˙È‰ elÙ‡ .27ÌÚ ‡nL ,‰qÎÓe ¿≈¬ƒ»¿»¿»¿À»∆»ƒ

ı¯M‰ ÏÙ ‰˜È„a‰ ÔÓ B„È ˙‰a‚‰28elÙ‡Â . «¿»«»ƒ«¿ƒ»»««∆∆«¬ƒ
˙¯Á‡ ˙ÈÂÊÏ dÏËÏËÂ BÊ ˙ÈÂÊa ˙B¯‰Ëa da LnzLƒ¿«≈»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿»ƒ«∆∆

˙B‡ÓË Ôlk - ı¯M‰ da ‡ˆÓÂ29ÔÈ˜ÈÊÁnL ÈÙÏ ; ¿ƒ¿»»«∆∆À»¿≈¿ƒ∆«¬ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰‡ÓË30.Û¯OÏ ‡Ï Ï·‡ ,˙BÏ˙Ï À¿»ƒ»¿»ƒ¿¬»…ƒ¿…

פירות.22) בה שנותנים את 23)חבית שהוציא אחר
תוכה,24)הטהרות. כלפי כפופים החבית קרשי ראשי

ט. הערה למעלה אפשר 25)ראה לארכה מונחת וכשהיא
פירות. בה והטעם,26)להניח ב. ג, בנדה יוחנן, כרבי

הפירות, את שהוציא לפני שם היה השרץ אומרים: שאנו
עיכבו  הפירות, את להוריק כדי החבית, את וכשהיטה

בחבית. ונשאר השרץ את בה 27)האוגנים ששמו לפני
שרץ. שם היה ולא בדקוה הפירות, החבית 28)את לתוך

בו. הרגיש תרומה,29)ולא של הן אם באכילה אסורות
רבינו. שמסיים כמו לשורפם, אסור כשהעבירו 30)אבל

העברתו, אחר בכלי טומאה ונמצאה למקום ממקום טהרות
למעלה  ראה העברתו. לפני עוד בכלי שהיתה מניחים אנו

לזמן. מזמן טומאה מחזיקים שאין ה"ו, פט"ו

.‚ÛÏBf‰31¯Ba‰ ˙‡32Ì‡ :˙Bi·Á epnÓ ‡lÓÓe «≈∆«¿«≈ƒ∆»ƒƒ
,Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯Baa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk ÚÈ˜LÓ ‰È‰»»«¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ«¿«≈»

‰BL‡¯a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ33˙B‡ÓË Ôlk -34‡ˆÓ . ¿ƒ¿»«∆∆»ƒ»À»¿≈ƒ¿»
:¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰B¯Á‡a»«¬»ƒ¿≈»¿À»¿∆¬ƒ≈

¯BaÏ ı¯L ÏÙ ˙BBL‡¯‰ ˙‡ ‡lnL ¯Á‡35‰È‰ . ««∆ƒ≈∆»ƒ»«∆∆«»»
‡ˆÓÂ ,Ô‡ÏnL „Ú ˙Bi·Á‰ CB˙Ï Ô˙BÂ ÈÏÎa ÛÏBÊ≈ƒ¿ƒ¿≈¿∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÔlÎÂ ,‰‡ÓË „·Ïa ‡È‰ - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰«∆∆¿««≈∆ƒƒ¿«¿≈»¿À»

ı¯M‰ ÏÙ „·Ïa BÊa :¯ÓB‡ È‡L ;˙B¯B‰Ë36B‡ ¿∆¬ƒ≈»ƒ¿«»««∆∆
˜„Ba ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÎB˙Ï ÛÏÊ ‡lL „Ú da ‰È‰»»»«∆…»«¿»¿ƒ»ƒ»»≈
d˙B‡ ‰qÎÓe ÔÈi‰ da Ô˙B Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó ˙È·Á Ïk»»ƒ≈∆¿««»≈»««ƒ¿«∆»
Ôlk - Ô‰Ó ˙Á‡a ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,dÎB˙Ï ÛÏBfL ¯Á‡««∆≈¿»¿ƒ¿»«∆∆¿««≈∆À»

‡ÓË˙B37ÈÏka B‡ ¯Baa ı¯M‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈¿≈ƒƒ¿»«∆∆««¿ƒ
‡ÓË Ïk‰ - Ba ÛÏBfL38. ∆≈«…»≈

מ"ז.31) פ"י והוא 32)טהרות שמן, או יין מלא הבור
לחביות. קימעא קימעא המשקה את אחר 33)מעביר

כולן. את היה 34)שמילא אם או בבור היה השרץ אם בין
שבבור, היין כל נטמא – בה ששאב לפני הראשונה בחבית
מפני  השאיבה, אחר לחבית שנפל אומרים אנו ואין
החביות  את בדק אם ואפילו לזמן, מזמן טומאה שמחזיקים
יפה, בדק שלא תולים – שרץ מצא ולא השאיבה לפני

שבבור. היין כל את השרץ טימא היה 35)וכששאב או
החביות  כל טמאות באמצעית, נמצא שאם מובן זו. בחבית

אחריה. א.36)שנתמלאו בהלכה ברור 37)נתבאר
בבור. היה שהשרץ מזמן 38)הדבר, טומאה מחזיקים

השאיבה. מתחילת בכלי היה שהשרץ ואומרים לזמן,

.„‰È‰39‰ˆB˜40ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ41Ô˙B‡ ‰ÏÚÓe »»∆≈ƒƒ««¬»«¬∆»
‚bÏ42ÔËÚnaL ÌÈ˙ÈÊ - ‚ba ı¯M‰ ‡ˆÓÂ , ««¿ƒ¿»«∆∆««≈ƒ∆««¬»

ÌÈ¯B‰Ë43‡ÓË ÔËÚn‰ - ÔËÚna ‡ˆÓ .44‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿»««¬»««¬»»≈ƒ¿»
ÌÈ˙ÈÊÏ Ï˙k ÔÈa45ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ˙Èf‰ -46ı¯M‰ ‡ˆÓ . ≈…∆¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆∆

ÌÈ˙ÈÊ ÏL Leb CB˙a47˙LÏL CB˙a Ì‡ :‚ba Leb‰Â ¿∆≈ƒ¿«««ƒ¿¿∆
ÌÈÓÈ48ÔÓ ‰Ê Leb :¯ÓB‡ È‡L ,‡ÓË ÔËÚn‰ Û‡ - »ƒ«««¬»»≈∆¬ƒ≈∆ƒ

BÎB˙a ı¯M‰Â ‰ÏÚ ÔËÚn‰49¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â ; ««¬»»»¿«∆∆¿¿ƒƒ¿»««
ÔËÚn‰ È¯‰ - ‚bÏ ÌÈ˙ÈÊ‰ ‰ÏÚ‰MÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ∆∆¡»«≈ƒ««¬≈««¬»
‰LÏM‰ CB˙a Le‚ eOÚÂ eˆa˜˙ ‚ba ‡nL ,¯B‰Ë»∆»««ƒ¿«¿¿«¬¿«¿»

ÌÈÓÈ50. »ƒ

ה"א.39) פי"א טהרות מלקט.40)תוספתא,
בחפירה 41) אותם נותנים הזיתים את (קוטפים) "כשמוסקים

בשעת  שמן הרבה ויוציאו שיתרככו כדי לכך, שהוכנה
לטהרות  בפירושו [רבינו מעטן" נקראת זו וחפירה סחיטתם.
הזיתים]. בו שנותנים כלי מפרש, שם והר"ש מ"א. פ"ט

שעליהם.42) הזיעה שתתייבש אומרים 43)כדי אנו
[ואין  שבגג. הזיתים על נפל אלא במעטן היה לא שהשרץ
ב, שבהלכה בטהרות בה שנשתמש קופה לדין דומה זה
זזה  אמנם עצמה שהקופה מפני למקום, ממקום שמחזיקים
שבתוך  מקומם את עזבו לא והשרץ הטהרות אבל ממקומה,
אבל  טומאה. שמחזיקים לזמן מזמן כעין זה ולפיכך הקופה,
מחזיקים  אין זה וכגון שבמעטן, מקומם עזבו הזיתים כאן
סד]. אות 'יכין' פ"ט טהרות ישראל' 'תפארת ראה טומאה.

נפל 44) שהשרץ תולים שאנו מפני טהורים, שבגג והזיתים
שם. בתוספתא, כחכמים לגג. הזיתים שהעלה אחר למעטן
טילטל  כשלא רק זה לזמן, מזמן שמחזיקים ואףֿעלֿפי
אותו  טילטל אם אבל הספק, בו שנולד הדבר את ממקומו
למה  מתפלא, משנה' [ב'כסף למקום. ממקום כעין זה הרי
משנה' ה'סתם נגד שם בתוספתא כחכמים רבינו פסק
ב) מב, (יבמות בידינו כלל והלא מ"ט)? (פ"ט, בטהרות
ואולי  כסתם? הלכה בברייתא, ומחלוקת במשנה שסתם
בדין  חכמים על החולק היחיד הוא רבי - שבתוספתא מפני
לבדו  רבי כדעת המשנה את לראות שיש רבינו סובר זה,
לדין  זה בין מה לפרש, יודע (אינני ה'סתם']. את שסידר

ג). בהלכה בבור בזיתים.45)נמצא נוגע ואין 46)ואינו
שם). (טהרות, השרץ בהם נגע שמא זיתים 47)חוששים
ביניהם. לחוץ והשרץ יחד, מדובקים משעת 48)אחדים

מהמעטן. זיתים 49)הוצאתם של דרכם שאין מפני
שכזה. קצר בזמן לגוש במשך 50)להתדבק פירוש,

הימים. שלושת

.‰ı¯Bw‰51˙ˆ¯˜Ó52ı¯L ‡ˆÓÂ ‰qÚ‰ ÔÓ «≈ƒ¿∆∆ƒ»ƒ»¿ƒ¿»∆∆
˙ˆ¯˜na53‰‡ÓË dc·Ï ˙ˆ¯˜n‰ -54‰qÚa ‡ˆÓ . «ƒ¿∆∆«ƒ¿∆∆¿«»¿≈»ƒ¿»»ƒ»

‰‡ÓË dc·Ï ‰qÚ‰ -55Û‡ - ˙ˆ¯˜n‰ CB˙a ‡ˆÓ . »ƒ»¿«»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿∆∆«
‰‡ÓË ‰qÚ‰56. »ƒ»¿≈»
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שם.51) תוספתא, תולש. או עיסה.52)חותך חתיכת
לעין.53) הנראה במקום גבה, על 54)על אומרים שאנו 

נפל. שהשרץ 55)המקרצת תולים, אנו טהורה. והמקרצת
שם. כחכמים, המקרצת. את שנטל אחר לעיסה נפל

על 56) נפלה שאם נפלה, שלעיסה הדעת על מתקבל
הגר"א  (ביאור במקרצת כלֿכך שוקעת היתה לא המקרצת

בתוספתא).

.Â‡ÓË ÏÎ‡57BlL ‰ÈÚ¯b ‡ˆÓpL58B‡ ¯kk‰ CB˙a …∆»≈∆ƒ¿»«¿ƒ»∆¿«ƒ»
‰˜LÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Á˙B¯ ÏÈL·z Èa‚ ÏÚ««≈«¿ƒ≈«««ƒ∆≈»∆»«¿∆

ÁÙBË59Ô‰ È¯‰ -60ÌÈ‡ÓË61ÏÎ‡‰ :¯ÓB‡ È‡L ; ≈«¬≈≈¿≈ƒ∆¬ƒ≈»…∆
‰ÁÈ˙¯‰ ˙ÓÁÓ B‡ ¯kk‰ CB˙a ÁBnÂ ÌL ÏÙ BlkÀ»«»¿ƒ«¿«ƒ»≈¬«»¿ƒ»
B‡ ¯kk‰ Èab ÏÚ ‰ÈÚ¯b‰ ˙‡ˆÓ .B˙ÈÚ¯‚ ‰¯‡LÂ¿ƒ¿¬»«¿ƒ»ƒ¿≈««¿ƒ»««≈«ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÔBˆ ÏÈL·z CB˙a¿«¿ƒ≈¬≈≈¿ƒ««ƒ

‰˜LÓ ‰ÈÏÚ LiL62dc·Ï BÊ ‰ÈÚ¯b :¯ÓB‡ È‡L ; ∆≈»∆»«¿∆∆¬ƒ≈«¿ƒ»¿«»
dÈ‡ È¯‰L ,‰ÈÏÚÓ ÏÎ‡‰ „·‡L ¯Á‡ ‰ÏÙ»¿»««∆»«»…∆≈»∆»∆¬≈≈»

.‰‡nËÓ¿«¿»

ה"ו.57) פ"ד שם של 58)תוספתא, או תמרה של גרעין
במקום  "גרעינה" בתלמוד פעמים כמה [מצאנו וכדומה. זית
מ"ב  פ"ב עוקצין וכגרעינתה: כמוה – יומא (משנה "גרעין"
גפת]. של גרעינה – כאן ובתוספתא רוטב, של גלעינה –

בה.59) הנוגע את להרטיב כדי בה שיש משקה
והתבשיל.60) יבישה 61)הכיכר שגרעינה אףֿעלֿפי

טמאה. מן 62)אינה בא זה שמשקה אומרים אנו אין
גפת  של "גרעינה שנינו: שם, [בתוספתא הטמא. האוכל
שנמצאת  סחיטתם) אחר זיתים של פסולת = (גפת טמאה
עליה  שאין אףֿעלֿפי רותח, תבשיל גבי על או הכיכר בתוך
על  או צונן כיכר בתוך נמצאת טימאתה. – טופח משקה
טהורה". – טופח משקה עליה שיש אע"פ צונן תבשיל גבי
לתוספתא  בביאורו והגר"א למעלה. כמבואר רבינו ופירשה
קצת  נבלע הזיתים, סחיטת בשעת הלחץ שמכוח מפרש,
את  פולט הוא רותח דבר גבי על נתון וכשהוא בגרעין שמן
פולט. אינו בצונן אבל בו, הנוגע את ומטמא בו הבלוע
גבי  על או כיכר גבי "על בתוספתא: לגרוס רצוי ולפירושו,

התבשיל"].

.ÊeÈ‰63ÌÈ¯B‰Ë ÔÈÏÎ‡Â ÔÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ˙Èaa »««ƒ√»ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿ƒ
˙Èaa ‰ÈÚ¯b ˙‡ˆÓÂ64·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -65ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈«¿ƒ»««ƒ¿ƒ««»…¿≈

eÈ‰ Ì‡66˙Èa‰ CB˙a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„Â ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÓ„ ƒ»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««ƒ
‰OÚÓ .·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ÏÎ‡‰ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»«»…∆¿ƒ««»…«¬∆
‰OÚÓ ‡·e ,Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ¯kÎa ‰È‰»»¿ƒ»∆¿»∆ƒ¿»»»»»«¬∆
ı¯L Ìc :¯Ó‡ elÙ‡L .e‰e¯‰ËÂ ÌÈÓÎÁ ÈÙÏƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¬∆¬ƒ…««∆∆
.¯B‰Ë ‡e‰L ,‡e‰ ÈÁ ı¯L Ìc :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ ,‡e‰¬≈ƒ≈«∆∆«∆»

שם.63) ואין 64)תוספתא, רותח, תבשיל על או בכיכר
טהור. או טמא מאוכל הגרעינה אם יודעים אם 65)אנו

ואם  והתבשיל, הכיכר נטמאו טמאים שבבית האוכלין רוב
זהב' ו'זר הגר"א ביאור (ראה טהורים הם – טהורים הרוב

ה"א.66)שם). פ"ו שם תוספתא,

.Á¯ÈÚ67‡ˆÓp‰ ¯Oa - ˙BËeÁLe ˙BÏ· da LiL ƒ∆≈»¿≈¿»»«ƒ¿»
da68·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰69da ‡ˆÓp‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿ƒ««»…¿≈ƒ»»«ƒ¿»»

LiL ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Úc¯Ùˆ ˜ÙÒ ı¯L ˜ÙÒ¿≈∆∆¿≈¿«¿≈«¿ƒ««»…∆≈
‡ˆÓa :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÓf‰ B˙B‡a ¯ÈÚ‰ d˙B‡a70Cl‰ ¿»»ƒ¿«¿«∆«¿»¿ƒ¿»«≈

.·¯‰ ¯Á‡««»…

בחוץ.68)שם.67) ובין 69)מושלך לקולא בין
גמליאל  בן שמעון רבי דעת נגד כחכמים פסק לחומרא.
שנבילות  מפני טמא, – שחוטות רוב שאפילו האומר

מושלכות. משחוטות יותר שכיחות להוציא 70)מושלכות
בחנות, או במחסן כגון לו, המיוחד במקומו שהוא בשר
אסורות  מאכלות הל' (ראה מחצה על מחצה דין בו שדנים

הי"א). פ"ח

.Ë‰M‡‰71‡··b ˙·a‚nL72ı¯L ‡ˆÓÂ ,¯ˆÁa »ƒ»∆¿«∆∆¿»»∆»≈¿ƒ¿»∆∆
‡nËÓ ı¯M‰ ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‡··b CB˙a¿¿»»¬≈¿»∆≈«∆∆¿«≈

‡OÓa73‡nL ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‡··‚ Èab ÏÚ ‡ˆÓ . ¿«»ƒ¿»««≈¿»»¬≈¿≈»∆»
˙¯·Bk ‰˙È‰ .Ba ‰Ú‚74CB˙a ı¯L ‡ˆÓÂ ‰¯·Îa »¿»»¿»∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿»∆∆¿

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯·kaL ˙B¯t‰75Èab ÏÚ ‡ˆÓ . «≈∆«¿»»¬≈¿»ƒ¿»««≈
ÏÎÂ ,Ba ‰Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰¯·k‰«¿»»¬≈¿≈¿≈»∆»»¿»¿»

e¯‡aL BÓk ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ76. »≈ƒ¿«»ƒ»≈¿∆≈«¿

ה"ג.71) פ"ג מפרש 72)שם פ"ג, שבת למשנה, בפירושו
לחלק  שהתכוון ונראה השדות. זבל – גבבא רבינו:
זבל  משמש והוא הקצירה אחר בקרקע שנשאר השיבולת

בו.73)לשדה. נגעה שלא אומרים ואנו במגע, אלא
גרעינים.74) בפירות 75)מנקה לנגוע אשה של דרכה אין

פט"ז.76)שבכברה. למעלה

ה'תשע"ט  תמוז כ"ב ה' יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ספיקות 1) וספק ספיקות לרבות יכול שאתה מה שכל יבאר

וכיצד. טהור – הרבים ברשות טמא, – היחיד ברשות

.‡,˙B˜ÙÒ È˜ÙÒe ˙B˜ÙÒ ˙Ba¯Ï ÏBÎÈ ‰z‡L Ïk…∆«»»¿«¿≈¿≈≈¿≈
?„ˆÈk .‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ»ƒ¿«»ƒ»≈≈«

ÈB·ÓÏ ÒÎ2˜ÙÒ ¯ˆÁÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,¯ˆÁa ‰‡Óh‰Â ƒ¿«¿»¿«À¿»¿»≈»≈ƒ¿«∆»≈»≈
‡Ï ˜ÙÒ ˙ÈaÏ ÒÎ ˜ÙÒ ,˙Èaa ‰‡ÓË ;ÒÎ ‡Ï…ƒ¿«À¿»««ƒ»≈ƒ¿«««ƒ»≈…
‰˙È‰ ˜ÙÒ ÌL ‰˙È‰ ‡lL ˜ÙÒ ,ÒÎ elÙ‡Â ;ÒÎƒ¿««¬ƒƒ¿«»≈∆…»¿»»»≈»¿»
da LÈ ˜ÙÒ ,ÒÎpL ˙Úa ÌL ‰˙È‰ ¯Ó‡z Ì‡Â ;ÌL»¿ƒ…«»¿»»¿≈∆ƒ¿«»≈≈»
‡È‰L ˜ÙÒ ,da LÈ ¯Ó‡z Ì‡Â ;da ÔÈ‡ ˜ÙÒ ¯eÚMk«ƒ»≈≈»¿ƒ…«≈»»≈∆ƒ
˜ÙÒ ,‰‡ÓË ‡È‰ elÙ‡Â ;‰‡ÓË dÈ‡ ˜ÙÒ ‰‡ÓËÀ¿»»≈≈»À¿»«¬ƒƒÀ¿»»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚3˙eL¯ ÈB·n‰L , »«»≈…»«¿≈»≈∆«»¿
.„ÈÁi‰«»ƒ

לתוכו.2) פתוחות הבתים  בבא 3)שחצרות התוספות
תם  רבינו בשם (הראשון) רבי המתחיל דיבור ב נה, בתרא
מסוטה  למדו היחיד ברשות טומאה ספק שדין מפני נימקו:
האשה  את לטהר כדי מספיק, היה אחד ספק אפילו ושם
אין  ולפיכך אותה אוסרת שהתורה אלא כשרות, חזקת מפני
למעלה  כבר ונתבאר ספיקות. להרבה אחד ספק בין הבדל
שהתורה  מסוטה, למדנו טומאה ספק דיני שכל ט"ז, בפרק

טומאה. - לזנות קראה
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.·˙eL¯a Ô‰ÈÈa „Á‡ ı¯LÂ ÌÈÚc¯Ùˆ ‰ÚLzƒ¿»¿«¿¿ƒ¿∆∆∆»≈≈∆ƒ¿
B˜ÙÒ - e‰Ê È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,„ÈÁi‰«»ƒ¿»«¿∆»≈∆¿≈≈«≈∆¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰ÈÈa Úc¯Ùˆe ÌÈˆ¯L ‰ÚLz .‡ÓË»≈ƒ¿»¿»ƒ¿«¿≈«≈≈∆ƒ¿»«ƒ
˜ÙÒ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¿≈»∆«¿»»»≈
È‡cÂa È˙‡ÓË ¯Ó‡iL „Ú ,¯B‰Ë - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a4; ƒ¿»«ƒ»«∆…«ƒ¿≈ƒ¿««
È‡cÂ ¯Ó‡iL „Ú ,‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯a ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿«»ƒ»≈«∆…«««

˙n‰ ˙BÓˆÚ ,CÎÈÙÏ .È˙‡ÓË ‡lL5‰Ï· ÌˆÚÂ6 ∆…ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«≈¿∆∆¿≈»
˙ÈaÓ ÌÈLe‚Â ‰¯B‰Ë ı¯‡Ó Le‚ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈∆∆¿»¿ƒƒ≈

Ò¯t‰7ÌÈnÚ‰ ı¯‡Ó B‡8B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â , «¿»≈∆∆»«ƒ¿»«¿∆»≈∆
BËÈÒ‰9Ô‰Ó Ú‚ ‰na Úe„È ÔÈ‡Â ,10‰n·e11;ËÈÒ‰ ¡ƒ¿≈»««∆»«≈∆«»≈ƒ

„Á‡ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ,‰Ï·p‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ«≈¿«ƒƒ«¿≈»¿∆¡ƒ«∆»
,ÔÈÏÈ·L ÈL ;ÏÈ‰‡‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡ ÏÚ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿≈»««≈∆≈∆∆¡ƒ¿≈¿ƒƒ

‡ÓË „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡12Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a CÏ‰ , ∆»»¿∆»»≈»«¿∆»≈∆¿≈»«
Úe„È ÔÈ‡Â ,C¯ca ‰Ê Ì„‡a Ú‚pL B‡ ;CÏ‰ ‰Ê È‡a¿≈∆»«∆»«¿»»∆«∆∆¿≈»«
„Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL eÈ‰L B‡ ;¯B‰Ë B‡ ‡ÓË ‡e‰ Ì‡ƒ»≈»∆»¿≈¬»ƒ∆»
È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË»≈¿∆»»¿»«¿∆»≈∆¿≈»«¿≈

.¯B‰Ë ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎa - Ú‚ Ô‰Ó ‰Ê∆≈∆»«¿»≈«¿≈»

טהור.4) - לטומאה רוב במגע 5)ואפילו שמטמאים
הלכה  ב פרק מת טומאת (הלכות כשעורה בשיעור ובמשא

כלל.6)ט). מטמאה קבר 7)שאינה בה שנחרש שדה
טומאה. עליו גזרו לארץ,8)וחכמים חוץ אדמת גוש

מדרבנן. מטמאה היא ישראל, לארץ דין 9)שהובא הזיזו.
במשא. מטמאים אלה וגושים משא, כדין אם 10)היסט

בטהור. או הטמא במה.11)בגוש או כגון 12)פירוש,
למשנה). בפירושו (רבינו הקברות בבית העובר שביל

.‚·kLÓ ˙Ó ‡ˆBn‰13¯„ ÏL BaÁ¯Ï‰È‰ Ì‡ C «≈≈À¿»¿»¿∆∆∆ƒ»»
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÌÏL»≈¿ƒ«»∆∆«»∆¬≈∆»≈

Ú‚pL B˙˜ÊÁL ,‰Óe¯˙Ï14B‡ ,¯·ÚÏ ÌB˜Ó BÏ ‰È‰ ; ƒ¿»∆∆¿»∆»«»»»«¬…
ÂÈ˜BL ÔÈa ¯·ÚL ¯LÙ‡L ˜¯ÙÓe ¯aLÓ ‰È‰L∆»»¿À»¿…»∆∆¿»∆»«≈»
·Á¯ ÏÎÏ ¯·˜ ‰È‰ Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˜¯Ùe¿»»¬≈∆»¿ƒ»»∆∆¿»…«

BÙ¯ˆÓ ¯·w‰ - C¯c‰15ÌL ¯·BÚ‰Â ,16ÔÈ‡L .‡ÓË «∆∆«∆∆¿»¿¿»≈»»≈∆≈
.Ú‚pL B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B˜ÙÒ ¯‡Lk ‰Ê∆ƒ¿»¿≈∆»∆¿»∆»«

בו.13) הרגיש עליו שעבר הדעת 14)אחר על מתקבל
"וודאי  כתב ולא שנגע" "שחזקתו וכתב רבינו [דייק שנגע.
כגון  נגע, שלא שהיא אפשרות כשיש שהמדובר מפני נגע",
הדעת, על מתקבל הדבר אין אבל דרכים, לצידי שנטה
טהור. הרבים ברשות טומאה שספק פי על אף טמא ולפיכך
הדינים  נתבארו פסח ועושה ולנזיר לתרומה, זה וכל
פרק  נזירות ובהלכות י"א הלכה ו פרק פסח קרבן בהלכות
סתם  כמו זו חזקה לפרש ואין י"ט. והלכה י"ח הלכה ט
מכריע  ואינו מחזקה עדיף רוב שהרי מקום, בכל חזקה
חזקה]. שכן ומכל קודמת בהלכה כמבואר לטמא,

טומאה.15) מלא הקבר וכאילו החלקים כל את מצרף
שאין 16) במקום, ושעבר במת נגע שלא יודע הוא ואפילו

המת. מן כלום שם

.„˙Ú‰ „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ - ÈB·Óa ‡ˆÓpL ı¯L∆∆∆ƒ¿»¿»¿«≈¿«¿≈««»≈
‰È‰ ‡ÏÂ ÈBÏt ÌBÈa ‰f‰ ÈB·n‰ ˙‡ Èz˜„a :¯Ó‡iL∆…«»«¿ƒ∆«»«∆¿¿ƒ¿…»»

ı¯L Ba17B„ak elÙ‡ .18‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - B˜„a ‡ÏÂ ∆∆¬ƒƒ¿¿…¿»¬≈∆¿«≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„eak‰ Ì„˜Ó Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ…∆«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‡nËÓ BÈ‡ - ÁÏ B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;L·È B‡ˆnL∆¿»»≈¬»ƒ¿»«≈¿«≈
‰È‰ÈÂ da ˙eÓiL ¯LÙ‡L ‰ÚL „Ú ‡l‡ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«∆»«»»∆∆¿»∆»»¿ƒ¿∆

‡ˆÓpL ˙Úa ÁÏ ‰zÚ19. «»«»≈∆ƒ¿»

זה 17) שרץ שהרי ואילך, הבדיקה משעת אלא מטמא ואינו
הבדיקה. אחר לכאן הכיבוד 18)הגיע אומרים, אנו אין

כאן. היה אילמלי השרץ את מעביר שמעון 19)היה כרבי
[בפיר  כרבי שם. הלכה "ואין רבינו: מסיים למשנה ושו

(שם  אלעזר שרבי מפני כמותו, ופסק בו חזר וכאן שמעון"
דבריו]. את מבאר ב) עמוד

.‰ÔÓ „Á‡Â ¯B‰Ë „Á‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈw¯ ÈL¿≈Àƒƒ¿«»ƒ∆»»¿∆»ƒ
,e¯‡aL BÓk ‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÈw¯‰»Àƒ«ƒ¿»ƒ∆»¿¬≈∆À¿»¿∆≈«¿
- e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â BËÈÒ‰ B‡ Ô‰Ó „Á‡a Ú‚Â¿»«¿∆»≈∆¡ƒ¿≈»«≈∆

ÔÈÏBz20˙B˜ÙÒ ÈL Ô‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ21: ƒ»»∆«¿»ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈
,‡ˆÓpa ¯Ó‡z Ì‡Â ;‡ˆÓpa ˜ÙÒ Ú‚ ¯B‰ha ˜ÙÒ»≈«»»«»≈«ƒ¿»¿ƒ…««ƒ¿»
ÔÈw¯‰ ÈL eÈ‰ .¯B‰Ë ‡e‰L ˜ÙÒ ‡ÓË ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»≈»≈∆»»¿≈»Àƒ
Ú‚Â ÌL ÔÈÁpÓe ÔÈ·e‚ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»¿ƒÀ»ƒ»¿»«
ÔÈÏBz - Ô‰Ó „Á‡ ‡O ;¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿≈»»»∆»≈∆ƒ
ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ B‡OpMÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈ƒ∆¿»≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈
ÔÈÏBz - Ál‰ ˜¯‰ Ba ‰Ï˙Â ÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ¿»»…««ƒ
‰È‰iL È„k ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ BÈ‡ È¯‰L ,ÂÈÏÚ»»∆¬≈≈À»ƒ¿»«ƒ¿≈∆ƒ¿∆
,e¯‡a ¯·k .B„‚a ÏÚ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»∆»¬≈«ƒ¿¿»≈«¿
ÏÎa BËÈÒ‰ B‡ B‡O B‡ ‡ˆÓp‰ ˜¯a Ú‚ Ì‡L∆ƒ»«¿…«ƒ¿»¿»¡ƒ¿»

ÌB˜Ó22Ò¯t‰ ˙È·k ,‰Óe¯z‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BO - »¿ƒ»»∆«¿»¿≈«¿»
ÔÚbÓ È‡cÂ ÏÚ ÔÈÙ¯BOL da ‡ˆBiÎÂ23.ÌB˜Ó ÏÎa ¿«≈»∆¿ƒ««««»»¿»»

שורפים.20) ולא אוכלים גם 21)לא אם רבינו ביאר לא
ולא  תולין א בהלכה למעלה שנמנו הספיקות באותם
מדרבנן, שעיקרן בטומאות אלא תולין אמרו לא או שורפין,

הפרס. ובית רוקים ובין 22)כגון היחיד ברשות בין
הרבים. שגזרו 23)ברשות הספיקות מששת הם אלה

שם. שנמנו וקדשים תרומה עליהם לשרוף חכמים

.Â„Á‡ ‡·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ·LiL ÈÓ24ÏÚ Ò¯„Â ƒ∆»«ƒ¿»«ƒ»∆»¿»««
Ba Ú‚Â ˜˜¯L B‡ ÂÈ„‚a25ÔÈÙ¯BO Bw¯ ÏÚ - ˜¯‰ ¿»»∆»«¿»«»…«À¿ƒ

‰Óe¯z‰ ˙‡26·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÂÈ„‚a ÏÚÂ , ∆«¿»¿«¿»»¿ƒ««»…ƒ…
ÔÈ‡ÓË ¯ÈÚ‰27ÌÈ¯B‰Ë ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡Â ,Ò¯„Ó ÂÈ„‚a - »ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ…»ƒ¿ƒ

.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ -¬≈»

טמא.24) או טהור הוא אם יודעים אנו ביושב.25)ואין
רוקים.26) ספק מן 27)כדין כמעט זה [אמנם זבים.

אפשר  אי אבל זבים, יהיו העיר תושבי שרוב הנמנעות
ומה  מדרס, מטמא גופו אין הארץ עם שהרי אחרת, לפרש
נידה  שאשתו מפני הוא בגדיהם על מדרס טומאת שגזרו
שדינם  גויים לרוב שהכוונה לפרש ואין עליהם, יושבת
עליה. שורפים ואין מדרבנן היא גויים טומאת שהרי כזבים,

טוב]. יום תוספות ובעל הברטנורה פירשו וכן

.Ê‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe ÈÏk BÏ „·‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿»ƒ¿«»ƒ¬≈∆
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ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ „·‡ .˙Ó ‡ÓË ‡ÓËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË»≈ƒ¿»¿»≈¿≈≈»«ƒ¿»«ƒ
B·Ï B‡ˆÓe ÌBia B„a‡ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ˆÓe¿»ƒ¿»«ƒƒƒ¿«¿»¿
‰ÏÈla ,‰ÏÈla B‡ˆÓe ÌBia „·‡ ;¯B‰Ë - ÌBia«»»««¿»««¿»««¿»
ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌBia B‡ˆÓe ÌBia „·‡L B‡ ,ÌBia B‡ˆÓe¿»«∆»««¿»«∆«¬»
ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿«»≈∆«¿»…∆»«»»

.‡ÓË - B˙ˆ˜Ó B‡ ‰ÏÈl‰««¿»ƒ¿»»≈

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÎL B‡ ÈÏk ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»«ƒ««ƒ
˙eL¯a BÁÎL B‡ BÁÈp‰ .¯B‰Ë - ‰ÏÈl‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL∆»«»»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿
.˙Ó ‡ÓhÓ ¯B‰ËÂ Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „ÈÁi‰«»ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈

a‡Ók ÁÈpÓe ÁÎBLa e¯ÈÓÁ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeÈtÓ ?„ ƒ¿≈»…∆¿ƒ¿≈««ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈
.ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,„ÈÓz ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L∆≈»»»»ƒ…»¿»»

.ËÈtÓ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ CB˙a ‡ˆÓe „a‡Ó‰«¿«≈»»¿««ƒ¬≈∆»ƒ¿≈
.¯enL ˙˜ÊÁa ‡e‰L∆¿∆¿«ƒ

.È;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏk ÁËBM‰«≈«≈ƒƒ¿»«ƒ¬≈≈¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰a eÚ‚ ‡nL ,ÌÈ‡ÓË - „ÈÁi‰ ˙eL¯·eƒ¿«»ƒ¿≈ƒ∆»»¿»∆¿≈ƒ
- Ì‡È·‰Ï CÏ‰Â eÏÙ .ÌÈ¯B‰Ë - Ô¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«¿»¿ƒ»¿¿»««¬ƒ»
ÂÈÏk e„·‡L ÈÓ ÔÎÂ .ÂÈÈÚÓ eÓÏÚpL ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË¿≈ƒƒ¿≈∆∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¿≈»
Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ÌBia Ba elÙ‡ Ô‡ˆÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿»»¬ƒ«¬≈≈ƒ¿»

.e¯‡aL BÓk ,˙Ó ‡ÓËe¿≈≈¿∆≈«¿

.‡È¯ÈÚaL ÔÈw¯‰ Ïk - ˙È¯Î B‡ ¯ÈÚa ˙Á‡ ‰ËBL»««»ƒ»¿ƒ»»Àƒ∆»ƒ
.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«À¿»¿»¿»»

.·ÈBnÚ ‰·LiL B‡ ÂÈ„‚a ÏÚ ‰M‡ ‰Ò¯cL ÈÓƒ∆»¿»ƒ»«¿»»∆»¿»ƒ
ÂÈÏk - ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‡e‰L ez¯ÈkÓ Ì‡ :‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»ƒ«ƒ«∆≈ƒ¿»≈»

.‰pÏ‡LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆»

.‚È.ÌÈ¯B‰Ë ÂÈÏk - „ÓÚÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈ƒ¿»«ƒ¿»«≈»¿ƒ

.„ÈÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰ÏÈla „Á‡a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ú‚»«ƒ¿»«ƒ¿∆»««¿»¿≈»«ƒ
,‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓe „ÓÚ ¯ÁM·e ,˙Ó Ì‡ ÈÁ«ƒ≈«««»«¿»≈¬≈∆»≈
ÈÁ e‰e‡¯ Ì‡Â .Ô˙‡ÈˆÓ ˙ÚLk ˙B‡Óh‰ ÏkL∆»«À¿ƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»«
˙eL¯a ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó B‡ˆÓ ¯ÁM·e ,·¯Úa»∆∆«««¿»≈¬≈∆»≈ƒ¿

.¯B‰ËÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿»

.ÂËÌ‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÛlÚ˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔkÒÓ‰«¿À»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»«ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï e‰e‡ÈˆB‰Â ,ÈÁ ‡e‰ ÔÈ„Ú B‡ ˙Ó≈¬«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯a ‡e‰Lk :„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï e‰eÒÈÎ‰Â e¯ÊÁÂ¿»¿¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿

Ái‰- ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ - „È «»ƒ¿≈»≈¿∆ƒ¿»«ƒ
e‰eÎÈÏB‰Â ÔkÒÓ ‰È‰L „Á‡a ‰OÚÓ .¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»«¬∆¿∆»∆»»¿À»¿ƒ
,ÂÈzÁz ˙BÙlÁ˙Ó ˙Bzk eÈ‰Â ,‰hÓa ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ≈ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿«¿»
˙k ‡l‡ ÌÈÓÎÁ e‡nË ‡ÏÂ ,˙Ó ‡ˆÓ ‰B¯Á‡·e»«¬»ƒ¿»≈¿…ƒ¿¬»ƒ∆»«

.„·Ïa ‰B¯Á‡«¬»ƒ¿«

.ÊË‡¯Bpˆ ‰ÊzÂ ¯Ba‰ ÏÚ ¯a„Óe „ÓBÚ ‰È‰L ‡ÓË»≈∆»»≈¿«≈««¿ƒ¿»ƒ»

¯Ba ‰È‰ Ì‡ :ÚÈb‰ ‡Ï ˜ÙÒ ¯BaÏ ÚÈb‰ ˜ÙÒ ,ÂÈtÓƒƒ»≈ƒƒ««»≈…ƒƒ«ƒ»»
¯Ba ‰È‰ Ì‡Â ;„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‡ÓË B˜ÙÒ - ÔÓL ÏL∆∆∆¿≈»≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ»»
¯Ba‰ ˙ÙOL ÈtÓ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ¿≈»¿»»ƒ¿≈∆¿««

.˙ËÏB˜∆∆

ה'תשע"ט  תמוז כ"ג ו' יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
באחד 1) והלך טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני יבאר

אחד  שבילים, שני ודין וכו'. הלך זה באי יודע ואינו מהם
וחבירו  טהרות ועשה מהם באחד והלך טמא, ואחד טהור
בתשע  שנתערבה טמאה כיכר וכו'. טהרות ועשה בשני הלך
כיכרות  חמש ואכלו אדם בני חמישה ובאו טהורות כיכרות
והלכו  טמא, ואחד טהור אחד שבילים, שני ודין וכו'. מהן

וכו'. טמא ואחד טהור אחד אנשים, שני בהם

.‡ÔÈÏÈ·L ÈL2‡ÓË „Á‡ ,3¯B‰Ë „Á‡Â4CÏ‰ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
CÏ‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó „Á‡a5‰OÚÂ , ¿∆»≈∆¿≈»«¿≈∆≈∆»«¿»»

eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë6ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ‰f‰Â ,7¯‰ËÂ Ï·ËÂ8, ¿»¿∆∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿»≈
˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ÈMa CÏ‰Â9Ì‡ . ¿»««≈ƒ¿»»¿»¬≈≈¿ƒ

˙BBL‡¯‰ ˙BÓi˜10˙BÈeÏz el‡Â el‡ -11È‡cÂaL , «»»ƒ≈»≈¿∆¿««
‡ÓË ˙B¯‰h‰ ÔÓ „Á‡L12ÌÈ˙Èa ¯‰Ë ‡Ï Ì‡Â .13 ∆∆»ƒ«¿»»≈¿ƒ…»«≈»«ƒ

˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -14Ô‰ È¯‰L ,eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â , »ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿∆¬≈≈
ÈLa CÏ‰L ÈtÓ ,‡e‰ ‡ÓË ‰fL ,È‡cÂa ˙B‡ÓË¿≈¿««∆∆»≈ƒ¿≈∆»«ƒ¿≈

ı¯M‰ ÔÎÂ .ÔÈÏÈ·M‰15Úc¯Ùv‰Â16ÌÈa¯‰ ˙eL¯a17 «¿ƒƒ¿≈«∆∆¿«¿«¿≈«ƒ¿»«ƒ
Ú‚Â ,ı¯M‰ e‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ˙¯k Ô˙¯eˆ ÔÈ‡Â¿≈»»ƒ∆∆¿≈»«≈∆«∆∆¿»«
ÈMa Ú‚Â ,Ï·ËÂ ,eÏÎ‡Â ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ,Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»¿∆∆¿¿»«¿»««≈ƒ
˙BÓi˜ Ì‡Â .˙B¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»¬≈≈¿¿ƒ«»
ÌÈ˙Èa Ï·Ë ‡Ï Ì‡Â .˙BÈeÏz el‡Â el‡ - ˙BBL‡¯‰»ƒ≈»≈¿¿ƒ…»«≈»«ƒ

.eÙ¯OÈ ˙BiM‰Â ,˙BÈeÏz ˙BBL‡¯‰ -»ƒ¿¿«¿ƒƒ»¿

מ"ג.2) פ"ה מת.3)טהרות ברשות 4)טומאת ושניהם
או 5)הרבים. הטהור הוא בו שהלך השביל אם פירוש,

לפרש  ואין הלך. שביל באיזה הוא יודע אבל הטמא,
כתב  שהרי הלך, שביל באיזה יודע שאינו כפשוטם, הדברים
הלך  שביל באיזה יודע אינו הוא ואם בשני", "והלך לקמן

בשני. הלך שעכשיו לו מניין - שספק 6)בראשונה כדין,
טהור. ספיקו - הרבים ברשות הדין 7)טומאה שמן אע"פ

(למעלה  עצמו יטהר שלכתחילה לו אומרים - טהור הוא
ה"ט). טבולֿיום 8)פט"ו מכלל ויצא החמה, ששקעה

טוב'). יום ('תוספות וקדשים תרומה מפני 9)שמטמא
בלבד. השניות טהרות על עכשיו דנים ואחת 10)שאנו

איזו. יודעים אנו שאין אלא ודאי, טמאה ֿ 11)מהן אף
אם  ואפילו אחת, בבת שתיהן על שואל אינו שהוא עלֿפי
אותן. טיהר והחכם הראשונות, הטהרות על כבר שאל

וודאי.12) טמא לטהר קיימות.13)ואיֿאפשר והראשונות
שנינו 14) וכן טהורות, - במשנתנו רבא אליהו גירסת

שלפנינו  הגירסא את מקיים ורבינו ה"ג. פ"ו שם בתוספתא
ששתיהן  זמן שכל ומבאר הרא"ש, גורס וכן במשנה.
שהשניות  אףֿעלֿפי מהן, אחת אף לטהר אין קיימות,
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קמי ze`nehd zea` x`y 'ld - dxdh xtq - fenz c"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

השלמות). (ראה ודאי מ"ד.15)טמאות שאינו 16)שם
הרבים,17)מטמא. ברשות המדובר - שבילין בשני גם

כל  - היחיד ברשות אבל ג. בהערה למעלה שנתבאר כמו
זה  להודיע לנחוץ מצא לא ורבינו טמאים, הספיקות

הם. הרבים רשות שבילים שסתם מפני בפירוש,

.·ÔÈÏÈ·L ÈL18CÏ‰ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»»«
ÈMa CÏ‰Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆¿»»¿»»¬≈¿»««≈ƒ
ÔÈ¯BÓ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡LÂ e‡a Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒ»¿ƒ¿¬∆««∆ƒ
Ô‰ÈL e‡a ;¯B‰Ë ‡e‰L BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»≈∆ƒ¿≈«¿∆»»¿≈∆
B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LÂ „Á‡‰ ‡aL B‡ ,„Á‡k19 ¿∆»∆»»∆»¿»«»»¿«¬≈
ÈzLe eÎÏ‰ ÌÈÏÈ·M‰ ÈL·e eÈÈ‰ ÌÈL :¯Ó‡Â¿»«¿«ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒƒ»«¿¿≈
eOÚL ˙B¯‰Ëe ,ÔÈ‡ÓË Ì‰ÈL È¯‰ - eÈOÚ ˙B¯‰Ë¿»»ƒ¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿»∆»

˙BÙ¯O20ÔÎÂ .21?„ˆÈk .‰l˜ ‰‡ÓËa e‡ÓË Ì‡ ƒ¿»¿≈ƒƒ¿¿¿À¿»«»≈«
ÌÈ¯kk ÈL22„Á‡ ˙‡ ÏÎ‡ ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈ƒ»ƒ∆»»≈¿∆»»»«∆∆»

Ì‰Ó23ÈM‰ ˙‡ ÏÎ‡Â B¯·Á ‡·e ,˙B¯‰Ë ‰OÚÂ ≈∆¿»»¿»»¬≈¿»«∆«≈ƒ
Ô‰ÈL - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÏ‡L Ì‡ :˙B¯‰Ë ‰OÚÂ¿»»¿»ƒƒ¿¬∆««∆¿≈∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë24‡e‰L , ¿ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓÎÁ e¯‰hL ˙B˜Ùq‰ ÏÏkÓ25; ƒ¿««¿≈∆ƒ¬¬»ƒ¿∆≈«¿

- B¯·Á ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï‡LpL B‡ ˙Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡Lƒ¿¬¿≈∆¿««∆ƒ¿«»»¿«¬≈
È‡cÂ È¯‰L ,˙BÙ¯O Ì˙B¯‰ËÂ ,˜ÙqÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL¿≈∆¿≈ƒƒ»≈¿»√»ƒ¿»∆¬≈««

„Á‡ ¯kk elÙ‡Â .‰‡ÓË Ô‰Ó ˙Á‡26·¯Ú˙pL ‡ÓË ««≈∆¿≈»«¬ƒƒ»∆»»≈∆ƒ¿»≈
ÔÈ‡ÓË Ôlk - ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰‡Óa27.eÙ¯OÈÂ ¿≈»ƒ»¿ƒÀ»¿≈ƒ¿ƒ»¿

מ"ה.18) את 19)שם מפרש א  י, בפסחים רבא,
עצמו  על בשאל במשנתנו, יוסי ור' יהודה ר' של מחלוקתם
טמאים. - שאמר יוסי כר' רבינו ופסק חבירו, ועל

אדם 20) בני ובשני "תלויות", במ"ג שנינו אחד, באדם
שדינן  רבינו למד זה, לשון ומשינוי "טמאים". שנינו
וההגיון  זה, הבדל של טעמו נתבאר ולא ממש. כטמאות
בזה  בשאל שהחמרנו כשם אחד, באדם יותר להחמיר מחייב
שבגליון  חדשים' [ב'תוספות תלויות. שכולן זה, אחר
לשני  הכוונה "טמאים" במשנה שאמרו מה מפרש המשניות,
"וטהרות  כותב רבינו אולם תלויות. הטהרות אבל האנשים,

נשרפות"]. מ"ו.21)שעשו המשנה.22)שם לשון 
טמאים,23) אוכלין שהאוכל הי"א), (פי"א למעלה ונתבאר

מ  תרומה לאכילת זה 24)דרבנן.פסול נימוק לכאורה
בזה  הרגיש כן. פסק דאורייתא בטומאה גם שהרי מיותר,
שגם  בזה לרמז התכוון שרבינו ופירש המשנהֿלמלך,

טהור. היחיד ה"א.25)ברשות פט"ו זה 26)למעלה
ד, הלכה שם ובתוספתא נשרפות. למה הנימוק המשך

וכו'. אחד ככר "שאפילו" יוסי 27)הגירסא: ר' דברי
ה"ד. שם בתוספתא

.‚e‡·e ,ÔÈ¯B‰Ë ˙B¯kk ‰ÚL˙a ·¯Ú˙pL ‡ÓË ¯kkƒ»»≈∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»¿ƒ»
Ì„‡ Èa ‰MÓÁ28e‡·e ,Ô‰Ó ˙B¯kk ‰MÓÁ eÏÎ‡Â ¬ƒ»¿≈»»¿»¿¬ƒ»ƒ»≈∆»

- ÌÈ¯‡Lp‰ ‰MÓÁ‰ eÏÎ‡Â ÌÈ¯Á‡ Ì„‡ Èa ‰MÓÁ¬ƒ»¿≈»»¬≈ƒ¿»¿«¬ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ‡ÓË ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈»∆¬»ƒ¬≈ƒ

Ô‰a eÏ˙iL29ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ‰Â ; ∆ƒ¿»∆¿«¬ƒ»»¬»ƒ»«¬ƒ
ÌÈBL‡¯a ÔÈÏBz Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë30. ¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»ƒƒ

ה"ה.28) שם טמאה,29)תוספתא התערובת שכל ומפני

אכלו  שהרי נטמאו, - הקודמת ההלכה בסוף כלמעלה
טמאים. שטימאנו 30)אוכלין שהראשונים אומרים אנו

את  אכלו והם הטמאות, הכיכרות את אכלו - אותם
הטהורות.

.„ÔÈÏÈ·L ÈL31eÎÏ‰Â ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË „Á‡ , ¿≈¿ƒƒ∆»»≈¿∆»»¿»¿
,‡ÓË „Á‡ LÈ‡Â ¯B‰Ë „Á‡ LÈ‡ ,ÌÈL‡ ÈL Ô‰a»∆¿≈¬»ƒƒ∆»»¿ƒ∆»»≈
‰ÏBz ¯B‰h‰ ‰Ê È¯‰ - ÈeÏz „Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»»∆»»¬≈∆«»∆
¯B‰h‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ¯B‰h‰ ‰Ê :ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÈeÏza«»¿¿ƒ∆«»»««¿ƒ«»
.‡Óh‰ ÏÈ·Ma CÏ‰ ÈeÏz‰ ‰ÊÂ ,B˙¯‰Ëa ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿»√»¿∆«»»««¿ƒ«»≈

.„Á‡k Ô‰ÈL eÏ‡LpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿¬¿≈∆¿∆»

ברשות 31) המדובר א. ס, נדה חנינא, בר יוסי ר' של מימרא
הרבים.

ה'תשע"ט  תמוז כ"ד ש"ק יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
דברים 1) טומאה. לענין הרבים רשות שהם המקומות יבאר

ברשות  וחמור הרבים. כרשות דינם אם הרבים ברשות שהם
רוכב  זה היה ודין עליו. וטומאה טפחים עשרה גבוה הרבים

וכו'. בדרך ומהלכים חמורו על רוכב וזה חמורו על

.‡‡e‰L ÌB˜Ó Ïk˙aL ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯2Ck , »»∆¿»«ƒ¿ƒ¿««»»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰3. ¿»«ƒ¿ƒ¿«À¿»

לרשות 2) היחיד מרשות בשבת להוציא תורה שאסרה
להיפך. וכן יש 3)הרבים, אבל טהור. ספיקו שיהיה

הרבים  רשות ואינם לטומאה הרבים רשות שהם דברים,
הבאות. בהלכות שיתבאר כמו לשבת,

.·˙Bn‡ Úa¯‡4Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ˙BÎeÓq‰ «¿«««¿ƒ¿»«ƒ¬≈≈
‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k5˙ÈÏÓ¯k‰ ÔÎÂ .6Ìi‰ ÔB‚k , ƒ¿»«ƒ¿À¿»¿≈««¿¿ƒ¿«»

˙ÈÂËˆ‡‰Â7‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ -8. ¿»ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»

א.4) יב, שספק 5)בבאֿבתרא למדנו, שנסתרה מסוטה
ולפיכך  טהור, סתירה) מקום (שאינה הרבים ברשות טומאה

טהור. ספיקו - סתירה בו שאין מקום שאינו 6)כל מקום
"כרמלית". נקרא היחיד, רשות ולא הרבים רשות לא
ספר  בהערות לעם' ב'רמב"ם נתבאר זו תיבה של [מקורה

ה"א]. פי"ד שבת הל' פירוש,7)זמנים מ"ו. פ"ו טהרות
רגילים  הציבור וראשי ציבורי רכוש שהוא גדול, אולם
זה. כנגד זה מכוונים ופתחיו התייעצות, לשם בו להתאסף

בה.8) להיסתר שאיֿאפשר מפני

.‚ÌL LÈ9˙BÓB˜Ó10˙eL¯ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡L , ≈»¿∆««ƒ∆≈¿
ÔÈÚÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ˙aLÏ „ÈÁi‰«»ƒ¿«»¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÓË11ÔÈÁÈLÏ ÔÈLlÙÓ‰ ÔÈÏÈ·M‰ :Ô‰ el‡Â . À¿»¿≈≈«¿ƒƒ«¿À»ƒ«ƒƒ
˙BzbÏÂ ˙B¯B·ÏÂ12‰Ú˜a‰Â ;13˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ ¿¿¿«ƒ¿«ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ

‰nÁ‰14È˜ÏÈÒ·e ;15‰a¯‰ ·Á¯ ÔÈa ‡e‰L ,ÌÈÎÏÓ ««»»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿»»»«¿≈
‰·k¯n‰ ÈL‡ Ba „ÓÚÏ16‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LÈÂ «¬…«¿≈«∆¿»»¿≈¿»ƒ«¿≈

ÏB„b‰ ÔÈa‰ ‡e‰Â ,Ô¯Bt‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈÁe˙t¿ƒƒ¿»«ƒ¿«»¿«ƒ¿»«»
ÌÈa¯‰L ,¯ˆÁÂ ‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈÁ˙t ÈL BÏ LiL∆≈¿≈¿»ƒ∆¿∆∆∆¿»≈∆»«ƒ
˙B‡B·Ó ÔÎÂ .¯Á‡ Á˙Ùa ÔÈ‡ˆBÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÔÈÒÎ17 ƒ¿»ƒ¿∆«∆¿¿ƒ¿∆««≈¿≈¿
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ÔÈ¯e„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯‰pÏ B‡ ÌiÏ ÌÈ„¯Bi‰18 «¿ƒ«»«»»««ƒ∆≈¿ƒ
ÌÈa¯Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ19,Ô‰a ÔÈÏBÚÂ ÔÈÒtËÓ ƒ»ƒ»¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆

˙BÒBÓÈa‰Â20˙B‡ˆÁ¯n‰Â21ÌÈa¯‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿«∆¿¬»¬≈≈ƒ¿»«ƒ
‰¯ÊÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ22.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k - ¿À¿»¿≈»»¬»»ƒ¿»«ƒ¿À¿»

ערבי).9) (סיגנון במציאות מ"וֿט.10)יש לא 11)שם
שהיא  אמרו לשבת, היחיד רשות שאינה בלבד, בכרמלית

אלא  לטומאה, הרבים רשות כרשות שהם מקומות גם ישנם
לענין  הרבים רשות הם ואעפ"כ שבת לענין ממש היחיד

משני 12)טומאה. (פתוח מפולש מבוי פירוש, מ"ו. שם
ושביל  היציאה, את החוסמת גת או בור ובסופו צדדים)
הבורות  מן לשאוב אדם בני בו שהולכים מבוי באותו עובר

למשנה). בפירושו בו 13)(רבינו שיש במישור גדול שטח
שדות. את 14)הרבה לקצור פועלים לשם ובאים

היחיד  כרשות דינה כזו בקעה ולדוש. לאסוף התבואה,
הפועלים. מעיני להיסתר מקום שם אין אבל לשבת,

"בסיליאוס".15) ביוונית "מלך" יוונית. מלה
המלך.16) מרכבות על ה"ד.17)הממונים פ"ז תוספתא
הכניסה.18) את המכבידות צידיהם משני גדירות
רבים.19) אם פירוש,20)פירוש, והדימוסות. צ"ל:

טבריה. חמי כגון חמים, מעיינות מי של מרחצאות
ה"ה.21) פ"ז שם (פסחים 22)תוספתא, המקדש שבבית

ב). יח,

.„¯ÈÚ‰ ˙Bpb23˙eL¯ - Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚ ¯ÈÚ‰ C¯cL «»ƒ∆∆∆»ƒ∆∆¬≈∆¿
.‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰»«ƒ¿À¿»

שם.23) תוספתא,

.‰‰pb‰24˙¯nzLÓ ‡È‰L ÔÓÊa ,25,„ÈÁi‰ ˙eL¯ - «ƒ»ƒ¿«∆ƒƒ¿«∆∆¿«»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - ˙¯nzLÓ dÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈»ƒ¿«∆∆¿»«ƒ¿À¿»¿≈

‰ÏB„‚ È˜ÏÈÒa26˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÁ˙BtL ÔÓÊa , »ƒ¿≈¿»ƒ¿«∆¿ƒ»¿
Ï ÌÈa¯‰˙eL¯ - d˙B‡ ÔÈÏÚBpL ÔÓÊ·e ,‰‡ÓË »«ƒ¿À¿»ƒ¿«∆¬ƒ»¿

.ÏkÏ „ÈÁi‰«»ƒ«…

ייכנסו 25)שם.24) שלא עליה שומרים מסוימות, בשעות
אדם. בני ביום.26)לה ונפתחת בלילה שננעלת

.Â‰Ú˜a‰27˙eL¯ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ¯„b ˙Ùwn‰ «ƒ¿»«À∆∆»≈ƒ«¿»ƒ¿
‰‡ÓËÏe ˙aLÏ „ÈÁi‰28- ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; «»ƒ¿«»¿À¿»¿ƒ…»¿»À∆∆

„·Ïa ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡È‰ È¯‰29‰Ú˜·e . ¬≈ƒ¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯·ÚL30˙BÓÈa ‰ÈÏÚ31ÌÈÓLb‰32˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿»∆»ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡ ‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰33Ô‰ eÏ‡Â .34 «»ƒ¿À¿»¬ƒƒ««»¿≈≈
Ô‰ eÏ‡Â .dÎBzÓ ‰‡e·z‰ ¯˜ÚzMÓ ?‰nÁ‰ ˙BÓÈ¿««»ƒ∆≈»≈«¿»ƒ»¿≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zMÓ ?ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ35ÔÈa . ¿«¿»ƒƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»≈
ÌÈÏebÚ‰36ÔÈ‚efÏ ÌÈ·Ú ÏL37ÌÈa¯‰ ˙eL¯ - »ƒƒ∆¬»ƒ«ƒ¿»«ƒ

‰‡ÓËÏ38. ¿À¿»

(שבת 27) אשי רב של פירושו פי על פ"וֿז, טהרות משנה
א). לשדות,28)ז, נכנסים אדם בני אין הגשמים בימות

התבואה. את לדרוס שלא לא 29)כדי אינה לשבת אבל
שדינה  ככרמלית, אלא הרבים כרשות ולא היחיד כרשות
מצויה  תבואה אין החמה בימות גם שבת. בהל' נתבאר

וגם  התבואה את לקצור לתוכם נכנסים אדם ובני בשדות,
סת  מקום אינם ולפיכך הרבים לטייל, כרשות ודינם ירה,

לטומאה. ב.30)אפילו קנג, בבבאֿבתרא רבא
גם 31) כך לגרוס ונראה "ימות". הגירסא שם, בבבאֿבתרא

רבינו. רשות 32)בדברי דין עליה וחל הגדר, הקמת אחר
חוזרת 33)היחיד. אינה היחיד, רשות שנעשתה מכיוון

עלֿפי  הוא זה [ביאור ה"י. לקמן ראה הרבים. רשות להיות
שני  הביאו אמר, ד"ה ב'תוספות' שם. הרשב"ם של פירושו
את  פיהם על ליישב אפשר ואי רבא, לדברי אחרים פירושים

כאן]. רבינו ה"ד.34)דברי פ"ז טהרות תוספתא,
במרֿחשון 35) ושלושה בעשרים מתחיל שזמנו השני הגשם

הי"א). פ"ו נדרים בהל' מ"ח.36)(רבינו פ"י, שם משנה,
הענבים  בהם שמונחים עגולים גדולים כלים רבינו: ופירש

בגת. לדריכה אחר 37)המוכנים הענבים של הפסולת
שם). (רבינו, גדולה לערימה שמתקבץ מפני 38)הדריכה

הדורכים. לעיני גלוי זה שמקום

.ÊÌ¯k39ÌÈ¯ˆBa‰ ÈÙlL40„ÈÁi‰ ˙eL¯ -41¯Á‡Ïe , ∆∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«»ƒ¿««
ÌÈ¯ˆBa‰42?È˙ÓÈ‡ .‰‡ÓËÏ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ -43ÔÓÊa «¿ƒ¿»«ƒ¿À¿»≈»«ƒ¿«

dc‚kL Áe¯a ÌÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÌÈÒÎ ÌÈa¯‰L44. ∆»«ƒƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»«∆¿∆¿»
ÌLk - ÌÈ„ e¯‡aL el‡Ó ıeÁ ˙BÓB˜n‰ Ïk ¯‡L¿»»«¿≈≈∆≈«¿ƒ»¿≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ Ck ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰L∆≈¿«»ƒ¿«»»≈¿«»ƒ

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

עדיין.40)שם.39) נבצרו שלא מפני 41)המקומות
בהם  יחשדו שלא כדי שמה, מלהיכנס נמנעים אדם שבני
שהגפנים  הבוצרים, לעיני גלוי אינו והמקום ענבים, בגניבת

שנבצר.42)חוצצים. דינו 43)השטח הבוצרים לאחר
הרבים? לקצר 44)כרשות כדי שם נכנסים רבים כן ואם

('תפארת  הרבים רשות עושה אינו אחד פתח אבל הדרך, את
רשות  המקום אין למה המשנה מפרשי ביארו לא ישראל').

בוצרים. שם כשאין מדובר ואולי הבוצרים. מפני הרבים

.ÁÛ‡Â ,˙aLÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆≈»¿«»ƒ¿«»¿«
ÌÚ‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓËÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈≈¿«»ƒ¿À¿»ƒ¿≈∆≈»»

Ô‰a ÔÈLnzLÓ45˙eL¯ È¯BÁÂ ,˙BÏÈ‡‰ :Ô‰ el‡Â . ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈≈»ƒ»¿≈¿
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÌÈa¯‰46. »«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿»»««¿»»

‰‡ÓËÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a „ÓBÚ ‡e‰L ÔÏÈ‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»∆≈ƒ¿»«ƒ¿À¿»
BÎB˙a47- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,BL‡¯Ï ‰ÏÚ , ¿»»¿…»≈»«»≈…»«

‡ÓË B˜ÙÒ48B„È ÒÈÎ‰ .49¯BÁÏ50,‰‡ÓË Ba LiL ¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿∆≈À¿»
‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ51. »≈»«»≈…»«¿≈»≈

עוברים 45) רבים אם העובדה, מכריעה טומאה לענין
לא. או אורך 46)במקום טפחים ארבעה בו שאין מקום

לשבת. היחיד רשות אינו רוחב, ארבעה בתוך 47)על
למעלה.48)הענפים. האמור כשיעור שם שאין אףֿעלֿפי

הרבים.49) ברשות העומד כשיעור,50)האדם בו שאין
לשבת. היחיד רשות שם.51)ואינו מצויים רבים שאין

.Ë˙eÁ52‰‡ÓË ‡È‰L53,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙Ùe ¬∆ƒ¿≈»¿»ƒ¿»«ƒ
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ÒÎ ˜ÙÒ54ÏkL ; »≈ƒ¿«»≈…ƒ¿«¿≈»∆»

BÚbÓ ˜ÙqL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ı¯L BÓk ˙eÁ‰«¬¿∆∆«À»ƒ¿»«ƒ∆¿≈«»
,‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ˙Á‡ ,˙BiÁ ÈzL eÈ‰ .¯B‰Ë»»¿≈¬À««¿»¿««¿≈»
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- ¯B‰hÏ ˜ÙÒ ÒÎ ‡ÓhÏ ˜ÙÒ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿««≈∆»≈«»≈ƒ¿«»≈«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˜ÙÒ ‰fL ;‡ÓË B˜ÙÒ55˙eÁ‰L , ¿≈»≈∆∆¿≈¿«»ƒ∆«¬

‰Ú˜a ÔÎÂ .„ÈÁi‰ ˙eL¯56ada LiL ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆≈»
,‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ‰„O d·e ,‰a¯‰ ˙B„O»«¿≈»»∆««¿≈»¿««¿»
ÈzÒÎ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â BÊ ‰Ú˜·Ï ÈzÒÎ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ
˜ÙqL ;‡ÓË B˜ÙÒ - ÈzÒÎ ‡Ï B‡ ‰„O d˙B‡Ï¿»»∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿≈
‡ÓË - ‰‡Èa ˜ÙÒ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË57. À¿»ƒ¿«»ƒ¬ƒ¿≈ƒ»»≈

מ"ג.52) פ"ו באוהל.53)שם נטמא והנכנס בה, מונח מת
דומה 54) הרבים לרשות הפתוחה לחנות הכניסה פירוש,

עמד  ודאי האדם שהרי הרבים, ברשות המונח השרץ למגע
ולפיכך  הטומאה, למקום נכנס אם וספק הרבים, ברשות
הרבים  ברשות המונחת כטומאה הטמאה החנות כל נידונית

בפירושו). היחיד,55)(רבינו לרשות נכנס שוודאי מפני
הספק  ואםֿכן נכנס, טמא למקום אם יודעים אנו שאין אלא
הן  היחיד רשות החנויות שתי שהרי היחיד, ברשות הוא

וכסףֿמשנה). ראב"ד מ"ה.56)(ראה  נחלקו 57)שם
לדעת  היחיד, ברשות טומאה ספק בדין וחכמים אליעזר רבי
נגע  לא ספק בה, המונחת בטומאה נגע ספק - אליעזר רבי
(ספק  בו שהטומאה למקום נכנס אם ספק אבל טמא, –
ופסק  ביאה, בספק גם מטמאים וחכמים טהור, – ביאה)

כחכמים. רבינו

.ÈÌB˜Ó58˙eL¯ ‰OÚÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰È‰L »∆»»¿«»ƒ¿«¬»¿
ÌÈa¯‰59„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ60‡e‰Lk - »«ƒ¿»«¿«¬»¿«»ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰LÎe ,‡ÓË B˜ÙÒ „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿≈»≈¿∆¿»«ƒ
.¯B‰Ë B˜ÙÒ¿≈»

מ"א.58) לרבים.59)שם שמכרו וקנאו 60)כגון חזר
בקעה  לדין דומה זה ואין ישראל'). ('תפארת מהרבים

ה"ו). למעלה (ראה הגשמים בימות עליה שעברו

.‡ÈÌÈ¯·c61˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰L ¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿
‰¯OÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰t˜ ?„ˆÈk .ÌÈa¯‰»«ƒ≈«À»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»

ÌÈÁÙË62Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙a ‰‡Óh‰Â63Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»ƒ¿«À¿»¿»»≈»«»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ -64˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï B„È ÒÈÎ‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»»≈»«»≈

‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï65‰LÈÙk ‰˙È‰ .66ÏÚ ‰e˙ …»«¿≈»≈»¿»¿ƒ»¿»«
·ÈÒa Ce¯k ‰Óe¯z ¯kÎÂ ,BÙ˙k67Ôe˙Â ¯Èa B‡ ¿≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿»

¯Á‡ da Ú‚ ˜ÙÒ ,dÎB˙Ï68B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿»»≈»«»«≈»≈…»«¿≈
‡ÓË69. »≈

ה"ב.61) פ"ז שם היחיד.62)תוספתא, רשות שיעור

הקופה.63) לתוך ידו הכניס אם ספק זה 64)פירוש, ואין
ברשות  מונחת עצמה שהקופה מפני ביאה, לספק דומה
ט. שבהלכה ראשון לדין דומה זה והרי הרבים,

ספק 65) זה הרי שם, והטומאה היחיד ברשות שידו מכיוון
טמא. וספיקו - היחיד ברשות אבן 66)טומאה כלי

טומאה. מקבל שאינו על 67)וכדומה, המטפסים חוטים
מקבל  אינו נייר וכן טומאה, מקבלים ואינם האילנות גזעי
שלא  תרומה של לכיכר מעולה שמירה נעשתה ובכן טומאה,

לתרומה.68)תיטמא. טהור אם  ידוע כמו 69)ואין
רשות  אינה שהכפישה ואע"פ הקופה. לתוך ידו בהכניס
אדם  של כתיפו על שהיא מפני טמא ספיקו היחיד,
הכוונה  בנייר" או בסיב "כרוך שאמרו ומה (כסףֿמשנה).
נגע  שמא אנו חוששים שאףֿעלֿפיֿכן רבותא, להשמיענו

עצמה. בכיכר

.·È¯BÓÁ70ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¬ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»ƒ
Ò ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂÚ‚ ˜Ù71B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈…»«¿≈

- Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈab ÏÚ B„È ËLt .¯B‰Ë»»«»««»»≈»«»≈…»«
‡ÓË B˜ÙÒ72dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ápn‰ ÚÏÒ ÔÎÂ . ¿≈»≈¿≈∆««À»ƒ¿»«ƒ»«

˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰e˙ ‰‡ÓËÂ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ¬»»¿»ƒ¿À¿»¿»»»»≈»«»≈
ÚÏq‰ L‡¯a ‰ÏÚ .¯B‰Ë B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï73˜ÙÒ , …»«¿≈»»»¿…«∆«»≈
.‡ÓË B˜ÙÒ - Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«¿≈»≈

רשות 72)אדם.71)שם.70) לאויר ידו שהושיט מכיוון
ידו",73)היחיד. "פשט כתוב בחמור למה נתבאר, לא

טמא. אינו ידו שפשט ומשמע "עלה". כתב וכאן

.‚È‰È‰74‰ÊÂ B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ ·Ê75B¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯ »»»≈«¬¿∆≈«¬
˜BÈz ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ ·fa Ú‚ ˜ÙÒ ,C¯ca ÔÈÎl‰Óe¿«¿ƒ«∆∆»≈»««»»≈…»«ƒ
·k¯Ó ¯B‰Ë ˜BÈ˙Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó ‡ÓË»≈À¿»«¿≈∆»ƒ¿ƒ»À¿»
˜ÙÒ Ú‚ ˜ÙÒ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eÎÏ‰Â ÂÈ·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ«¿≈∆»ƒ¿»¿∆¿«∆»≈»«»≈

Ï˙ka ˜a„Ó ˜¯‰Â BÙ˙k ÏÚ ‰ÏÈ·Á ;Ú‚ ‡Ï76˜ÙÒ , …»«¬ƒ»«¿≈¿»…À¿»«…∆»≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈÁeËL ÌÈÏk ;Ú‚ ‡Ï ˜ÙÒ Ú‚»«»≈…»«≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ

‰¯OÚÓ ‰ÏÚÓÏ77‡Ï ˜ÙÒ ËÈÒ‰ ˜ÙÒ ,¯·BÚ ‡Óh‰Â ¿«¿»≈¬»»¿«»≈≈»≈≈ƒ»≈…
ËÈÒ‰78¯B‰Ë Ïk‰ -79. ≈ƒ«…»

ה"ג.74) טהור.75)שם טמא.76)אדם רוקין וספק
היחיד.77) כרשות נידון זה הזיז.78)ומקום
יעקב 79) רבי מחלוקת בהיסט. שמטמא זב הוא אם ואפילו

דרך  שהוא "שכל האומר יוסי, כרבי ופסק שם, יוסי ורבי
טהור". – הילוכו

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«



zeevnd xtq m"anx ixeriyfenz c"kÎg"i -h"ryz

ה'תשע"ט  תמוז י"ח ראשון יום

רפח. תעשה לא מצות
― הרפ"ח אֹוהּמצוה מּלענֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבתכלית היה אפלּו אחד, עד ּבעדּות ממֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָלהֹוציא
ּבאיׁש אחד עד ֿ יקּום "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹהּכׁשרּות,

ֿ חּטאת" ּולכל ֿ עון eh)לכל ,hi mixac)אמרּו(my ixtq): ְְְַָָָָָֹ
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fenzקמד b"kÎh"i iyiyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לׁשבּועה" הּוא קם אבל קם, אינֹו cr"לכלֿעון yi m`y) ְְֲִֵָָָָָָֹ
(dreay aiig Ð raezd aega razpd zxitk cbp cg`ּוכבר .ְָ

ּוכתּבֹות ּביבמֹות מפּזרים ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָֻֻנתּבארּו
נזיקין. ּבסדר ׁשֹונים ּומקֹומֹות וקּדּוׁשין וגּטין ְְְְְְִִִִִִִֵֶָוסֹוטה

ה'תשע"ט  תמוז י"ט שני יום

רפו. תעשה לא מצות
― הרפ"ו מּלקּבלהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

אמרֹו והּוא עדּותֹו ּפי על ולעׂשֹות עברה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָעדּות
חמס" עד להיֹות ֿ רׁשע עם יד ֿ ּתׁשת "אל (zenyיתעּלה: ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(` ,bkהּפרּוׁש mihtey)ּבא zyxt `zlikn)ּתׁשת ֿ "אל : ֵֶַַָָ
ֿ החמסנים את להֹוציא ― עד" חֹומס ֿ ּתׁשת אל עד, ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָרׁשע

(ezxenz el mlyne gka utg `ivend)ׁשהן ֿ הּגזלנים ְְִֵֶֶַַָואת
ּבאיׁש" ֿ חמס עד יקּום ּכי ׁשּנאמר: לעדּות, ("zxraeּפסּולין ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

(fh ,hi mixac Ð "jaxwn rxdזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְֲִִִֵָָָ
מּסנהדרין ג' .(fk.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

ה'תשע"ט  תמוז כ' שלישי יום

רפז. תעשה לא מצות
― הרפ"ז עדּותהּמצוה מּלקּבל הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

זה נגד זה אֹו לזה זה ezrxl)הּקרֹובים, e` maexw zaehl), ְִֶֶֶֶֶֶַָ
לא ּובנים ֿ ּבנים על אבֹות ֿ יּומתּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹֹוהּוא

ֿ אבֹות" על eh)יּומתּו ,ckmixac)ּבספרי המקּבל הּפרּוׁש ּבא . ְְְְִֵֵַַַָָָֻ
(my `vz ik zyxt)ולא ּבנים עדּות על אבֹות יּומתּו "ׁשּלא :ְְִֵֶַָָֹֹ

אּלא ממֹונֹות, לדיני הּדין והּוא אבֹות". עדּות על ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבנים
ׁשּיׁש ּכיון נאמר: ׁשּלא הפלגה. ּדר נפׁשֹות ּבדיני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנזּכר
ּפי על ונעׂשה ּכ על חׁשּוד הּקרֹוב אין נפׁש אּבּוד ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכאן
מקֹום ּכאן ואין קרֹובֹו נפׁש לאּבּוד היא ׁשעדּותֹו ּכיון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריו,
חזקה ׁשאהבתם ֿ הּקרֹובים את למׁשל הביא לפיכ ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלחׁשד.
ואמרּו: לאב, והּבן לּבן האב אהבת והיא ּביֹותר, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָּוגדֹולה
נקּבל לא מיתה לחּיבֹו היא ואפּלּו הּבן על האב עדּות ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹאפּלּו
זאת. ודע ּכלל. טעם לּה ׁשאין הּכתּוב ּגזרת היא וזֹו ―ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָֹ

ּבפר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו מּסנהדריןּוכבר ג' .(fk:)ק ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ט  תמוז כ"א רביעי יום

רפה. תעשה לא מצות
― הרפ"ה עדּותהּמצוה מּלהעיד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשקר" עד ּברע ֿ תענה "לא אמרֹו: והּוא k,ׁשקר, zeny) ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָֹ
(fh"ׁשוא "עד ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל ּוכבר .ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

(bi ,d mixac):הּכתּוב עליו ּגזר הרי זה לאו על ְֲֵֵֶַַַָָָָָָוהעֹובר
לאחיו" לעׂשֹות זמם ּכאׁשר לֹו hi)"ועׂשיתם ,hi my)ּולׁשֹון . ְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָ

exzi)הּמכלּתא zyxt)אזהרה ― וגֹו' ּברע תענה "ולא : ְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹ
ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו מלקּות, זה ּבלאו ויׁש זֹוממין". ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלעדים

(:c ['zligza']).זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם ְְְֲִִִֵַָָָמּכֹות.

ה'תשע"ט  תמוז כ"ב חמישי יום

קפ. עשה מצות
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו ֿ העדים את לענֹוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנצטּוינּו
ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות

לאחיו" לעׂשֹות hi)זמם ,hi mixac)עדים ּדין וזהּו ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא העידּו אם ְְִִִִִֵֵֶָָזֹוממין:
ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה על העידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
נלקה ― מלקּות ֿ ּׁשמחּיב מה על העידּו ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמיתה;
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותם.
ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת ְֶֶֶַַזה,

ה'תשע"ט  תמוז כ"ג שישי יום

קעד. עשה מצות
יום שני ֿ שישי י "ט ֿ כ "ג תמוז 

שיד. שיג. שיב. תעשה לא מצות
― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ

אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול
ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ
עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות

ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ
ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ

ֿ זה ּכל ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה ֿ ּפי "על יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל ֿ יאמרּו אׁשר הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי ֿ ּׁשּיצּוּו ֿ מה מּכל ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל ֿ יּגידּו אׁשר ֿ הּדבר מן תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר ֿ תעׂשה". לא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות

(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ
סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג מּלהֹוסיףהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּתֹורה

עליו" ֿ תסף `)"לא ,bi my)ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
cere)מקֹומֹות :gk dpyd y`x),"תֹוסיף ֿ ּבל על "עֹובר : ְִֵַַ

ֿ ּתֹוסיף". ּבל על ְִַַַָָ"עברּת

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



קמה fenz c"k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ֿ ּפה, ׁשּבעל ולא ׁשּבכתב לא ֿ הּתֹורה, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמן

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:(my)"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ֿ ּתגרע". ּבל על עברּת "והרי ֿ ּתגרע", ּבל על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא

ה'תשע"ט  תמוז כ"ד ש"ק יום

שיט. שיח. תעשה לא מצות
ריא. רי. עשה מצות

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ֿ אדם ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. ֿ האב את ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור heyt)ואם mc`)הּוא(llka `ed ixd)תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי dxezdyחרׁש". zecndn zg`) ְֲִֵֵֵַַָָָ

ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp
(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlעד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן

ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי (zyxtאף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(miyecw"אּמֹו ֿ ואת ֿ אביו את יקּלל אׁשר איׁש ֿ איׁש "ּכי :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
h)וגֹו' ,k `xwie)ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻואם.
מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: ֿ הענׁש את הזּכיר אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹזה;

fh)יּומת" ,`k zeny)על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ
ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ֿ אדם ּכל על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"אּמ ֿ ואת אבי ֿ fh)את ,c mixac ;ai ,k zeny)ּוכבר ְְִִֶֶֶָָ
רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻנתּבארּו

ספרא(l`:)ּבקּדּוׁשין ּולׁשֹון .(miyecw zyxt yix)איזהּו" : ְְְִִִֵֶָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּכבֹוד?

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
my)ספרא miyecw zyxt)יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

el)ּבמקֹומֹו cgeind)יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ ּדבריו". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאת

(:dl).
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע שלומד אומנות השו"ב, הנה נכון הדבר והשי"ת יצליחו.

ובודאי ידוע לו מהכתוב בשו"ע רבנו הזקן ריש הלכות שחיטה ובשו"ת הצ"צ הפס"ד דשו"ב 

והדרכותי'  החסידות  תורת  בלימוד  אומץ  יוסיף  הנ"ל  עם  ביחד  ובודאי  ביותר,  שמים  ירא  צ"ל 

לפניו  כטוב  בקרוב  ויסתדר  אוצרו  היא  ה'  יראת  שתהי'  ומצאת  דיגעת  רז"ל  פסק  וידוע  והנהגותי', 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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i"yx
(‚).äàî ùéà ãéìåé íà:בנים.åéðù éîé åéäéù áøåורב)

שניו) ימי טוב וכל  טובה:הון  לכל די די, לשון ורב שלו,
.òáùú àì åùôðå בחלקו שמח שאינו הטובה מאותה

שבידו: במה רוחו åì.להתקרר äúéä àì äøåá÷ íâå
האלו  הדברים וכל אותו אוכלים וכלבים שנהרג פעמים
והיה  הרבה וממונו הרבה בנים שהוליד באחאב נמצאו
וכלבים  בממונו רוח קורת מצא ולא אחרים של חומד

ìôðä.אכלוהו: åðîî áåè בא בהבל הנפל כי אשה של
להצטער: לו ואין לה נתאוה ולא טובה ראה ולא והלך

(Â).äéç åìéàå לו יתרון מה שנה אלפים חיה ואם
העפר  אל לשוב סופו הלא ראה לא וטובה הואיל

העניים: íãàä.(Ê)כשאר ìîò ìë הוא פיהו בשביל
בחייו: נהנה לא וזה והבא הזה בעולם ויאכל שיהנה

.àìîú àì ùôðä íâå תאותו אפי' וזה כלומר בתמיה,
כמו מועטת בהנאה מלאה טו)לא נפשי (שמות  תמלאמו

הוא: שכן ואחרי תאוה, השגת åì.(Á)לשון øúåé äî
כסיל: היה משאם éðòì.בחכמתו äîå העשיר מן חסרון

אצל  בארץ להלוך יודע הוא גם רוח קורת לו שאין
שהרי  הבא לעולם תמלא לא הנפש וגם ד"א החיים,

בחייו: טובים מעשים עשה íéðéò(Ë)לא äàøî áåè
.ùôð êìäî עושרו לראות לזה והוכשר היה טוב

אחר  דבר בנפש, ההולך ומשתה ממאכל עיניו למראה
והוכשר  לזה היה טוב נפש מהלך עינים מראה טוב
נתן  שלא נפשו מהילוך ולעשוק לגזול עיניו אחר ללכת

כשימות: תלך נפשו היכן ìáä.לב äæ íâ הניתן הוא
åîù.(È)לרשעים: àø÷ð øáë äéäù äî חשיבות

כבר  כלומר, שמו. נקרא כבר בחייו, לו שהיתה וגדולה
ונודע  חלף ועתה בשררה שם לו יצא כבר ועבר היה
עם  לדין יוכל ולא שמת וסופו אל ולא אדם שהוא

ממנו: תקיף שהוא המות מלאך

cec zcevn
(‚).‰‡Ó:מולידם לב  המשמח בנים  מאה לומר , Â¯·רוצה
.'Â‚Â:שניו ימי יהיו אשר ובכבוד  נפשוÂ˘ÙÂ.בגודל  אבל 

דבר: בשום תאותה  מילא  לא כי  הטובה, מן שבעה Ï‡לא 
.ÂÏ ‰˙È‰:אכלוהו השדה חית  ÂÓÓ.כי ·ÂËלו שאירע מי

ממנו: טוב האשה נפל  ·‡.(„)כאלה , Ï·‰· ÈÎהזה הנפל 
אל  וכשהלך תועלת, השיג  מבלי בא מתחלה לעולם כשבא 
ממנו ידע ולא  מי ראוהו לא לומר  רוצה בחושך , הלך  הקבר 

שם: לו נקרא  לא  באמת  כי מליצה, ענין והוא להזכירו. רואהו מי ואין  בחושך  נתכסה  השם כאילו  שמו, יזכר  לא זה  אחר 
(‰).‰‡¯ ‡Ï:הזה Ú„È.הנפל ‡ÏÂאין וכן והואיל  אחר , מדבר  שיש  ממה  יותר  אחד מדבר  שיש  הרוח נחת ידע  לא מעולם

מהו הוא יודע וגו ' מאה שילד האיש  אבל לה , נתאווה  ולא טובה  ראה  לא מעולם  כי  הטובה, מן חסר שהיה מה להצטער לו
מרובה: צערו ממנו שנעדרה  ועל ÈÁ‰.(Â)טובה  ÂÏ‡Â:חיה אלפים:ÌÈÓÚÙ.ואם שני שהם  אלף פעמים ¯‡‰.שני ‡Ïרוצה

בטובה: התענג  לא ‡Á„.לומר ÌÂ˜Ó Ï‡ ‡Ï‰כשאר העפר אל ישוב במותו הלא ימיו, באריכות שמצא הנאה מהו לומר רוצה 
כמוהו: וכמוהם הקבר הוא  אחד מקום אל הולך  הכל כי ÏÓÚ.(Ê)העם, ÏÎלו יהיה  למען הוא הון , לקבץ  עמל  שהאדם מה 

ולשתות: לאכול פיהו אל  לתת ‰Ù˘.מה Ì‚Â:הנפש את לזכות  צדקה  מהונו שיתן לומר רוצה תכרת, שלא  ÈÎ(Á)ישמור 
.¯˙ÂÈ ‰Ó יוכל למען ברעב, ולהחיותו מחסורו את לדעת  לעני לב שנותן מה כיֿאם הכסיל , מן יותר  לחכם שיש היתרון  מהו 

להם : ודומה  החיים נגד  ללכת  הוא ÌÈÈÚ.(Ë)גם  ‰‡¯Ó ·ÂË,המיתה לאחר הנפש  מהלך בעיניו רואה אדם היה אם היה טוב
דרכו: מיישר היה זה  ידי  ועל  ההפרש , יודע כן אם  והיה  הרשע , נפש  הולך  מקום ולאיזה  הצדיק נפש הולך מקום ‚Ìלאיזה

.Ï·‰ ‰Êויותר העונש, מן ולהנצל  פרס לקבל מנת  על  המקום  את עובד  היה אז  כי תועלת, מבלי הבל זה שגם באמת אבל 
פרס: לקבל  מנת  על  שלא לעבדו ¯ÁÂ.טוב ˙ÂÚ¯Âאם ֿ כי ברצון שלא המקום את  עובד  היה  אז  כי רוח , רעות  לו היה  הזה  בדבר

מרצונו: יעבוד אז כי המקום מאהבת כשעובד  כן שאין  מה העונש, ויראת  השכר ˘‰È‰.(È)מאהבת  ‰Óלאדם שהיה הגדולה 
אין: שעבר מה  וכאומר חי, עודו גדול  בשם שמו נקרא בידוÚ„ÂÂ.כבר היה  ולא  אדם, בן רק  שהיה לכל  נודע במותו אבל 

הנפש את למנוע יוכל ולא ממנו, החזק המות  מלאך  הוא  ממנו  תקיף שהוא מי עם  לדין בדין:לרדת 

oeiv zcevn
(‚).·¯Â: מכובד לומר רוצה מת:‰ÏÙ.גדול, הנולד  יקרא כן 
(‰).˙Á: רוח נחת לומר כריתה˙ÏÓ‡.(Ê)רוצה ענינו

לא ): מ  (איוב  עורו בשכות התמלא כמו ‚„.(Á)וחיתוך .
יב): לג (בראשית לנגדך ואלכה  וכן  ודמיון. השואה ענינו

(È).ÛÈ˜˙˘ לעיל) האחד יתקפו אם כמו ואלמות. חוזק ענין
יב): ד 

fi wxt dinxi - mi`iap

æé-÷øô äéîøéfkÎfh

æèéøçà äòøî | ézöà-àì éðàåéðt çëð éúôN àöBî zòãé äzà éúéeàúä àì Leðà íBéå E:äéä E ©£¦ºŸ©´§¦¥Ÿ¤´©£¤À§¬¨²¬Ÿ¦§©¥−¦©¨´¨¨®§¨¨´§¨©½¬Ÿ©¨¤−¨¨«
æé:äòø íBéa äzà-éñçî äzçîì éì-äéäz-ìàçéäzçà-ìàå änä ezçé éðà äLáà-ìàå éôãø eLáé ©¦«§¥¦−¦§¦¨®©«£¦©−¨§¬¨¨«¥³ŸŸ§©Æ§©¥´Ÿ¨½̈¦¥©´¥½¨§©¥©−¨

:íøáL ïBøaL äðLîe äòø íBé íäéìò àéáä éðàèé(íò)-éða øòLa zãîòå Cìä éìà ýåýé øîà-äk ¨®¦¨¦³£¥¤Æ´¨½̈¦§¤¬¦¨−¨§¥«Ÿ¨©̧§¹̈¥©À¨³Ÿ§¨«©§¨Æ§©´©§¥«
:íìLeøé éøòL ìëáe Bá eàöé øLàå äãeäé éëìî Bá eàáé øLà íòäëýåýé-øáã eòîL íäéìà zøîàå ¨½̈£¤̧¨³ŸÆ©§¥´§½̈©£¤−¥´§®§−Ÿ©£¥¬§¨¨¦«§¨©§¨´£Â¥¤¦§¸§©§¹̈

:älàä íéøòMa íéàaä íìLeøé éáLé ìëå äãeäé-ìëå äãeäé éëìîàëeøîMä ýåýé øîà äk ©§¥³§¨Æ§¨§½̈§−ŸŸ§¥´§¨¨®¦©¨¦−©§¨¦¬¨¥«¤µŸ¨©´§½̈¦¨§−
:íìLeøé éøòLa íúàáäå úaMä íBéa àOî eàNz-ìàå íëéúBLôðaáëíëézaî àOî eàéöBú-àìå §©§«¥¤®§©¦§³©¨Æ§´©©½̈©£¥¤−§©£¥¬§¨¨¦«§Ÿ¦̧©¨³¦¨«¥¤Æ

à-úà éúéeö øLàk úaMä íBé-úà ízLc÷å eNòú àì äëàìî-ìëå úaMä íBéa:íëéúBáâëeòîL àìå §´©©½̈§¨§¨−̈´Ÿ©«£®§¦©§¤Æ¤´©©½̈©£¤¬¦¦−¦¤£¥¤«§´Ÿ¨«§½
:øñeî úç÷ ézìáìe òBîL (òîåù) ézìáì ítøò-úà eL÷iå íðæà-úà ehä àìåãëòîL-íà äéäå §¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ¤¨§½̈§¦§¦´§½©§¦§¦−©¬©¨«§Â¨¨¦¨¸Ÿ©

úaMä íBé-úà Lc÷ìe úaMä íBéa úàfä øéòä éøòLa àOî àéáä | ézìáì ýåýé-íàð éìà ïeòîLz¦§§³¥©Æ§ª§½̈§¦§¦´¨¦´©À̈§©£¥²¨¦¬©−Ÿ§´©©¨®§©¥Æ¤´©©½̈
:äëàìî-ìk Ba (äá)-úBNò ézìáìäëãåã àqk-ìò íéáLé íéøNå | íéëìî úàfä øéòä éøòLá eàáe §¦§¦¬£«−¨§¨¨«¨´§©£¥´¨¦´©¿Ÿ§¨¦´§¨¦¿Ÿ§¦Á©¦¥̧¨¦¹

:íìBòì úàfä-øéòä äáLéå íìLeøé éáLéå äãeäé Léà íäéøNå änä íéñeqáe áëøa | íéáëøåëeàáe Ÿ§¦´¨¤´¤©¦À¥µ¨§¨´¥¤½¦¬§−̈§Ÿ§¥´§¨¨®¦§¨§¨¬¨«¦©−Ÿ§¨«¨´
äçðîe çáæå äìBò íéàáî áâpä-ïîe øää-ïîe äìôMä-ïîe ïîéða õøàîe íìLeøé úBáéáqîe äãeäé-éøòî¥¨¥«§Â¨¦§¦¸§¨©¦ ¹¥¤´¤¦§¨¦À¦©§¥¨³¦¨¨Æ¦©¤½¤§¦¦²¨¬§¤−©¦§¨´

:ýåýé úéa äãBú éàáîe äðBáìeæëàOî úàN | ézìáìe úaMä íBé-úà Lc÷ì éìà eòîLú àì-íàå §¨®§¦¥¬−̈¥¬§¨«§¦¸Ÿ¦§§¹¥©À§©¥Æ¤´©©½̈§¦§¦´§¥´©À̈
:äaëú àìå íìLeøé úBðîøà äìëàå äéøòLa Là ézväå úaMä íBéa íìLeøé éøòLa àáe²Ÿ§©£¥¬§¨©−¦§´©©¨®§¦©¯¦¥´¦§¨¤À¨§¨«§¨²©§§¬§¨©−¦§¬Ÿ¦§¤«

i"yx
(ÊË).éúöà àì éðàå מהיות להביאם לזרזך מהרתי לא

רחמים: עליהם לבקש אחריך מחזר טוב ùåðà.רועה íåéå
על  ענבית לא ואנא וי"ת התאויתי לא פורענות של חולי
ולפי  לדחלתך לאתבותהון עליהון מלהתנבאה מימרך
מלומר  עיכבתי לא כלומר עיכוב, ל' אצתי יהיה התרגום

אלי: שומעים היו אם אליך ולהשיבם שליחותיך להם
.äéä êéðô çëåð éúôù àöåî:מהם חמתך את להשיב

(ÊÈ).äúçîì éì äéäú ìà:למחתה שליחותיך יהי אל
(ÁÈ).éôãåø åùåáé:לבדם ענתות åòîù.(Î‚)אנשי àìå

שצויתים: למה ולבא:åàáå.(ÂÎ)אבותיכם כמו

cec zcevn
(ÊË).È‡Âלרעות אחריך רועה מהיות  מהרתי לא אני אבל 

לא הנה שאמר נבואתו בתחלת וכמ"ש להם  ולנבאות עמך  צאן
אנכי נער כי דבר א)ידעתי  ‰˙‡È˙ÈÂ.:(לעיל ‡Ï ˘Â‡ ÌÂÈÂואף

לנבאות מתאוה הייתי לא ברצוני שלא לנבאות  שהלכתי  אחר
אנוש : יום  שיבוא Ú„È˙.עליהם הוא :‡˙‰ כן ˘È˙Ù.כי ‡ˆÂÓ

לא הלא וכאומר פניך, מול היה הלא  עליהם  שהתפללתי מה 
התפללתי פורעניות נבואת  אלי ובבוא להם  לנבאות רציתי 
בם: משנאתי בודאם אני  שמלבי חושבים  והמה  עליהם 

(ÊÈ).‰È‰˙ Ï‡:עתה גם הושיעני לזה רעה  בעת מחסי אתה מעולם הלא  ולמחתה למכשול  הנבואה לי תהיה  אל  שאלתי לכן 
(ÁÈ).ÈÙ„Â¯ Â˘Â·È: גולה ילכו האויב :Â˙ÁÈ.בעת ביד ישברו ˘·¯ÔÂ.הם ‰˘ÓÂ:שברם שבר על שבר ר"ל כפול  שבר
(ËÈ).ÌÚ‰ È· ¯Ú˘·:בו ויוצאים באים  יהודה מלכי אשר  השער והוא  העם בני  שם  שמצויים ותעמוד ÏÎ·Â.בשער תלך  וכן

ירושלים : שערי ·ÌÎÈ˙Â˘Ù.(Î‡)בכל  Â¯Ó˘‰השבת ביום משא  תשאו ואל  נפשותיכם שמירת בו שיש  בדבר נשמרים היו  ר "ל 
החוץ: מן  ירושלים בשערי אותה ÂÎÂ'.(Î·)להביא  Â‡ÈˆÂ˙ ‡ÏÂ:החוץ Î‡ÏÓ‰.אל ÏÎÂ:מלאכה לחללוÌ˙˘„˜Â.ושום מבלי

בשבת: הנאסר ˘ÂÚÓ.(Î‚)בדבר ‡ÏÂ:למצותיו שמעו לא האבות הם  ÌÙ¯Ú.אבל  ˙‡ Â˘˜ÈÂנתקשה כאילו מליצה ענין הוא
ולשמוע : פניהם לחזור יוכלו שלא  עד  ÒÂÓ¯.ערפם  ˙Á˜ È˙Ï·ÏÂ:הנביאים מן  ותוכחה  מוסר יקבלו לא  למען פניהם  החזירו  לא

(„Î).ÚÂÓ˘ Ì‡: מלאכה שום בו עשות  לבלי  השבת  ולקדש וכו ' הביא לבלי אלי תשמעון אתם  יבואוÂ‡·Â.(Î‰)אם  אז
וכו': „Â„.בשערי ‡ÒÎ ÏÚ:מלכים על ומוסב המלוכה  כסא  על בה:·¯Î·.ר"ל  לרכוב  העשוי המושכיםÌÈÒÂÒ·Â.במרכבה 

Â‰È„‰.המלכים :‰Ó‰.המרכבה : ˘È‡: העם מיתר יהודה באנשים :ÈÂ˘·‰.אנשי מיושבת מעריÂ‡·Â.(ÂÎ)תהיה אנשים  יבואו
וכו': ‰˘ÏÙ‰.יהודה  ÔÓÂ:בעמק היושבים הערים ‰‚·.מן ÔÓÂ:הדרום בפאת עולהÌÈ‡È·Ó.היושבים מביאים יהיו והמה 

ה': בית אל  תודה קרבן מביאי יהיו  ומהם  וכו' ‡ÈÏ.(ÊÎ)וזבח ÂÚÓ˘˙ ‡Ï Ì‡Âשאת ולבלתי השבת  יום את לקדש  שצויתי מה 
ירושלים: בשערי  עמה ולבוא הכל :È˙ˆ‰Â.משא תשרוף עד תכבה  ולא הארמונות  ותשרוף בשעריה  אש אבער אז 

oeiv zcevn
(ÊË).È˙ˆ‡לבא אץ ולא כמו מהירות  י)ענין  ‡Â˘.:(יהושע

רב: מכאוב תאוה:‰˙‡È˙Â.ענין ÁÓÏ˙‰.(ÊÈ)נגד :ÁÎ.מל '
תחת לא וצדקתי וכן  שבר  נא)ענין ענין˘ÓÂ‰.(ÁÈ):(ישעיה

קשה:Â˘˜ÈÂ.(Î‚)כפל : הפנים:ÌÙ¯Ú.מלשון אחורי הוא
(ÂÎ).‰ÏÙ˘‰: העמק(ÊÎ).È˙ˆ‰Â: הבערה ÏÎ‡Â‰.ענין

אש כמאכלת וכן ט)ותשרוף ופלטרין:‡¯ÂÓ˙.:(שם היכלות
.‰·Î˙:כיבוי מלשון



קמז e wxt zldw - miaezk

å-÷øô úìä÷iÎb

âäøeá÷-íâå äáBhä-ïî òaNú-àì BLôðå åéðL-éîé eéäiL | áøå äéçé úBaø íéðLå äàî Léà ãéìBé-íà¦¦´¦´¥¿̈§¨¦Á©¸¦«§¤¹§©´¤¦§´§¥«¨À̈§©§ÆŸ¦§©´¦©½̈§©§−̈
:ìôpä epnî áBè ézøîà Bl äúéä-àìã:äqëé BîL CLçáe Cìé CLçáe àa ìáäá-ékäLîL-íb Ÿ¨´§¨®¨©¾§¦¬¦¤−©¨«¤¦«©¤¬¤−̈©´Ÿ¤¥¥®©−Ÿ¤§¬§ª¤«©¤¬¤

:äfî äæì úçð òãé àìå äàø-àìåíB÷î-ìà àìä äàø àì äáBèå íéîòt íéðL óìà äéç elàå Ÿ¨−̈§´Ÿ¨¨®©¬©¨¤−¦¤«§¦´¨À̈¤³¤¨¦Æ©£©½¦§−̈´Ÿ¨¨®£²Ÿ¤¨¬
:CìBä ìkä ãçàæ:àìnú àì Lôpä-íâå eäéôì íãàä ìîò-ìkçìéñkä-ïî íëçì øúBi-äî ék ¤−̈©¬Ÿ¥«¨£©¬¨¨−̈§¦®§©©¤−¤¬Ÿ¦¨¥«¦²©¥¬¤¨−̈¦«©§¦®

:íéiçä ãâð Cìäì òãBé éðòl-äîè:çeø úeòøe ìáä äæ-íb Lôð-Cìäî íéðéò äàøî áBèéäéäM-äî ©¤¨¦´¥½©©£−Ÿ¤¬¤©©¦«²©§¥¬¥©−¦¥«£¨¨®¤©¤¬¤−¤§¬«©©¤«¨À̈
é÷úäù) íò ïéãì ìëeé-àìå íãà àeä-øLà òãBðå BîL àø÷ð øákéwzL (ó:epnî ó §¨Æ¦§¨´§½§−̈£¤´¨¨®§Ÿ©´¨¦½¦¬¤©¦−¦¤«

i"yx
(‚).äàî ùéà ãéìåé íà:בנים.åéðù éîé åéäéù áøåורב)

שניו) ימי טוב וכל  טובה:הון  לכל די די, לשון ורב שלו,
.òáùú àì åùôðå בחלקו שמח שאינו הטובה מאותה

שבידו: במה רוחו åì.להתקרר äúéä àì äøåá÷ íâå
האלו  הדברים וכל אותו אוכלים וכלבים שנהרג פעמים
והיה  הרבה וממונו הרבה בנים שהוליד באחאב נמצאו
וכלבים  בממונו רוח קורת מצא ולא אחרים של חומד

ìôðä.אכלוהו: åðîî áåè בא בהבל הנפל כי אשה של
להצטער: לו ואין לה נתאוה ולא טובה ראה ולא והלך

(Â).äéç åìéàå לו יתרון מה שנה אלפים חיה ואם
העפר  אל לשוב סופו הלא ראה לא וטובה הואיל

העניים: íãàä.(Ê)כשאר ìîò ìë הוא פיהו בשביל
בחייו: נהנה לא וזה והבא הזה בעולם ויאכל שיהנה

.àìîú àì ùôðä íâå תאותו אפי' וזה כלומר בתמיה,
כמו מועטת בהנאה מלאה טו)לא נפשי (שמות  תמלאמו

הוא: שכן ואחרי תאוה, השגת åì.(Á)לשון øúåé äî
כסיל: היה משאם éðòì.בחכמתו äîå העשיר מן חסרון

אצל  בארץ להלוך יודע הוא גם רוח קורת לו שאין
שהרי  הבא לעולם תמלא לא הנפש וגם ד"א החיים,

בחייו: טובים מעשים עשה íéðéò(Ë)לא äàøî áåè
.ùôð êìäî עושרו לראות לזה והוכשר היה טוב

אחר  דבר בנפש, ההולך ומשתה ממאכל עיניו למראה
והוכשר  לזה היה טוב נפש מהלך עינים מראה טוב
נתן  שלא נפשו מהילוך ולעשוק לגזול עיניו אחר ללכת

כשימות: תלך נפשו היכן ìáä.לב äæ íâ הניתן הוא
åîù.(È)לרשעים: àø÷ð øáë äéäù äî חשיבות

כבר  כלומר, שמו. נקרא כבר בחייו, לו שהיתה וגדולה
ונודע  חלף ועתה בשררה שם לו יצא כבר ועבר היה
עם  לדין יוכל ולא שמת וסופו אל ולא אדם שהוא

ממנו: תקיף שהוא המות מלאך

cec zcevn
(‚).‰‡Ó:מולידם לב  המשמח בנים  מאה לומר , Â¯·רוצה
.'Â‚Â:שניו ימי יהיו אשר ובכבוד  נפשוÂ˘ÙÂ.בגודל  אבל 

דבר: בשום תאותה  מילא  לא כי  הטובה, מן שבעה Ï‡לא 
.ÂÏ ‰˙È‰:אכלוהו השדה חית  ÂÓÓ.כי ·ÂËלו שאירע מי

ממנו: טוב האשה נפל  ·‡.(„)כאלה , Ï·‰· ÈÎהזה הנפל 
אל  וכשהלך תועלת, השיג  מבלי בא מתחלה לעולם כשבא 
ממנו ידע ולא  מי ראוהו לא לומר  רוצה בחושך , הלך  הקבר 

שם: לו נקרא  לא  באמת  כי מליצה, ענין והוא להזכירו. רואהו מי ואין  בחושך  נתכסה  השם כאילו  שמו, יזכר  לא זה  אחר 
(‰).‰‡¯ ‡Ï:הזה Ú„È.הנפל ‡ÏÂאין וכן והואיל  אחר , מדבר  שיש  ממה  יותר  אחד מדבר  שיש  הרוח נחת ידע  לא מעולם

מהו הוא יודע וגו ' מאה שילד האיש  אבל לה , נתאווה  ולא טובה  ראה  לא מעולם  כי  הטובה, מן חסר שהיה מה להצטער לו
מרובה: צערו ממנו שנעדרה  ועל ÈÁ‰.(Â)טובה  ÂÏ‡Â:חיה אלפים:ÌÈÓÚÙ.ואם שני שהם  אלף פעמים ¯‡‰.שני ‡Ïרוצה

בטובה: התענג  לא ‡Á„.לומר ÌÂ˜Ó Ï‡ ‡Ï‰כשאר העפר אל ישוב במותו הלא ימיו, באריכות שמצא הנאה מהו לומר רוצה 
כמוהו: וכמוהם הקבר הוא  אחד מקום אל הולך  הכל כי ÏÓÚ.(Ê)העם, ÏÎלו יהיה  למען הוא הון , לקבץ  עמל  שהאדם מה 

ולשתות: לאכול פיהו אל  לתת ‰Ù˘.מה Ì‚Â:הנפש את לזכות  צדקה  מהונו שיתן לומר רוצה תכרת, שלא  ÈÎ(Á)ישמור 
.¯˙ÂÈ ‰Ó יוכל למען ברעב, ולהחיותו מחסורו את לדעת  לעני לב שנותן מה כיֿאם הכסיל , מן יותר  לחכם שיש היתרון  מהו 

להם : ודומה  החיים נגד  ללכת  הוא ÌÈÈÚ.(Ë)גם  ‰‡¯Ó ·ÂË,המיתה לאחר הנפש  מהלך בעיניו רואה אדם היה אם היה טוב
דרכו: מיישר היה זה  ידי  ועל  ההפרש , יודע כן אם  והיה  הרשע , נפש  הולך  מקום ולאיזה  הצדיק נפש הולך מקום ‚Ìלאיזה

.Ï·‰ ‰Êויותר העונש, מן ולהנצל  פרס לקבל מנת  על  המקום  את עובד  היה אז  כי תועלת, מבלי הבל זה שגם באמת אבל 
פרס: לקבל  מנת  על  שלא לעבדו ¯ÁÂ.טוב ˙ÂÚ¯Âאם ֿ כי ברצון שלא המקום את  עובד  היה  אז  כי רוח , רעות  לו היה  הזה  בדבר

מרצונו: יעבוד אז כי המקום מאהבת כשעובד  כן שאין  מה העונש, ויראת  השכר ˘‰È‰.(È)מאהבת  ‰Óלאדם שהיה הגדולה 
אין: שעבר מה  וכאומר חי, עודו גדול  בשם שמו נקרא בידוÚ„ÂÂ.כבר היה  ולא  אדם, בן רק  שהיה לכל  נודע במותו אבל 

הנפש את למנוע יוכל ולא ממנו, החזק המות  מלאך  הוא  ממנו  תקיף שהוא מי עם  לדין בדין:לרדת 

oeiv zcevn
(‚).·¯Â: מכובד לומר רוצה מת:‰ÏÙ.גדול, הנולד  יקרא כן 
(‰).˙Á: רוח נחת לומר כריתה˙ÏÓ‡.(Ê)רוצה ענינו

לא ): מ  (איוב  עורו בשכות התמלא כמו ‚„.(Á)וחיתוך .
יב): לג (בראשית לנגדך ואלכה  וכן  ודמיון. השואה ענינו

(È).ÛÈ˜˙˘ לעיל) האחד יתקפו אם כמו ואלמות. חוזק ענין
יב): ד 
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æé-÷øô äéîøéfkÎfh

æèéøçà äòøî | ézöà-àì éðàåéðt çëð éúôN àöBî zòãé äzà éúéeàúä àì Leðà íBéå E:äéä E ©£¦ºŸ©´§¦¥Ÿ¤´©£¤À§¬¨²¬Ÿ¦§©¥−¦©¨´¨¨®§¨¨´§¨©½¬Ÿ©¨¤−¨¨«
æé:äòø íBéa äzà-éñçî äzçîì éì-äéäz-ìàçéäzçà-ìàå änä ezçé éðà äLáà-ìàå éôãø eLáé ©¦«§¥¦−¦§¦¨®©«£¦©−¨§¬¨¨«¥³ŸŸ§©Æ§©¥´Ÿ¨½̈¦¥©´¥½¨§©¥©−¨

:íøáL ïBøaL äðLîe äòø íBé íäéìò àéáä éðàèé(íò)-éða øòLa zãîòå Cìä éìà ýåýé øîà-äk ¨®¦¨¦³£¥¤Æ´¨½̈¦§¤¬¦¨−¨§¥«Ÿ¨©̧§¹̈¥©À¨³Ÿ§¨«©§¨Æ§©´©§¥«
:íìLeøé éøòL ìëáe Bá eàöé øLàå äãeäé éëìî Bá eàáé øLà íòäëýåýé-øáã eòîL íäéìà zøîàå ¨½̈£¤̧¨³ŸÆ©§¥´§½̈©£¤−¥´§®§−Ÿ©£¥¬§¨¨¦«§¨©§¨´£Â¥¤¦§¸§©§¹̈

:älàä íéøòMa íéàaä íìLeøé éáLé ìëå äãeäé-ìëå äãeäé éëìîàëeøîMä ýåýé øîà äk ©§¥³§¨Æ§¨§½̈§−ŸŸ§¥´§¨¨®¦©¨¦−©§¨¦¬¨¥«¤µŸ¨©´§½̈¦¨§−
:íìLeøé éøòLa íúàáäå úaMä íBéa àOî eàNz-ìàå íëéúBLôðaáëíëézaî àOî eàéöBú-àìå §©§«¥¤®§©¦§³©¨Æ§´©©½̈©£¥¤−§©£¥¬§¨¨¦«§Ÿ¦̧©¨³¦¨«¥¤Æ

à-úà éúéeö øLàk úaMä íBé-úà ízLc÷å eNòú àì äëàìî-ìëå úaMä íBéa:íëéúBáâëeòîL àìå §´©©½̈§¨§¨−̈´Ÿ©«£®§¦©§¤Æ¤´©©½̈©£¤¬¦¦−¦¤£¥¤«§´Ÿ¨«§½
:øñeî úç÷ ézìáìe òBîL (òîåù) ézìáì ítøò-úà eL÷iå íðæà-úà ehä àìåãëòîL-íà äéäå §¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ¤¨§½̈§¦§¦´§½©§¦§¦−©¬©¨«§Â¨¨¦¨¸Ÿ©

úaMä íBé-úà Lc÷ìe úaMä íBéa úàfä øéòä éøòLa àOî àéáä | ézìáì ýåýé-íàð éìà ïeòîLz¦§§³¥©Æ§ª§½̈§¦§¦´¨¦´©À̈§©£¥²¨¦¬©−Ÿ§´©©¨®§©¥Æ¤´©©½̈
:äëàìî-ìk Ba (äá)-úBNò ézìáìäëãåã àqk-ìò íéáLé íéøNå | íéëìî úàfä øéòä éøòLá eàáe §¦§¦¬£«−¨§¨¨«¨´§©£¥´¨¦´©¿Ÿ§¨¦´§¨¦¿Ÿ§¦Á©¦¥̧¨¦¹

:íìBòì úàfä-øéòä äáLéå íìLeøé éáLéå äãeäé Léà íäéøNå änä íéñeqáe áëøa | íéáëøåëeàáe Ÿ§¦´¨¤´¤©¦À¥µ¨§¨´¥¤½¦¬§−̈§Ÿ§¥´§¨¨®¦§¨§¨¬¨«¦©−Ÿ§¨«¨´
äçðîe çáæå äìBò íéàáî áâpä-ïîe øää-ïîe äìôMä-ïîe ïîéða õøàîe íìLeøé úBáéáqîe äãeäé-éøòî¥¨¥«§Â¨¦§¦¸§¨©¦ ¹¥¤´¤¦§¨¦À¦©§¥¨³¦¨¨Æ¦©¤½¤§¦¦²¨¬§¤−©¦§¨´

:ýåýé úéa äãBú éàáîe äðBáìeæëàOî úàN | ézìáìe úaMä íBé-úà Lc÷ì éìà eòîLú àì-íàå §¨®§¦¥¬−̈¥¬§¨«§¦¸Ÿ¦§§¹¥©À§©¥Æ¤´©©½̈§¦§¦´§¥´©À̈
:äaëú àìå íìLeøé úBðîøà äìëàå äéøòLa Là ézväå úaMä íBéa íìLeøé éøòLa àáe²Ÿ§©£¥¬§¨©−¦§´©©¨®§¦©¯¦¥´¦§¨¤À¨§¨«§¨²©§§¬§¨©−¦§¬Ÿ¦§¤«

i"yx
(ÊË).éúöà àì éðàå מהיות להביאם לזרזך מהרתי לא

רחמים: עליהם לבקש אחריך מחזר טוב ùåðà.רועה íåéå
על  ענבית לא ואנא וי"ת התאויתי לא פורענות של חולי
ולפי  לדחלתך לאתבותהון עליהון מלהתנבאה מימרך
מלומר  עיכבתי לא כלומר עיכוב, ל' אצתי יהיה התרגום

אלי: שומעים היו אם אליך ולהשיבם שליחותיך להם
.äéä êéðô çëåð éúôù àöåî:מהם חמתך את להשיב

(ÊÈ).äúçîì éì äéäú ìà:למחתה שליחותיך יהי אל
(ÁÈ).éôãåø åùåáé:לבדם ענתות åòîù.(Î‚)אנשי àìå

שצויתים: למה ולבא:åàáå.(ÂÎ)אבותיכם כמו

cec zcevn
(ÊË).È‡Âלרעות אחריך רועה מהיות  מהרתי לא אני אבל 

לא הנה שאמר נבואתו בתחלת וכמ"ש להם  ולנבאות עמך  צאן
אנכי נער כי דבר א)ידעתי  ‰˙‡È˙ÈÂ.:(לעיל ‡Ï ˘Â‡ ÌÂÈÂואף

לנבאות מתאוה הייתי לא ברצוני שלא לנבאות  שהלכתי  אחר
אנוש : יום  שיבוא Ú„È˙.עליהם הוא :‡˙‰ כן ˘È˙Ù.כי ‡ˆÂÓ

לא הלא וכאומר פניך, מול היה הלא  עליהם  שהתפללתי מה 
התפללתי פורעניות נבואת  אלי ובבוא להם  לנבאות רציתי 
בם: משנאתי בודאם אני  שמלבי חושבים  והמה  עליהם 

(ÊÈ).‰È‰˙ Ï‡:עתה גם הושיעני לזה רעה  בעת מחסי אתה מעולם הלא  ולמחתה למכשול  הנבואה לי תהיה  אל  שאלתי לכן 
(ÁÈ).ÈÙ„Â¯ Â˘Â·È: גולה ילכו האויב :Â˙ÁÈ.בעת ביד ישברו ˘·¯ÔÂ.הם ‰˘ÓÂ:שברם שבר על שבר ר"ל כפול  שבר
(ËÈ).ÌÚ‰ È· ¯Ú˘·:בו ויוצאים באים  יהודה מלכי אשר  השער והוא  העם בני  שם  שמצויים ותעמוד ÏÎ·Â.בשער תלך  וכן

ירושלים : שערי ·ÌÎÈ˙Â˘Ù.(Î‡)בכל  Â¯Ó˘‰השבת ביום משא  תשאו ואל  נפשותיכם שמירת בו שיש  בדבר נשמרים היו  ר "ל 
החוץ: מן  ירושלים בשערי אותה ÂÎÂ'.(Î·)להביא  Â‡ÈˆÂ˙ ‡ÏÂ:החוץ Î‡ÏÓ‰.אל ÏÎÂ:מלאכה לחללוÌ˙˘„˜Â.ושום מבלי

בשבת: הנאסר ˘ÂÚÓ.(Î‚)בדבר ‡ÏÂ:למצותיו שמעו לא האבות הם  ÌÙ¯Ú.אבל  ˙‡ Â˘˜ÈÂנתקשה כאילו מליצה ענין הוא
ולשמוע : פניהם לחזור יוכלו שלא  עד  ÒÂÓ¯.ערפם  ˙Á˜ È˙Ï·ÏÂ:הנביאים מן  ותוכחה  מוסר יקבלו לא  למען פניהם  החזירו  לא

(„Î).ÚÂÓ˘ Ì‡: מלאכה שום בו עשות  לבלי  השבת  ולקדש וכו ' הביא לבלי אלי תשמעון אתם  יבואוÂ‡·Â.(Î‰)אם  אז
וכו': „Â„.בשערי ‡ÒÎ ÏÚ:מלכים על ומוסב המלוכה  כסא  על בה:·¯Î·.ר"ל  לרכוב  העשוי המושכיםÌÈÒÂÒ·Â.במרכבה 

Â‰È„‰.המלכים :‰Ó‰.המרכבה : ˘È‡: העם מיתר יהודה באנשים :ÈÂ˘·‰.אנשי מיושבת מעריÂ‡·Â.(ÂÎ)תהיה אנשים  יבואו
וכו': ‰˘ÏÙ‰.יהודה  ÔÓÂ:בעמק היושבים הערים ‰‚·.מן ÔÓÂ:הדרום בפאת עולהÌÈ‡È·Ó.היושבים מביאים יהיו והמה 

ה': בית אל  תודה קרבן מביאי יהיו  ומהם  וכו' ‡ÈÏ.(ÊÎ)וזבח ÂÚÓ˘˙ ‡Ï Ì‡Âשאת ולבלתי השבת  יום את לקדש  שצויתי מה 
ירושלים: בשערי  עמה ולבוא הכל :È˙ˆ‰Â.משא תשרוף עד תכבה  ולא הארמונות  ותשרוף בשעריה  אש אבער אז 

oeiv zcevn
(ÊË).È˙ˆ‡לבא אץ ולא כמו מהירות  י)ענין  ‡Â˘.:(יהושע

רב: מכאוב תאוה:‰˙‡È˙Â.ענין ÁÓÏ˙‰.(ÊÈ)נגד :ÁÎ.מל '
תחת לא וצדקתי וכן  שבר  נא)ענין ענין˘ÓÂ‰.(ÁÈ):(ישעיה

קשה:Â˘˜ÈÂ.(Î‚)כפל : הפנים:ÌÙ¯Ú.מלשון אחורי הוא
(ÂÎ).‰ÏÙ˘‰: העמק(ÊÎ).È˙ˆ‰Â: הבערה ÏÎ‡Â‰.ענין

אש כמאכלת וכן ט)ותשרוף ופלטרין:‡¯ÂÓ˙.:(שם היכלות
.‰·Î˙:כיבוי מלשון
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íéöòä øéãa eàöîpL úBîöò ìò–eøîàíéîëç:íöò íöò èwìî,øBäè ìkäå. ©£¨¤¦§§§¦¨¥¦¨§£¨¦§©¥¤¤¤¤§©Ÿ¨
Âøîàøæòéìà éaø:ìëéäa íéðBa eéäLk ézòîL,úBøæòì íéòì÷e ìëéäì íéòì÷ íéNBò,àlàíéðBa ìëéäaL ¨©©¦¡¦¤¤¨©§¦§¤¨¦©¥¨¦§¨¦©¥¨§¨¦¨£¨¤¨¤©¥¨¦

õeçaî,íéðôaî íéðBa äøæòáe.øîàòLBäé éaø:úéa ïéàL ét ìò óà ïéáéø÷nL ézòîL,éLã÷ íéìëBàå ¦©¨£¨¨¦¦¦§¦¨©©¦§ª©¨©§¦¤©§¦¦©©¦¤¥©¦§§¦¨§¥
íéLã÷íéòì÷ ïéàL ét ìò óà,äîBç ïéàL ét ìò óà éðL øNòîe íél÷ íéLã÷;äLc÷ äðBLàø äMãwL ¨¨¦©©¦¤¥§¨¦¨¨¦©¦©£¥¥¦©©¦¤¥¨¤§ª¨¦¨¦§¨

ìàáì ãéúòì äLc÷å dúòL. §¨¨¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ
ÊøîàòLBäé éaø:éðà ìa÷îïðçBé ïaøîéàkæ ïa,Baøî òîML,Baøî Baøå,äëìäéðéqî äLîì,ïéàL ¨©©¦§ª©§ª¨£¦¥©¨¨¨¤©©¤¨©¥©§©¥©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤¥

ìëäå íöò íöò è÷ìî ,íéîëç åøîàå .íéúî ìù úåîöò íù åàöîå .íéùð úøæò ìù úéðåôö úéçøæî òåö÷îá äúéä àéäå .äëøòîä éöò ìë íéøöåà åéä
àøúá ÷øô íéçáæ úëñîáå .øåäè å÷ôñã ø"äøá äàîåè ÷ôñ éåäå äì ùé ø"äø ïéã íéùð úøæòã íåùî ,íéìëå íãà íäá åàîèð àîù ïðéùééç àìå ,øåäè

[â"é÷ óã]àéä äîéìëå äùåá àì òùåäé éáø íäì øîàù àìà ,íéöòä øéãá åàöîðù úåîöò ïúåà ìéáùá íéìùåøé ìë ìò äàîåè øåæâì åöøù àøîâ éúééî
:åðéúåáà øéò ìò äàîåè øåæâðù åðì

eeee.zia oi`y it lr s` miaixwny izrnyäùã÷ íéìùåøé úùåã÷ ïëå .àáì ãéúòì äùã÷å äúòùì äùã÷ ,úéáä úà äîìù ùãé÷ù äùåã÷ù éôì
ãéúòì äùã÷ äùåã÷ äúåàå ,äéðù äùåã÷ äåùãé÷å ìáá éìåò åøæçù ãò ,äúòùì àìà ïåùàø ùåáéëá äùã÷ àì ìàøùé õøà øàù úùåã÷ ìáà .íìåòì

:àáì
ffff.ipiqn dynl dkldúåòîåèîä úåçôùî ÷ôñ øøáì áø÷ìå ÷çøì øäèìå àîèì àá åäéìà ïéàù åäàøäå ,åéùøåãå øåã øåã éðéñá äùîì ä"á÷ä åì äàøäù

`xephxa yexit
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íéàéOnL éìc úéa Léà äéîçð íeMî àáé÷ò éaø ãéòäÅÄÇÄÂÄÈÄÀÆÀÈÄÅÀÄÆÇÄÄ
ãçà ãò ét ìò äMàä úà הים למדינת בעלה שהלך האשה – ÆÈÄÈÇÄÅÆÈ

הלכה  – פיו. על  להינשא לה מתירים בעלה, שמת ואמר  אחד  עד ובא

בבא בן יהודה רבי  עליה העיד כבר  א א א א ),),),),זו, ו ו ו ו ,,,, עליה ((((לעיללעיללעיללעיל חזר ולמה
יבמות: מסכת של  האחרונה במשנה מפורש  זה דבר  עקיבא? רבי

yi` dingp iz`vn ,`rcxdpa dpyd xarl izcxiyk :`aiwr iax xn`"
it lr l`xyi ux`a dy`d z` oi`iyn oi`y izrny :il xn` ,ilc zia

`aa oa dcedi iax `l` ,cg` crבלבד בבא בן יהודה רבי (שלדעת
אחד ). עד  פי על האשה את mixacd(ואמרתי)izinepeמשיאים ok :el

יהודה  רבי על חולקים החכמים כל  שאמנם שאמרת, הדברים (נכונים
בבא). ilבן  xn`:(נחמיה)mdl xen`(ישראל שבארץ inyn:(לחכמים

zeqiiba zyaeyn dpicndy mircei mz`יכול ואיני  האויב, (בחיילות
ששמעתי ), מה ולהעיד ישראל  לארץ אצלכם oaxnלילך  iplaewn

iz`ayke .cg` cr it lr dy`d z` oi`iyny ,owfd l`ilnbהמשך)
עקיבא) רבי  l`ilnbדברי  oax iptl mixacd iz`vxde רבן של  (נכדו

הזקן), aa`גמליאל  oa dcedi iaxl xag ep`vn :xn`e ixacl gny
כשמועתו ). mibexd(המעיד ebxdpy ,l`ilnb oax xkfp mixacd jezn

."cg` cr it lr mdizeyp owfd l`ilnb oax `iyde ,`fx`ÎlzaãéòäÅÄ
úBîöò ìò òLBäé éaø,מת של  –íéöòä øéãa eàöîpL– ÇÄÀËÇÇÂÈÆÄÀÀÀÄÈÅÄ

זה ועל  שבמקדש , נשים בעזרת שהיתה המערכה עצי  eøîàÈÀבלשכת
íöò íöò èwìî :íéîëç, שנמצאו הללו העצמות מלקטים – ÂÈÄÀÇÅÆÆÆÆ

העזרה, מן  אותם øBäèומוציאים ìkäå,טהור שבעזרה מה כל – ÀÇÙÈ
דינה  נשים שעזרת לפי וכלים, אדם בהם נטמאו שמא חוששים ואין
אין  וכן  הוא. טהור  הרבים ברשות טומאה ספק וכל הרבים, כרשות

טהרה בחזקת ישראל ארץ שכל  קברות, שם יש  שמא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא חוששים

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).). אאאא;;;; קיגקיגקיגקיג,,,, עצמות זבחים זבחים זבחים זבחים  שנמצאו  "מעשה מובא: בתוספתא

אמר כולה. ירושלים את לטמא חכמים ובקשו העצים, בדיר  בירושלים
(ובברייתא  בתינו... את שנטמא לנו  היא וכלימה בושה יהושע: רבי להם

מובא: `epizea?!בגמרא xir lr d`neh xefbpy epl `id dnilke dyea `l
א א א א  קיגקיגקיגקיג,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  טהור "–––– – ספק טמא, – ודאי אמרו : אלא ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא );

גגגג).).).). ג ג ג ג ,,,, עדיות עדיות עדיות עדיות 
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ézòîL :øæòéìà éaø øîà, מרבותי –ìëéäa íéðBa eéäLk ÈÇÇÄÁÄÆÆÈÇÀÄÀÆÈÄÇÅÈ
עזרא, בימי –ìëéäì íéòì÷ íéNBò קלעים תולים היו  כלומר – ÄÀÈÄÇÅÈ

(mikqn), ההיכל מקום úBøæòìסביב íéòì÷e תולים היו וכן – ÀÈÄÈÂÈ
העזרות, מקום סביב õeçaîקלעים íéðBa ìëéäaL àlà מחוץ – ÆÈÆÇÅÈÄÄÇ

והבנאים  החומה, למקום מבפנים הקלעים את תולים שהיו לקלעים,

ההיכל מן  עיניהם יזונו  שלא כדי  מבחוץ, החומה את ((((רש רש רש רש """"ייייבונים

א א א א ),),),), טז טז טז טז ,,,, íéðôaîשבועות שבועות שבועות שבועות  íéðBa äøæòáe תולים שהיו לקלעים, – ÈÂÈÈÄÄÄÀÄ
מבפנים  החומה את בונים והבנאים החומה, למקום מחוץ הקלעים את

ïéáéø÷nLלקלעים. ézòîL :òLBäé éaø øîà במקום קרבנות – ÈÇÇÄÀËÇÈÇÀÄÆÇÀÄÄ
úéaהמקדש , ïéàL ét ìò óà, המקדש בית –íéìëBàå– ÇÇÄÆÅÇÄÀÀÄ

– ÷íéLãהכהנים éLã÷,העזרה במקום –ïéàL ét ìò óà ÈÀÅÈÈÄÇÇÄÆÅ
íéòì÷ מן לפנים נאכלים קדשים קדשי שכן  לעזרה, חומה שאין – ÀÈÄ

קלעים מוקף שהיה המשכן בחצר  דהיינו  טטטט););););הקלעים, כז כז כז כז ,,,, וכן ((((שמותשמותשמותשמות
"קלעים". נקראו העזרה חומות שאף העזרה, בתוך milke`eבמקדש

éðL øNòîe íél÷ íéLã÷,בירושלים –ïéàL ét ìò óà ÈÈÄÇÄÇÂÅÅÄÇÇÄÆÅ
äîBç,לירושלים –äðBLàø äMãwL שלמה המלך שקידש – ÈÆÀËÈÄÈ

ירושלים, ואת המקדש  àáìאת ãéúòì äLc÷å dúòLì äLc÷ÄÀÈÀÈÈÈÀÄÀÈÆÈÄÈÙ
לא  ירושלים, חומות ונפרצו הבית שחרב לאחר ואפילו  לעולם, –

המקדש, במקום מקריבים ולפיכך  מקדושתם, הללו המקומות נפקעו 
העזרה, בכל קדשים קדשי  ואוכלים בנוי ; המקדש בית שאין פי על  אף

קלים  קדשים ואוכלים מחיצה; מוקפת ואינה חרבה שהיא פי  על  אף
קדושת  ברם, חומות. שם שאין  פי  על אף ירושלים, בכל שני ומעשר 

נתקדשה  לא בהן , וכיוצא ומעשרות שביעית לענין  כולה, ישראל ארץ
שנייה, קדושה וקידשה עזרא שעלה עד  לשעתה, אלא ראשון  בכיבוש

לבוא לעתיד  וקידשה לשעתה קידשה זו בית בית בית בית וקדושה הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

טז טז טז טז ).).).). וווו,,,, הבחירההבחירההבחירההבחירה

ורבי אליעזר רבי  בה שנחלקו משנתנו , תחילה פירשו  א) י , (מגילה בגמרא
הלכך לבוא. לעתיד  קידשה לא ראשונה שקדושה סובר, אליעזר  ורבי יהושע,

,lkida mipea eidyk,הבנין שנגמר קודם קרבנות והקריבו  הואיל השני , בבית
יהושע  רבי לדעת אבל והעזרות. ההיכל את וקידשו  כתלים במקום קלעים עשו 
הוצרכו לא לבוא, לעתיד  וקידשה לשעתה קידשה ראשונה שקדושה הסובר,

ixi`nd).לקלעים yxtn oke)
יהושע, כרבי סובר  אליעזר רבי שאף ומפרשים, זה, פירוש שם דוחים ברם,
אחד כל  בא ולא לבוא, לעתיד  וקידשה לשעתה קידשה ראשונה שקדושה
שמועת  לפי קלעים, עושים היו  כן, אם ולמה, שמע. שהוא מה לומר  אלא מהם

בלבד. צניעות לשם אליעזר? רבי 
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ïa ïðçBé ïaøî éðà ìa÷î :òLBäé éaø øîàòîML ,éàkæ ÈÇÇÄÀËÇÀËÈÂÄÅÇÈÈÈÆÇÇÆÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipiny wxt zeiecr zkqn

‚ãéòäàøéúa ïa äãeäé éaøå òLBäé éaøäqò úðîìà ìò–äpäkì äøLk àéäL;ànèì äøLk äqòäL ¥¦©¦§ª©§©¦§¨¤§¥¨©©§§©¦¨¤¦§¥¨©§ª¨¤¨¦¨§¥¨§©¥
øäèìe,áø÷ìe ÷çøì.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:íëúeãò eðìa÷,äNòp äî ìáà?øæbLa ïðçBé ïaøéàkæ ï §©¥§©¥§¨¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦©§¥§¤£¨©©£¤¤¨©©¨¨¨¤©©

Ck ìò ïéðéã éza áéùBäì àHL;÷çøì íëì íéòîBL íéðäkä,áø÷ì àG ìáà. ¤§¦¨¥¦¦©¨©Ÿ£¦§¦¨¤§©¥£¨§¨¥
„ãéòääãøö Léà øæòBé ïa éñBé éaøàöî÷ ìià ìò–éëc;àiçaèî úéa ä÷Lî ìòå–ïéëc ïepàc;áø÷éãe ¥¦©¦¥¤¤¤¦§¥¨©©¨©§¨§¥§©©§¥¥¦§§©¨§¦§©¦§¦§©

àúéîa–áàzñî.dì Bø÷e:àéøL éñBé. §¦¨¦§¨¨§¥¥¨§¨
‰ãéòäàáé÷ò éaøíeMîúéa Léà äéîçðéìcãçà ãò ét ìò äMàä úà íéàéOnL.ãéòäòLBäé éaø ¥¦©¦£¦¨¦§¤§¨¦¥§¦¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨¥¦©¦§ª©

bbbb.dqir zpnl`ãçàì úàùéðù äùàå .åàì íà ïäá áøòúðù ÷ôñ åúåà àåä íà ÷ôñ äçôùîä éðáî ãçà ìë ,ììç ÷ôñ äá áøòúðù úçà äçôùî
åúåà àåä äìòá íà ÷ôñ .úå÷éôñî úáøåòî äùàä úàæ êë ,úáøåòîå äùåìá äñéòäù åîëù ,äñéò úðîìà äéåø÷ àéä ,äìòá úîå äçôùî äúåà éðáî
øáñ ìàéìîâ ïáøå .àìå÷ìå à÷éôñ ÷ôñ ïàë ùéù ,äðåäëì äúåà øéùëî òùåäé 'øå .úîàä éôì ììç åðéà àîù ììç ÷ôñ åúåà àåä íà åìéôàå ,ììç ÷ôñ

:ïéñçåéá åùò äìòîã ,éðàù àëä ,àìå÷ì à÷éôñ ÷ôñ àîìòáã â"òà.xdhle `nhl dxyk dqirdyàéä éøä ììç ÷ôñ äá áøòúðù äçôùîäù øîåìë
òîèðù åæ äçôùî êë ,äúåà íéáø÷îå äøåäè åæå äðîî íé÷çøúîå äàîè åæ úåøîåà úåçôùîä øàùù åîëå ,úåñçåéîä úåçôùîä øàùë úåøùë ú÷æçá
áø÷ìå äàîèä ÷çøì éãë ,äøåäè åæéàå äàîèð åæéà íéùð íéàùåðùë ÷åãáì øúåé íéëéøö ïéà ÷ôñ äá òîèðå ìéàåä øîåì íéìåëé ïéà ,ììç ÷ôñ äá

:äøåäèä.mkzecr eplaw:íúòîù êëù åðà íéðéîàîå åðéðéòá íúà íéðîàð.jk lr c"a aiyedl `ly:äìçúëì äñéò úðîìà øéúäìmirney mipdkd
.wgxl mkl:äøåñà åøîàú íàla`.axwl `l:àöú àì úàùéð íàå ,äìçúëì äðåäëì àùðäì äøåñà äñéò úðîìàù ,äëìä ÷ñôå .úøúåî åøîàú íà

cccc.`vnw li`:ïéöîå÷ë ,íéáâçë íåâøú .àåä áâç ïéî.okc:äìéëàá øúåîå øåäè.`iigahn zia dwyn lre:äøæòáù íéçáèîä úéáá íäù íéîäå íãä
.oiikc oepi`cïééëã ã"îì àëéàå .øåæâ àì éðäáå ,äàîåè åäá øåæâã àåä ïðáø àìà àúééøåàã åàì ïé÷ùî úàîåèã .éøîâì íéøåäè ïééëã øîàã ïàî àëéà

:äøåúä äàîèù äî øäèì ïðáø åöî àìå àîèäì äøåúä ïî äàîåè ïé÷ùîì ùéã ,ïäì ùé ïîöò úàîåè ìáà ,íéøçà àîèìî íéøåäè`zinl axwic lre
.a`qnàá ø"äøá äàîåè ÷ôñå .äì÷ õøù úàîåè ïëù ìëå .øåäè ,äøåîç úî úàîåè åìéôà ,÷ôñ ìáà .áàñî ,àúéîì éàãå áø÷éã ìëå ,øîà÷ éëä

,äàîèð àéäå äøúñðå ,äàîåè ïåùìá àø÷ äì ÷éôàã ,ïðéôìé äèåñî äàîåè ÷ôñ øåñéà ìëã ,àåä àúééøåàã øåäè ø"äøá äàîåè ÷ôñã â"òàå .øéúäì
ïá éñåé àáù íãå÷ íå÷î ìëî ,é"äøá àìà äðéà ÷ôñ úàîåè óà ,ø"äøá äøéúñ ïéà éøäù ,ãéçéä úåùø äèåñ äîå ,äøåñà ÷ôñä ìòù áåúëä êì ãéâî

:ø"äøá äàîåè ÷ôñ ìë øäèì äìçúëì ïë ïéøåîù ãéòäå àåä àáå ,ïë ïéøåî ïéàå äëìä íéøîåà åéä øæòåé.`ixy iqei dil ixweíéøáã äùìù øéúäù éôì
:àéøù àðéã éá äéì åø÷ ,èåùô ïäìù øúéää ïéàù íéøáã äùìù øéúîù ã"á ìëù .øåñéà ïäá ïéâäåð åéäù

dddd.cg` cr it lr dy`d oi`iyny:åéô ìò åúùà úà íéàéùî ,úîù øîàå ãçà ãò àáå íéä úðéãîì äìòá êìäù äùà.mivrd xicaíùù äëùì

`xephxa yexit
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"חלל ", נקרא ממנה לו שנולד  הבן  גרושה, כגון לכהונה, האסורה אשה שנשא כהן
כלומר  לכהונה, היא ופסולה "חללה", נעשית היא אף חלל , לכהן שנישאה ואשה
גט  לה זרק שבעלה כגון  גרושה, ספק לכהן. להינשא היא אסורה נתאלמנה, שאם

לה קרוב ספק לו קרוב a),ספק ,g oihib dpyn oiir) ספק זו ונמצאת מת, כך ואחר
משפחה  חלל ". "ספק הוא הרי  בן , ממנה והוליד  כהן ונשאה אלמנה, ספק גרושה
שמשמעה: "עיסה", חכמים בלשון נקראת אותו , מכירים ואין חלל , ספק בה שנתערב
ומת  המשפחה, אותה מבני  לאחד שנישאה כשרה אשה שונים. מינים של תערובת

– עיסה". "אלמנת נקראת היא epzpynבעלה, כשרה אם עיסה, באלמנת דנה
לכהונה.

äqò úðîìà ìò àøéúa ïa äãeäé éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÀÈÆÀÅÈÇÇÀÀÇÄÈ
כמו  חלל, ספק בה שנתערב המשפחה, מבני אחד  של אלמנתו –

לעיל , äpäkìשבארנו äøLk àéäL,"ספיקא "ספק כאן שיש  לפי  – ÆÄÀÅÈÇÀËÈ
"ספק  אותו  היה האלמנה של  בעלה אם ספק ספק: של  ספק כלומר

אינו  שהרי  כלל , חלל  היה שלא אפשר  בעלה, זה היה ואפילו  חלל",
חלל. ספק ecird,אלא okeäqòäL ספק בה שנתערב המשפחה – ÆÈÄÈ

øäèìeחלל , ànèì äøLk כשרים הזאת המשפחה שבני כלומר – ÀÅÈÀÇÅÀÇÅ
שביניהם, הנשים על להעיד המיוחסות, המשפחות כשאר  ונאמנים,

כדי היא, וטהורה נטמאה לא וזו היא, וטמאה לגוי  נבעלה çøìÀÇÅ÷שזו
באשקלון  שהורהנה בתינוקת הקודמת במשנה שלמדנו כמו  הטמאה, –

משפחתה, בני  הטהורה.áø÷ìeשריחקוה –ïa ïBòîL ïaø øîà ÀÈÅÈÇÇÈÄÀÆ
ìàéìîb:גמליאל רבן  אמר  גורסים: ויש –íëúeãò eðìa÷– ÇÀÄÅÄÇÀÅÀÆ

לכהונה, כשרה עיסה ïðçBéשאלמנת ïaø øæbL ?äNòp äî ìáàÂÈÇÇÂÆÆÈÇÇÈÈÈ
Ck ìò ïéðéã éza áéùBäì àHL éàkæ ïa אלמנת להתיר – ÆÇÇÆÀÄÈÅÄÄÇÈ

כמבואר ספיקא, ספק כאן שיש פי  על ואף לכתחילה; לכהונה עיסה

מעלה  מקום מכל מקילים, חכמים ספיקא ספק שיש  מקום ובכל לעיל ,
ולפיכך להקל ; ולא להחמיר  ביוחסין, חכמים íéòîBLעשו íéðäkäÇÙÂÄÀÄ

÷çøì íëì,לכהונה פסולות ספק שהן הנשים את –àG ìáà ÈÆÀÇÅÂÈ
áø÷ì אין פסולות, ספק להם ולהתיר להקל  אתם באים שאם – ÀÈÅ

לכם. dligzkl;שומעים odkl `ypidl dxeq` dqir zpnl`y ,`id dkldde
.`vz `l ,d`yip m` la`
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וכתובה  צרידה, איש יועזר  בן  יוסי עליהם שהעיד  דברים שלושה מביאה זו משנה

העיד. שהוא כלשון ארמית היא

äãøö Léà øæòBé ïa éñBé éaø ãéòä,צרידה מעיר  –ìià ìò ÅÄÇÄÅÆÆÆÄÀÅÈÇÇÈ
àöî÷"קמצא "איל  הנקרא חגב מין  –,(`vnw zinx`a abg)וכבר ÇÀÈ

החגבים בענין  ז ז ז ז ),),),),בארנו בפרקבפרקבפרקבפרק בבבב משנה משנה משנה משנה  לבאור לבאור לבאור לבאור  הקדמההקדמההקדמההקדמה הרבה ((((עייןעייןעייןעיין שיש
בן  יוסי  רבי והעיד טהורים, ומהם טמאים מהם חגבים, של  מינים

קמצא", "איל  הנקרא מין אותו על  ומותרéëcיועזר טהור , שהוא – ÀÅ
àiçaèîבאכילה. úéa ä÷Lî ìòå המטבחיים בית משקה – ÀÇÇÀÅÅÄÀÀÇÈ

שמשתמשים  המים וכן הקדשים; משחיטת היוצא הדם והוא שבעזרה,

בעזרה, ïéëcבהם ïepàc מקבלים ואינם לגמרי , טהורים שהם – ÀÄÀÇÄ
בהם  גזרו  חכמים אלא התורה, מן  אינה משקים שטומאת לפי טומאה,

מכשירים  אינם שאף מוסיפים, ויש גזרו . לא שבעזרה ובמשקים טומאה,
טומאה התורה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לקבל מן משקים שטומאת סוברים, יש  ברם,

בבית  והמים שהדם יועזר , בן  יוסי רבי של  עדותו  הם ומפרשים היא,
יש עצמן  טומאת אבל  אחרים, מלטמא טהורים שבעזרה המטבחיים

בבבב).).).).להן לז לז לז לז ,,,, זרה זרה זרה זרה  עבודהעבודהעבודהעבודה àúéîa((((גמרא גמרא גמרא גמרא  áø÷éãe,במת והנוגע – ÀÄÀÇÀÄÈ
áàzñîבגמרא ומבואר נטמא, בא ((((שםשםשםשם),),),),– יועזר  בן יוסי שרבי  ÄÀÈÈ

במת, ודאי  נגע כן אם אלא הרבים ברשות נטמא אדם שאין להעיד ,
טהור ; הרבים ברשות טומאה שספק טהור, הוא הרי בו , נגע ספק אבל 

כן  מורים ואין היא הלכה אומרים: היו  עדותו קודם כדי(miaxa),שכן 
שמורים  יועזר , בן יוסי רבי  והעיד  הטומאה, בענין לזלזל יבואו שלא

הרבים. ברשות טומאה ספק כל  לטהר  לכתחילה dìכן Bø÷e– ÀÅ
דורו, בני החכמים àéøLוקראוהו  éñBéשהקל לפי המתיר , יוסי – ÅÈÀÈ

אלה. דברים בשלושה והתיר 

izdw - zex`ean zeipyn
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íéöòä øéãa eàöîpL úBîöò ìò–eøîàíéîëç:íöò íöò èwìî,øBäè ìkäå. ©£¨¤¦§§§¦¨¥¦¨§£¨¦§©¥¤¤¤¤§©Ÿ¨
Âøîàøæòéìà éaø:ìëéäa íéðBa eéäLk ézòîL,úBøæòì íéòì÷e ìëéäì íéòì÷ íéNBò,àlàíéðBa ìëéäaL ¨©©¦¡¦¤¤¨©§¦§¤¨¦©¥¨¦§¨¦©¥¨§¨¦¨£¨¤¨¤©¥¨¦

õeçaî,íéðôaî íéðBa äøæòáe.øîàòLBäé éaø:úéa ïéàL ét ìò óà ïéáéø÷nL ézòîL,éLã÷ íéìëBàå ¦©¨£¨¨¦¦¦§¦¨©©¦§ª©¨©§¦¤©§¦¦©©¦¤¥©¦§§¦¨§¥
íéLã÷íéòì÷ ïéàL ét ìò óà,äîBç ïéàL ét ìò óà éðL øNòîe íél÷ íéLã÷;äLc÷ äðBLàø äMãwL ¨¨¦©©¦¤¥§¨¦¨¨¦©¦©£¥¥¦©©¦¤¥¨¤§ª¨¦¨¦§¨

ìàáì ãéúòì äLc÷å dúòL. §¨¨¨§¦§¨¤¨¦¨Ÿ
ÊøîàòLBäé éaø:éðà ìa÷îïðçBé ïaøîéàkæ ïa,Baøî òîML,Baøî Baøå,äëìäéðéqî äLîì,ïéàL ¨©©¦§ª©§ª¨£¦¥©¨¨¨¤©©¤¨©¥©§©¥©£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤¥

ìëäå íöò íöò è÷ìî ,íéîëç åøîàå .íéúî ìù úåîöò íù åàöîå .íéùð úøæò ìù úéðåôö úéçøæî òåö÷îá äúéä àéäå .äëøòîä éöò ìë íéøöåà åéä
àøúá ÷øô íéçáæ úëñîáå .øåäè å÷ôñã ø"äøá äàîåè ÷ôñ éåäå äì ùé ø"äø ïéã íéùð úøæòã íåùî ,íéìëå íãà íäá åàîèð àîù ïðéùééç àìå ,øåäè

[â"é÷ óã]àéä äîéìëå äùåá àì òùåäé éáø íäì øîàù àìà ,íéöòä øéãá åàöîðù úåîöò ïúåà ìéáùá íéìùåøé ìë ìò äàîåè øåæâì åöøù àøîâ éúééî
:åðéúåáà øéò ìò äàîåè øåæâðù åðì

eeee.zia oi`y it lr s` miaixwny izrnyäùã÷ íéìùåøé úùåã÷ ïëå .àáì ãéúòì äùã÷å äúòùì äùã÷ ,úéáä úà äîìù ùãé÷ù äùåã÷ù éôì
ãéúòì äùã÷ äùåã÷ äúåàå ,äéðù äùåã÷ äåùãé÷å ìáá éìåò åøæçù ãò ,äúòùì àìà ïåùàø ùåáéëá äùã÷ àì ìàøùé õøà øàù úùåã÷ ìáà .íìåòì

:àáì
ffff.ipiqn dynl dkldúåòîåèîä úåçôùî ÷ôñ øøáì áø÷ìå ÷çøì øäèìå àîèì àá åäéìà ïéàù åäàøäå ,åéùøåãå øåã øåã éðéñá äùîì ä"á÷ä åì äàøäù

`xephxa yexit
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íéàéOnL éìc úéa Léà äéîçð íeMî àáé÷ò éaø ãéòäÅÄÇÄÂÄÈÄÀÆÀÈÄÅÀÄÆÇÄÄ
ãçà ãò ét ìò äMàä úà הים למדינת בעלה שהלך האשה – ÆÈÄÈÇÄÅÆÈ

הלכה  – פיו. על  להינשא לה מתירים בעלה, שמת ואמר  אחד  עד ובא

בבא בן יהודה רבי  עליה העיד כבר  א א א א ),),),),זו, ו ו ו ו ,,,, עליה ((((לעיללעיללעיללעיל חזר ולמה
יבמות: מסכת של  האחרונה במשנה מפורש  זה דבר  עקיבא? רבי

yi` dingp iz`vn ,`rcxdpa dpyd xarl izcxiyk :`aiwr iax xn`"
it lr l`xyi ux`a dy`d z` oi`iyn oi`y izrny :il xn` ,ilc zia

`aa oa dcedi iax `l` ,cg` crבלבד בבא בן יהודה רבי (שלדעת
אחד ). עד  פי על האשה את mixacd(ואמרתי)izinepeמשיאים ok :el

יהודה  רבי על חולקים החכמים כל  שאמנם שאמרת, הדברים (נכונים
בבא). ilבן  xn`:(נחמיה)mdl xen`(ישראל שבארץ inyn:(לחכמים

zeqiiba zyaeyn dpicndy mircei mz`יכול ואיני  האויב, (בחיילות
ששמעתי ), מה ולהעיד ישראל  לארץ אצלכם oaxnלילך  iplaewn

iz`ayke .cg` cr it lr dy`d z` oi`iyny ,owfd l`ilnbהמשך)
עקיבא) רבי  l`ilnbדברי  oax iptl mixacd iz`vxde רבן של  (נכדו

הזקן), aa`גמליאל  oa dcedi iaxl xag ep`vn :xn`e ixacl gny
כשמועתו ). mibexd(המעיד ebxdpy ,l`ilnb oax xkfp mixacd jezn

."cg` cr it lr mdizeyp owfd l`ilnb oax `iyde ,`fx`ÎlzaãéòäÅÄ
úBîöò ìò òLBäé éaø,מת של  –íéöòä øéãa eàöîpL– ÇÄÀËÇÇÂÈÆÄÀÀÀÄÈÅÄ

זה ועל  שבמקדש , נשים בעזרת שהיתה המערכה עצי  eøîàÈÀבלשכת
íöò íöò èwìî :íéîëç, שנמצאו הללו העצמות מלקטים – ÂÈÄÀÇÅÆÆÆÆ

העזרה, מן  אותם øBäèומוציאים ìkäå,טהור שבעזרה מה כל – ÀÇÙÈ
דינה  נשים שעזרת לפי וכלים, אדם בהם נטמאו שמא חוששים ואין
אין  וכן  הוא. טהור  הרבים ברשות טומאה ספק וכל הרבים, כרשות

טהרה בחזקת ישראל ארץ שכל  קברות, שם יש  שמא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא חוששים

רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).). אאאא;;;; קיגקיגקיגקיג,,,, עצמות זבחים זבחים זבחים זבחים  שנמצאו  "מעשה מובא: בתוספתא

אמר כולה. ירושלים את לטמא חכמים ובקשו העצים, בדיר  בירושלים
(ובברייתא  בתינו... את שנטמא לנו  היא וכלימה בושה יהושע: רבי להם

מובא: `epizea?!בגמרא xir lr d`neh xefbpy epl `id dnilke dyea `l
א א א א  קיגקיגקיגקיג,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  טהור "–––– – ספק טמא, – ודאי אמרו : אלא ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא );

גגגג).).).). ג ג ג ג ,,,, עדיות עדיות עדיות עדיות 

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ézòîL :øæòéìà éaø øîà, מרבותי –ìëéäa íéðBa eéäLk ÈÇÇÄÁÄÆÆÈÇÀÄÀÆÈÄÇÅÈ
עזרא, בימי –ìëéäì íéòì÷ íéNBò קלעים תולים היו  כלומר – ÄÀÈÄÇÅÈ

(mikqn), ההיכל מקום úBøæòìסביב íéòì÷e תולים היו וכן – ÀÈÄÈÂÈ
העזרות, מקום סביב õeçaîקלעים íéðBa ìëéäaL àlà מחוץ – ÆÈÆÇÅÈÄÄÇ

והבנאים  החומה, למקום מבפנים הקלעים את תולים שהיו לקלעים,

ההיכל מן  עיניהם יזונו  שלא כדי  מבחוץ, החומה את ((((רש רש רש רש """"ייייבונים

א א א א ),),),), טז טז טז טז ,,,, íéðôaîשבועות שבועות שבועות שבועות  íéðBa äøæòáe תולים שהיו לקלעים, – ÈÂÈÈÄÄÄÀÄ
מבפנים  החומה את בונים והבנאים החומה, למקום מחוץ הקלעים את

ïéáéø÷nLלקלעים. ézòîL :òLBäé éaø øîà במקום קרבנות – ÈÇÇÄÀËÇÈÇÀÄÆÇÀÄÄ
úéaהמקדש , ïéàL ét ìò óà, המקדש בית –íéìëBàå– ÇÇÄÆÅÇÄÀÀÄ

– ÷íéLãהכהנים éLã÷,העזרה במקום –ïéàL ét ìò óà ÈÀÅÈÈÄÇÇÄÆÅ
íéòì÷ מן לפנים נאכלים קדשים קדשי שכן  לעזרה, חומה שאין – ÀÈÄ

קלעים מוקף שהיה המשכן בחצר  דהיינו  טטטט););););הקלעים, כז כז כז כז ,,,, וכן ((((שמותשמותשמותשמות
"קלעים". נקראו העזרה חומות שאף העזרה, בתוך milke`eבמקדש

éðL øNòîe íél÷ íéLã÷,בירושלים –ïéàL ét ìò óà ÈÈÄÇÄÇÂÅÅÄÇÇÄÆÅ
äîBç,לירושלים –äðBLàø äMãwL שלמה המלך שקידש – ÈÆÀËÈÄÈ

ירושלים, ואת המקדש  àáìאת ãéúòì äLc÷å dúòLì äLc÷ÄÀÈÀÈÈÈÀÄÀÈÆÈÄÈÙ
לא  ירושלים, חומות ונפרצו הבית שחרב לאחר ואפילו  לעולם, –

המקדש, במקום מקריבים ולפיכך  מקדושתם, הללו המקומות נפקעו 
העזרה, בכל קדשים קדשי  ואוכלים בנוי ; המקדש בית שאין פי על  אף

קלים  קדשים ואוכלים מחיצה; מוקפת ואינה חרבה שהיא פי  על  אף
קדושת  ברם, חומות. שם שאין  פי  על אף ירושלים, בכל שני ומעשר 

נתקדשה  לא בהן , וכיוצא ומעשרות שביעית לענין  כולה, ישראל ארץ
שנייה, קדושה וקידשה עזרא שעלה עד  לשעתה, אלא ראשון  בכיבוש

לבוא לעתיד  וקידשה לשעתה קידשה זו בית בית בית בית וקדושה הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

טז טז טז טז ).).).). וווו,,,, הבחירההבחירההבחירההבחירה

ורבי אליעזר רבי  בה שנחלקו משנתנו , תחילה פירשו  א) י , (מגילה בגמרא
הלכך לבוא. לעתיד  קידשה לא ראשונה שקדושה סובר, אליעזר  ורבי יהושע,

,lkida mipea eidyk,הבנין שנגמר קודם קרבנות והקריבו  הואיל השני , בבית
יהושע  רבי לדעת אבל והעזרות. ההיכל את וקידשו  כתלים במקום קלעים עשו 
הוצרכו לא לבוא, לעתיד  וקידשה לשעתה קידשה ראשונה שקדושה הסובר,

ixi`nd).לקלעים yxtn oke)
יהושע, כרבי סובר  אליעזר רבי שאף ומפרשים, זה, פירוש שם דוחים ברם,
אחד כל  בא ולא לבוא, לעתיד  וקידשה לשעתה קידשה ראשונה שקדושה
שמועת  לפי קלעים, עושים היו  כן, אם ולמה, שמע. שהוא מה לומר  אלא מהם

בלבד. צניעות לשם אליעזר? רבי 
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ïa ïðçBé ïaøî éðà ìa÷î :òLBäé éaø øîàòîML ,éàkæ ÈÇÇÄÀËÇÀËÈÂÄÅÇÈÈÈÆÇÇÆÈÇ
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‚ãéòäàøéúa ïa äãeäé éaøå òLBäé éaøäqò úðîìà ìò–äpäkì äøLk àéäL;ànèì äøLk äqòäL ¥¦©¦§ª©§©¦§¨¤§¥¨©©§§©¦¨¤¦§¥¨©§ª¨¤¨¦¨§¥¨§©¥
øäèìe,áø÷ìe ÷çøì.øîàìàéìîb ïa ïBòîL ïaø:íëúeãò eðìa÷,äNòp äî ìáà?øæbLa ïðçBé ïaøéàkæ ï §©¥§©¥§¨¥¨©©¨¦§¤©§¦¥¦©§¥§¤£¨©©£¤¤¨©©¨¨¨¤©©

Ck ìò ïéðéã éza áéùBäì àHL;÷çøì íëì íéòîBL íéðäkä,áø÷ì àG ìáà. ¤§¦¨¥¦¦©¨©Ÿ£¦§¦¨¤§©¥£¨§¨¥
„ãéòääãøö Léà øæòBé ïa éñBé éaøàöî÷ ìià ìò–éëc;àiçaèî úéa ä÷Lî ìòå–ïéëc ïepàc;áø÷éãe ¥¦©¦¥¤¤¤¦§¥¨©©¨©§¨§¥§©©§¥¥¦§§©¨§¦§©¦§¦§©

àúéîa–áàzñî.dì Bø÷e:àéøL éñBé. §¦¨¦§¨¨§¥¥¨§¨
‰ãéòäàáé÷ò éaøíeMîúéa Léà äéîçðéìcãçà ãò ét ìò äMàä úà íéàéOnL.ãéòäòLBäé éaø ¥¦©¦£¦¨¦§¤§¨¦¥§¦¤©¦¦¤¨¦¨©¦¥¤¨¥¦©¦§ª©

bbbb.dqir zpnl`ãçàì úàùéðù äùàå .åàì íà ïäá áøòúðù ÷ôñ åúåà àåä íà ÷ôñ äçôùîä éðáî ãçà ìë ,ììç ÷ôñ äá áøòúðù úçà äçôùî
åúåà àåä äìòá íà ÷ôñ .úå÷éôñî úáøåòî äùàä úàæ êë ,úáøåòîå äùåìá äñéòäù åîëù ,äñéò úðîìà äéåø÷ àéä ,äìòá úîå äçôùî äúåà éðáî
øáñ ìàéìîâ ïáøå .àìå÷ìå à÷éôñ ÷ôñ ïàë ùéù ,äðåäëì äúåà øéùëî òùåäé 'øå .úîàä éôì ììç åðéà àîù ììç ÷ôñ åúåà àåä íà åìéôàå ,ììç ÷ôñ

:ïéñçåéá åùò äìòîã ,éðàù àëä ,àìå÷ì à÷éôñ ÷ôñ àîìòáã â"òà.xdhle `nhl dxyk dqirdyàéä éøä ììç ÷ôñ äá áøòúðù äçôùîäù øîåìë
òîèðù åæ äçôùî êë ,äúåà íéáø÷îå äøåäè åæå äðîî íé÷çøúîå äàîè åæ úåøîåà úåçôùîä øàùù åîëå ,úåñçåéîä úåçôùîä øàùë úåøùë ú÷æçá
áø÷ìå äàîèä ÷çøì éãë ,äøåäè åæéàå äàîèð åæéà íéùð íéàùåðùë ÷åãáì øúåé íéëéøö ïéà ÷ôñ äá òîèðå ìéàåä øîåì íéìåëé ïéà ,ììç ÷ôñ äá

:äøåäèä.mkzecr eplaw:íúòîù êëù åðà íéðéîàîå åðéðéòá íúà íéðîàð.jk lr c"a aiyedl `ly:äìçúëì äñéò úðîìà øéúäìmirney mipdkd
.wgxl mkl:äøåñà åøîàú íàla`.axwl `l:àöú àì úàùéð íàå ,äìçúëì äðåäëì àùðäì äøåñà äñéò úðîìàù ,äëìä ÷ñôå .úøúåî åøîàú íà

cccc.`vnw li`:ïéöîå÷ë ,íéáâçë íåâøú .àåä áâç ïéî.okc:äìéëàá øúåîå øåäè.`iigahn zia dwyn lre:äøæòáù íéçáèîä úéáá íäù íéîäå íãä
.oiikc oepi`cïééëã ã"îì àëéàå .øåæâ àì éðäáå ,äàîåè åäá øåæâã àåä ïðáø àìà àúééøåàã åàì ïé÷ùî úàîåèã .éøîâì íéøåäè ïééëã øîàã ïàî àëéà

:äøåúä äàîèù äî øäèì ïðáø åöî àìå àîèäì äøåúä ïî äàîåè ïé÷ùîì ùéã ,ïäì ùé ïîöò úàîåè ìáà ,íéøçà àîèìî íéøåäè`zinl axwic lre
.a`qnàá ø"äøá äàîåè ÷ôñå .äì÷ õøù úàîåè ïëù ìëå .øåäè ,äøåîç úî úàîåè åìéôà ,÷ôñ ìáà .áàñî ,àúéîì éàãå áø÷éã ìëå ,øîà÷ éëä

,äàîèð àéäå äøúñðå ,äàîåè ïåùìá àø÷ äì ÷éôàã ,ïðéôìé äèåñî äàîåè ÷ôñ øåñéà ìëã ,àåä àúééøåàã øåäè ø"äøá äàîåè ÷ôñã â"òàå .øéúäì
ïá éñåé àáù íãå÷ íå÷î ìëî ,é"äøá àìà äðéà ÷ôñ úàîåè óà ,ø"äøá äøéúñ ïéà éøäù ,ãéçéä úåùø äèåñ äîå ,äøåñà ÷ôñä ìòù áåúëä êì ãéâî

:ø"äøá äàîåè ÷ôñ ìë øäèì äìçúëì ïë ïéøåîù ãéòäå àåä àáå ,ïë ïéøåî ïéàå äëìä íéøîåà åéä øæòåé.`ixy iqei dil ixweíéøáã äùìù øéúäù éôì
:àéøù àðéã éá äéì åø÷ ,èåùô ïäìù øúéää ïéàù íéøáã äùìù øéúîù ã"á ìëù .øåñéà ïäá ïéâäåð åéäù

dddd.cg` cr it lr dy`d oi`iyny:åéô ìò åúùà úà íéàéùî ,úîù øîàå ãçà ãò àáå íéä úðéãîì äìòá êìäù äùà.mivrd xicaíùù äëùì
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"חלל ", נקרא ממנה לו שנולד  הבן  גרושה, כגון לכהונה, האסורה אשה שנשא כהן
כלומר  לכהונה, היא ופסולה "חללה", נעשית היא אף חלל , לכהן שנישאה ואשה
גט  לה זרק שבעלה כגון  גרושה, ספק לכהן. להינשא היא אסורה נתאלמנה, שאם

לה קרוב ספק לו קרוב a),ספק ,g oihib dpyn oiir) ספק זו ונמצאת מת, כך ואחר
משפחה  חלל ". "ספק הוא הרי  בן , ממנה והוליד  כהן ונשאה אלמנה, ספק גרושה
שמשמעה: "עיסה", חכמים בלשון נקראת אותו , מכירים ואין חלל , ספק בה שנתערב
ומת  המשפחה, אותה מבני  לאחד שנישאה כשרה אשה שונים. מינים של תערובת

– עיסה". "אלמנת נקראת היא epzpynבעלה, כשרה אם עיסה, באלמנת דנה
לכהונה.

äqò úðîìà ìò àøéúa ïa äãeäé éaøå òLBäé éaø ãéòäÅÄÇÄÀËÇÀÇÄÀÈÆÀÅÈÇÇÀÀÇÄÈ
כמו  חלל, ספק בה שנתערב המשפחה, מבני אחד  של אלמנתו –

לעיל , äpäkìשבארנו äøLk àéäL,"ספיקא "ספק כאן שיש  לפי  – ÆÄÀÅÈÇÀËÈ
"ספק  אותו  היה האלמנה של  בעלה אם ספק ספק: של  ספק כלומר

אינו  שהרי  כלל , חלל  היה שלא אפשר  בעלה, זה היה ואפילו  חלל",
חלל. ספק ecird,אלא okeäqòäL ספק בה שנתערב המשפחה – ÆÈÄÈ

øäèìeחלל , ànèì äøLk כשרים הזאת המשפחה שבני כלומר – ÀÅÈÀÇÅÀÇÅ
שביניהם, הנשים על להעיד המיוחסות, המשפחות כשאר  ונאמנים,

כדי היא, וטהורה נטמאה לא וזו היא, וטמאה לגוי  נבעלה çøìÀÇÅ÷שזו
באשקלון  שהורהנה בתינוקת הקודמת במשנה שלמדנו כמו  הטמאה, –

משפחתה, בני  הטהורה.áø÷ìeשריחקוה –ïa ïBòîL ïaø øîà ÀÈÅÈÇÇÈÄÀÆ
ìàéìîb:גמליאל רבן  אמר  גורסים: ויש –íëúeãò eðìa÷– ÇÀÄÅÄÇÀÅÀÆ

לכהונה, כשרה עיסה ïðçBéשאלמנת ïaø øæbL ?äNòp äî ìáàÂÈÇÇÂÆÆÈÇÇÈÈÈ
Ck ìò ïéðéã éza áéùBäì àHL éàkæ ïa אלמנת להתיר – ÆÇÇÆÀÄÈÅÄÄÇÈ

כמבואר ספיקא, ספק כאן שיש פי  על ואף לכתחילה; לכהונה עיסה

מעלה  מקום מכל מקילים, חכמים ספיקא ספק שיש  מקום ובכל לעיל ,
ולפיכך להקל ; ולא להחמיר  ביוחסין, חכמים íéòîBLעשו íéðäkäÇÙÂÄÀÄ

÷çøì íëì,לכהונה פסולות ספק שהן הנשים את –àG ìáà ÈÆÀÇÅÂÈ
áø÷ì אין פסולות, ספק להם ולהתיר להקל  אתם באים שאם – ÀÈÅ

לכם. dligzkl;שומעים odkl `ypidl dxeq` dqir zpnl`y ,`id dkldde
.`vz `l ,d`yip m` la`
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וכתובה  צרידה, איש יועזר  בן  יוסי עליהם שהעיד  דברים שלושה מביאה זו משנה

העיד. שהוא כלשון ארמית היא

äãøö Léà øæòBé ïa éñBé éaø ãéòä,צרידה מעיר  –ìià ìò ÅÄÇÄÅÆÆÆÄÀÅÈÇÇÈ
àöî÷"קמצא "איל  הנקרא חגב מין  –,(`vnw zinx`a abg)וכבר ÇÀÈ

החגבים בענין  ז ז ז ז ),),),),בארנו בפרקבפרקבפרקבפרק בבבב משנה משנה משנה משנה  לבאור לבאור לבאור לבאור  הקדמההקדמההקדמההקדמה הרבה ((((עייןעייןעייןעיין שיש
בן  יוסי  רבי והעיד טהורים, ומהם טמאים מהם חגבים, של  מינים

קמצא", "איל  הנקרא מין אותו על  ומותרéëcיועזר טהור , שהוא – ÀÅ
àiçaèîבאכילה. úéa ä÷Lî ìòå המטבחיים בית משקה – ÀÇÇÀÅÅÄÀÀÇÈ

שמשתמשים  המים וכן הקדשים; משחיטת היוצא הדם והוא שבעזרה,

בעזרה, ïéëcבהם ïepàc מקבלים ואינם לגמרי , טהורים שהם – ÀÄÀÇÄ
בהם  גזרו  חכמים אלא התורה, מן  אינה משקים שטומאת לפי טומאה,

מכשירים  אינם שאף מוסיפים, ויש גזרו . לא שבעזרה ובמשקים טומאה,
טומאה התורה ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לקבל מן משקים שטומאת סוברים, יש  ברם,

בבית  והמים שהדם יועזר , בן  יוסי רבי של  עדותו  הם ומפרשים היא,
יש עצמן  טומאת אבל  אחרים, מלטמא טהורים שבעזרה המטבחיים

בבבב).).).).להן לז לז לז לז ,,,, זרה זרה זרה זרה  עבודהעבודהעבודהעבודה àúéîa((((גמרא גמרא גמרא גמרא  áø÷éãe,במת והנוגע – ÀÄÀÇÀÄÈ
áàzñîבגמרא ומבואר נטמא, בא ((((שםשםשםשם),),),),– יועזר  בן יוסי שרבי  ÄÀÈÈ

במת, ודאי  נגע כן אם אלא הרבים ברשות נטמא אדם שאין להעיד ,
טהור ; הרבים ברשות טומאה שספק טהור, הוא הרי בו , נגע ספק אבל 

כן  מורים ואין היא הלכה אומרים: היו  עדותו קודם כדי(miaxa),שכן 
שמורים  יועזר , בן יוסי רבי  והעיד  הטומאה, בענין לזלזל יבואו שלא

הרבים. ברשות טומאה ספק כל  לטהר  לכתחילה dìכן Bø÷e– ÀÅ
דורו, בני החכמים àéøLוקראוהו  éñBéשהקל לפי המתיר , יוסי – ÅÈÀÈ

אלה. דברים בשלושה והתיר 

izdw - zex`ean zeipyn



cקנ dpyn oey`x wxt dxf dcear zkqn

ïîæ øçàì àeä çîN. ¨¥©§©©§©
·ìàòîLé éaøøîBà:GLGLe íäéðôì íéîé äLøeñà íäéøçàì íéîé äL.íéîëçåíéøîBà:øeñà ïäéãéà éðôì, ©¦¦§¨¥¥§¨¨¦¦§¥¤§¨¨¦§©£¥¤¨©£¨¦§¦¦§¥¥¥¤¨

øzî ïäéãéà øçàì. §©©¥¥¤ª¨
‚íéBb ìL ïäéãéà elàå:àcðì÷,àøeðøèñe,íéñèø÷e,íéëìî ìL àéñeðb íBéå,äãlä íBéå,äúénä íBéå;éøác §¥¥¥¤¤¦¨¤§¨§©§¨§¨¥¦§§§¨¤§¨¦§©¥¨§©¦¨¦§¥

øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:da LiL äúéî ìkäôøN–äøæ äãBáò da Lé;da ïéàLåäôøN–da ïéà ©¦¥¦©£¨¦§¦¨¦¨¤¤¨§¥¨¤¨£¨¨¨§¤¥¨§¥¨¥¨
äøæ äãBáò.BúéøBìáe Bð÷æ úçìâz íBé,íiä ïî Ba äìòL íBé,eñàä úéaî Ba àöiL íBéåíéø,äNòL éBâå £¨¨¨¦§©©§¨§¦¤¨¨¦©¨§¤¨¨¦¥¨£¦§¤¨¨
Bðáì äzLî–íBiä BúBà àlà øeñà Bðéà,ãáìa Léàä BúBàå. ¦§¤¦§¥¨¤¨©§¨¦¦§©

„äøæ äãBáò da LiL øéò–øzî dì äöeç.äøæ äãBáò dì äöeç äéä–øzî dëBz.ì Cìéì eäîíL?ïîæa ¦¤¤¨£¨¨¨¨¨ª¨¨¨¨¨£¨¨¨¨ª¨©¥¥§¨¦§©

:àðéòá àøãäã éãéî ,íéìëå.mzeeldl:äðúð äàöåäì äåìîã ,ïéòá éøãä àìã .úåòî.orxetl:íãéà íåéá æ"òì åãåîå åìæà ïéòøôð ïäùë`edy iptn
.xvin:äãåîå ìéæà àìå ,åì íéøæåç íðéàù åéúåòî ìò.onf xg`l `ed gnyøèùá äåìîá à÷åãå .äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äãåîå ìéæàå ,åãéà íåéá øçîì

:íãéî ìéöîë àåäù éðôî ,éøù äô ìò äåìîá ìáà ,íäî òøôäì øåñà
aaaa.xzen odici` xg`løåñà åðéà ,äàøé íåùî ãåòå ,íäî åðéúñðøô ø÷éòù ,íäîò ïúéìå àùéìî åðîöò ãéîòäì íéìåëé åðà ïéàù äìåâáå .äëìä ïëå

àúëñîä åæá éøñúàã éðä ìëã] .åãåîå åìæà àìã åäééååâá ïðáøì åäì íé÷ã íåùî ,íãéà íåé ìëá åìéôà øúéä àîìò âåäð àðãéàäå .ãáìá íãéà íåé àìà
:[ùîî æ"òå íéìéìà éãáåòá éøééî

bbbb.`icplw:úáè úôå÷ú øçà íéîé äðåîù.`xepxhqàîù éì éåà ,øîà ,êìåäå èòîúî äéäù íåé ïåùàøä íãà äàøù éôì .äôå÷úä íãå÷ íéîé äðåîù
éáùáìù åâäðî øîà ,êìåäå êéøàîù íåé äàøå äôå÷úä äìôðù ïåéë ,[äìôúáå] úéðòúá íéîé äðåîù áùéå ãîò ,åäåáå åäåúì íìåòä øæåç éúçøñù ì

:æ"òì íåòá÷ íäå ,íéîùì íòá÷ àåä .íéáåè íéîé åìàå åìàì ïàùò ,úøçà äðùì .íéáåè íéîé äðåîù äùòå ãîò ,àåä íìåò.miqhxwåá úñéôú íåé
:ãéà íåé íåòá÷å ,úåëìî.`iqepib:êìî åá ïéãéîòîù íåé.dcild mei:êìîä åá ãìåðù íåé.dtixy:íéëìîä ìò ïéôøåùù êøãë åùéîùú éìë åéìò åôøùù

.f"r da yi:íäéðôì íéîé äùìù íéøåñàå åäì éáéùç ,àúùä ãò ïðéáùçã êðä ìëå .åðá éîé ìë äðùì äðùî ïëå ,æ"òì ãéà íäì ùé íåéä åúåà øîåìë
,epwf zglbz mei la`:ãéà íåé äùåò çìâîùë ãçà ìë àìà íéáøì òåá÷ä ïîæ åðéàù.ezixelaeäçìâî åðéàå äìåë äðùä ìë åéøçàî úéøåìá çéðîù

:ãéà íåé äùåò äçìâîù íåéå ,äðùì äðùî àìà.mid on dlry meieàìã ,åéðôì àìå íåéä åúåà àìà øåñà åðéà êðä ìëá .ìåöðù ìò æ"òì íéçáæ áéø÷îå
:éàä éìåë éáéùç

cccc.f"r da yiy xir:øéòáù æ"òì íåéä øéòä éðáì [ùé] ãéà íåéù.dl dvegïéàù ,øéòì õåç íéáùåéä íò úúìå úàùì øúåî ãàî øéòì êåîñ åìéôàå
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משום  ישראל  ויעבור  רווחיהם, על לאלילם ויודו בחגם ילכו שמא

תזכירו לא אחרים אלהים jit""ושם lr rnyi `l,(,(,(,(יגיגיגיג כגכגכגכג,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

אסור וכן אחרים. ידי  על  נשמע יהא האליל  ששם תגרום אל  ודרשו:
ïäî ìBàLìå ïìéàLäì שמח שהגוי לפי  כלים, או  בהמה – ÀÇÀÄÈÀÄÀÅÆ

לטובתו, וזקוק ממנו  שואל  ïäîכשישראל úBåììå ïúBåìäì– ÀÇÀÈÀÄÀÅÆ
חוב,ïòøôìמעות, להם לשלם –ïäî òøtìå מהם ולגבות – ÀÈÀÈÀÄÈÇÅÆ

כך . על  לאליל ומודה שמח, הגוי הללו הדברים שבכל  éaøÇÄחובם,
ïäî ïéòøôð :øîBà äãeäé,מגוי חוב לגבות מותר –éðtî ÀÈÅÄÀÈÄÅÆÄÀÅ

Bì øöî àeäL לאלילו מודה ואינו צער , לו  גורם החוב שפרעון  – ÆÅÅ
כך. Bìעל  eøîà:חכמים –,åéLëò àeä øönL ét ìò óà ÈÀÇÇÄÆÅÅÇÀÈ

ïîæ øçàì àeä çîN אז מודה והוא חובו, שסילק חגו, ביום – ÈÅÇÀÇÇÀÇ
minkgk.לאלילו. dkldeמבואר בבבב):):):):בגמרא ו ו ו ו ,,,, זרה זרה זרה זרה  שדווקא ((((עבודה עבודה עבודה עבודה 

להיפרע, מותר  פה על מילווה אבל מהם, להיפרע אסור  בשטר  מילווה
כשאין  להודאתו , חוששים אין  זה ובכגון  מידם, כמציל  שהוא מפני

זרה. עבודה בגוף מכשול שם
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חגיהם  לאחר  גם אם תנאים בה ונחלקו  הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
הגויים. עם ולתת לשאת אסור

GL :øîBà ìàòîLé éaøGLe íäéðôì íéîé äLíéîé äL ÇÄÄÀÈÅÅÀÈÈÄÄÀÅÆÀÈÈÄ
øeñà íäéøçàì,חגיהם לפני הגויים עם ומתן משא שאסור  כשם – ÀÇÂÅÆÈ

שיזדמן  טוב דבר כל על לאליל  הם שמודים חגיהם, לאחר גם אסור כך

חגם. יום לאחר øeñàלהם ïäéãéà éðôì :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÄÀÅÅÅÆÈ
הקודמת, המשנה של לתנא חכמים בין  הבדל שיש  מבואר בגמרא

לפני ימים שלושה ומתן משא אסור הקודמת במשנה התנא שלדעת
bgd),חגם mei caln) יום את גם הימים שלשת כוללים חכמים ולדעת

הקודמת  במשנה התנא לדעת בדיעבד , ונתן  נשא אם אחר : הבדל החג.
דהיינו  עמהן, ולתת לשאת אסור אומר : הוא שהרי  בהנאה, מותר

אפילו  "אסור" אומרים: וחכמים מותר ; בדיעבד  אבל לכתחילה,

zncewd.בדיעבד . dpynk dkldeøzî ïäéãéà øçàì ולתת לשאת – ÀÇÇÅÅÆËÈ
הגויים. עם
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באה  חגיהם, לפני  הגויים עם ומתן  משא שאסור  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
ישראל. בארץ המשנה בתקופת ששלטו  הרומיים, של החגים ימי  את לפרט משנתנו

íéBb ìL ïäéãéà elàå; לעיל כמבואר –àcðì÷החודש ראש – ÀÅÅÅÆÆÄÈÆÀÈ
שנתם, ראש  ובייחוד אותו àøeðøèñeשלהם, חוגגים שהיו  חג – ÀÇÀÈ

בדצמבר. עשר שבעה ביום והתחילו  השנה, יום íéñèø÷eבסוף – ÀÈÅÄ
מבואר : בגמרא מצרים. של  אלכסנדריה את כבשו שבו  לרומיים, נצחון

מלכות, רומי בו שתפסה íéëìîיום ìL àéñeðb íBéå יום – ÀÀÀÈÆÀÈÄ
חייו , ימי  לכל חג יום והוא מלך , בו äãläשמעמידים íBéåשל – ÀÇÅÈ

äúénäהמלך , íBéå,בנו חיי ימי  כל חג שעושים מלך, של  –éøác ÀÇÄÈÄÀÅ
øéàî éaø שלא פי על אף איד , כיום נחשב המיתה שיום הסובר – ÇÄÅÄ

תשמישו . וכלי  בגדיו  את עליו  äúéîשרפו  ìk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÈ
äôøN da LiL, תשמישו כלי  את המת על ששורפים –da Lé ÆÆÈÀÅÈÆÈ

äøæ äãBáò,זרה לעבודה איד  יום הוא היום אותו כלומר –ïéàLå ÂÈÈÈÀÆÅ
äôøN da, תשמישו כלי  המת על בה שורפים שאין  מיתה אבל  – ÈÀÅÈ

äøæ äãBáò da ïéà ביום זרה לעבודה איד  יום עושים אין  – ÅÈÂÈÈÈ
שלושה  הגויים עם ומתן במשא שאסור החג, ימי הם אלו  המיתה;

אבל לפניהם. Bð÷æימים úçìâz íBé יום שאינו  גוי , כל  של  – ÄÀÇÇÀÈ
איד , יום עושה כשמגלח אחד  כל אלא לרבים, –BúéøBìáeהקבוע ÀÄ

לשנה, משנה אלא מגלחן ואינו  בקדקדו  משייר  שהיה השערות הן

איד, יום עושה הבלורית את שמגלח íiäויום ïî Ba äìòL íBéÆÈÈÄÇÈ
איד , יום לו וקובע שניצל , על  זרה לעבודה זבחים שמקריב –íBéåÀ

íéøeñàä úéaî Ba àöiL, איד יום אותו שעושה –äNòL éBâå ÆÈÈÄÅÈÂÄÀÆÈÈ
Bðáì äzLîאלו בכל חתונתו , ביום –øeñà Bðéà ומתן במשא – ÄÀÆÄÀÅÈ

הגוי, íBiäעם BúBà àlà, לפניו ימים שלושה ולא –BúBàå ÆÈÇÀ
ãáìa Léàä. אידו יום את החוגג הגוי  אותו עם ורק – ÈÄÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt dxf dcear zkqn

àa eäiìàøäèìe ànèì,áø÷ìe ÷çøì,÷çøì àlàïé÷çøîä áø÷ìe òBøæa ïéáø÷îäòBøæa.úéa úçtLî ¥¦¨¨§©¥§©¥§©¥§¨¥¤¨§©¥©§Ÿ̈¦¦§©§¨¥©§ª¨¦¦§©¦§©©¥
ïcøiä øáòa äúéä äôéøö,òBøæa ïBiö ïa d÷çøå;úøçà ãBòåíL äúéä,òBøæa ïBiö ïa dáø÷å;ïBâk §¦¨¨§¨§¥¤©©§¥§¦£¨¤¦¦§©§©¤¤¨§¨¨§¥§¨¤¦¦§©§

elà,øäèìe ànèì àa eäiìà,÷çøìáø÷ìe.äãeäé éaøøîBà:÷çøì àG ìáà áø÷ì.ïBòîL éaøøîBà: ¥¥¦¨¨§©¥§©¥§©¥§¨¥©¦§¨¥§¨¥£¨§©¥©¦¦§¥
ú÷Gçnä úBåLäì.íéîëçåíéøîBà:áø÷ì àGå ÷çøì àG,úBNòì àlàíìBòa íBìL,øîàpL(ãë¯âë ,â éëàìî): §©§©©£¤©£¨¦§¦§©¥§§¨¥¤¨©£¨¨¨¤¤¡©

øîBâå "àéápä äiìà úà íëì çìL éððä","íúBáà-ìò íéða áìå íéða-ìò úBáà-áì áéLäå". ¦§¦Ÿ¥©¨¤¥¥¦¨©¨¦§¥§¥¦¥¨©¨¦§¥¨¦©£¨
˙ Â È Â „ Ú ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

d x f d c e a r z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡GL íéBb ìL ïäéãéà éðôìíéîé äL,ïänò úúìå úàNì øeñà,ìå ïìéàLäìïäî ìBàL,ïäî úBåììå ïúBåìäì, ¦§¥¥¥¤¤¦§¨¨¦¨¨¥§¨¥¦¨¤§©§¦¨§¦§¥¤§©§¨§¦§¥¤
ïäî òøtìå ïòøôì.äãeäé éaøøîBà:ïäî ïéòøôð,Bì øöî àeäL éðtî.Bì eøîà:åéLëò àeä øönL ét ìò óà, §¨§¨§¦¨©¥¤©¦§¨¥¦§¨¦¥¤¦§¥¤¥¥¨§©©¦¤¥¥©§¨

:äòîèð äòîèðù äçôùî àéä äëìäã ,àáì ãéúòì íéøùë íäå íçéðé àìà ,òîèð àì éîå òîèð éî.rexfa miaxewnd wgxl `l`ïúåà íé÷éæçî ìëäù
:äúåøùëá äðçéðé ,äìåñô òãåð àìù úîçî äòîèðù äçôùî ìáà .òåøæá åáø÷úðù àìà ,íéìåñôá.dtixv zia:äçôùîä íù êë.dwgixeïäéìò æéøëä

:ïéìåñô ïäù.oeiv oa:òåøæ ìòáå äåä àîìà ùðéà.my dzid zxg` dgtyn cere:äìåñô äúéäù.rexfa oeiv oa daxiweù ïäéìò æéøëäåíéøùë ïä
äîë êãîìì ,äøùëä äçôùîä íù øéëæäù åîë òåøæá ïåéö ïá äáøé÷ù äìåñôä äçôùîä íù øéëæä àìå úåéøáä ãåáë ìò àðúä ñçå .íäá ïúçúäì

:íéøùëá ïëù ìë ,íéìåñôá êë íà .ïåì÷ äñåë úåéäìå ,åøáç úåðâá øôñì àìù øäæéì íãà êéøö.el` oebkå÷çøúðù àìà ,äòåãé ïúåìñôå ïúåøùëù
:òåøæá åáø÷úðå òåøæá.wgxl `l la` axwl:òåøæá äáø÷úðù äúåà ÷çøî åðéà ìáà .áø÷î àåä ,òåøæá ä÷çøúðù äøùëä äçôùîäal aiyde xn`py

.mipa lr zea`àìå äåù ïìåë áì äéäéù ,íéãéîìúä åìà íéðáå ,íéîëçä åìà úåáà ,ïåòîù 'ø éøáãìå .äæ ìù åéðá éðáî äæ ùãå÷ä çåøá øîåì ãéúòù
:ú÷åìçî ïäéðéá ìåôé

``̀̀̀.miieb ly odici` iptl:íäéãòåîìå íäéâçì éàðâì éåðéë íù.zzle z`yl:íãéà íåéá æ"òì åãåîå éìæàã íåùî .úåð÷ìå øåëîì.oli`ydläîäá

`xephxa yexit

îì äëìä ,Baøî Baøå ,Baøîéðéqî äL הקב"ה לו  שהראה – ÅÇÀÇÅÇÂÈÈÀÙÆÄÄÇ
ודורשיו דור  דור  בסיני  eäiìàוהראהו ,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),למשה ïéàLÆÅÅÄÈ

áø÷ìe ÷çøì ,øäèìe ànèì àaהעומד הנביא אליהו – ÈÀÇÅÀÇÅÀÇÅÀÈÅ
בענייני לברר בא אינו ספקות, ולברר המשיח ביאת לפני להתגלות
ולרחק  לפסול  כדי  פסולים, ספקי בהן שנטמעו משפחות, של  יחוסן
בחזקת  תישאר  משפחה כל  שכן  אותן , ולקרב להכשיר או משפחות

הוא,àlàכשרותה, בא –òBøæa ïéáø÷îä ÷çøì המוחזקים – ÆÈÀÇÅÇÀÙÈÄÄÀÇ
הזרוע, בכוח נתקרבו  אבל רחוקים, להיות וראויים áø÷ìeÀÈÅפסולים

òBøæa ïé÷çøîä.הזרוע בכוח שרוחקו  כשרות משפחות לקרב – ÇÀËÈÄÄÀÇ
עליו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  רבנו ממשה נשמע "לא כותב: למשנתנו בפירושו 

סיפר שמשה לפי הענין , זה ממנו  שמע אבל  הלשון , זה השלום
משם  השמים בקצה נדחך  יהיה "אם התורה: ולשון המשיח. בביאת

אֿלהיך "... ה' דדדד););););יקבצך  לללל,,,, שבותך((((דבריםדבריםדבריםדברים את אֿלהיך  ה' "ושב
גגגג););););ורחמך "... שם שם שם שם ,,,, זרעך "...((((שם שם שם שם  לבב ואת לבבך את אֿלהיך  ה' "ומל

וווו),),),), שם שם שם שם ,,,, וסיבותיו ,((((שם שם שם שם  בהקדמותיו הגבורה מפי כן  גם להם והגיד 
להם  והודיע אליהו, והוא הארץ, לו ליישר  האיש אותו  ושיקדים

ההוא miqngdשהאיש xiqie wlqi la` ,dxeza rxbi `le siqei `l
.cala מה שיסיר, ברעות המחלוקת נפלה אבל מחלוקת... בזה ואין

שיסיר שהרעות זכאי  בן יוחנן רבן  ואמר פסולהם. אדם להרחיק הן ,
בזרוע כשר ששב zenil`a),ביחוסו , ,rexfd geka xyk zeidl xfgy)

בזרוע. ישראל  מקהל או  כהונה מקהל  שהורחק הכשר  האדם ולקרב
משפחות":(pzd`)והמשיל  äúéäבשתי  äôéøö úéa úçtLîÄÀÇÇÅÀÄÈÈÀÈ

òBøæa ïBiö ïa d÷çøå ,ïcøiä øáòa אדם ציון  בן  שהיה – ÀÅÆÇÇÀÅÀÄÂÈÆÄÄÀÇ
שהיתה  צריפה, בית משפחת את הזרוע בכוח וריחק ואלם, תקיף

פסולה. שהיא עליה והכריז כשרה úøçàמשפחה ãBòå משפחה – ÀÇÆÆ
íLאחרת, äúéä את להזכיר  התנא רצה ולא פסולה, שהיתה – ÈÀÈÈ

לספר שלא ליזהר  אדם צריך כמה ללמדך כבודה, על שחס שמה,

קלון כוסה ולהיות חברו òBøæa((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),בגנות ïBiö ïa dáø÷åÀÅÀÈÆÄÄÀÇ
כשרה, משפחה בחזקת שהעמידה –elà ïBâk ופסלותן שכשרותן  – ÀÅ

בזרוע, ונתקרבו בזרוע שנתרחקו  אלא ànèìידועה, àa eäiìàÅÄÈÈÀÇÅ
áø÷ìe ÷çøì ,øäèìeעל האמת ולהעמיד  החמסים להסיר  – ÀÇÅÀÇÅÀÈÅ

ולקרבו . הטהור את ולהכשיר ולרחקו, הטמא את לפסול  éaøÇÄכנו,
÷çøì àG ìáà áø÷ì :øîBà äãeäé יבוא הנביא אליהו – ÀÈÅÀÈÅÂÈÀÇÅ

שנתקרבו  אלו  את לרחק לא אבל בזרוע, שנתרחקו  אלו  את לקרב

אותם. ירחק לא ונתקרבו  שהואיל øîBà:בזרוע, ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
ú÷Gçnä úBåLäì המחלוקת להשוות אלא בא הנביא אליהו  אין  – ÀÇÀÇÇÂÆ

החכמים. áø÷ìבין àGå ÷çøì àG :íéøîBà íéîëçå יבוא – ÇÂÈÄÀÄÀÇÅÀÀÈÅ
הנביא, íìBòaאליהו íBìL úBNòì àlà השתדלותו "כל – ÆÈÇÂÈÈÈ
אלא  יהיה ולדעת לא ולתעודה, לתורה אדם) בני (של בהשלמתם

זה  ועל  השלמות... תכלית ולהשגת המעולות ולמידות האמתיות,
mlera,אמרו: mely zeyrl סיבת הם הלבבות וקירוב שהאהבה

לכולם אב בנין והיא דבר , בכל מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).האמת ויש 
הגואל... ביאת על אותם ולבשר  האומות, מן לישראל  שלום לעשות

"éððä((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ),),),), :øîàpL:הכתוב כנוסח גורסים יש –ikp` dpd ÆÆÁÇÄÀÄ
àéápä äiìà úà íëì çìL–.`xepde lecbd 'd mei `ea iptl ÙÅÇÈÆÅÅÄÈÇÈÄ

"íúBáà-ìò íéða áìå íéða-ìò úBáà-áì áéLäåלפי – ÀÅÄÅÈÇÈÄÀÅÈÄÇÂÈ
מהפסוק  דבריהם למדים שבמשנתנו התנאים כל ואחרים, ברטנורא

רבי שלדעת אבותם", על  בנים ולב בנים על אבות לב "והשיב
ברוח  להודיע אליהו  שעתיד לומר, הכתוב בא יהודה ורבי  יהושע

החכמים, אלו  "אבות", שמעון, רבי  ולדעת הבנים; מי  של  הקודש ,
ביניהן  תפול ולא שווה כולם לב שיהא התלמידים, אלו  ו"בנים"

בעולם, שלום שיעשה הוא, כפשוטו הפסוק חכמים ולדעת מחלוקת,
ואבות  בנים של  הלבבות ויתאחדו הבריות, בין שנאה תהא ולא

תורתו . ולקיים ה' אל לשוב

ä ø æ ä ã å á ò ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

חגיהם. לפני זרה עבודה עובדי הגויים עם ומתן משא באיסור עוסקת משנתנו

לה): לב, (דברים הכתוב שם על "אידיהם", הגויים של חגיהם את מכנה המשנה

יום קרוב מד,`mci"."כי (ישעיהו  הכתוב שם על  (בעי"ן) "עידיהם" גורסים: ויש

יועילו, בל  וחמודיהם תוהו כלם פסל  "יוצרי (גמרא).mdicreט): המה"

íéBb ìL ïäéãéà éðôì עבודה עובדי  גויים של  חגיהם לפני – ÄÀÅÅÅÆÆÄ
GLïänòזרה, úúìå úàNì øeñà ,íéîé äL,וממכר במקח – ÀÈÈÄÈÈÅÀÈÅÄÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn



קני c dpyn oey`x wxt dxf dcear zkqn

ïîæ øçàì àeä çîN. ¨¥©§©©§©
·ìàòîLé éaøøîBà:GLGLe íäéðôì íéîé äLøeñà íäéøçàì íéîé äL.íéîëçåíéøîBà:øeñà ïäéãéà éðôì, ©¦¦§¨¥¥§¨¨¦¦§¥¤§¨¨¦§©£¥¤¨©£¨¦§¦¦§¥¥¥¤¨

øzî ïäéãéà øçàì. §©©¥¥¤ª¨
‚íéBb ìL ïäéãéà elàå:àcðì÷,àøeðøèñe,íéñèø÷e,íéëìî ìL àéñeðb íBéå,äãlä íBéå,äúénä íBéå;éøác §¥¥¥¤¤¦¨¤§¨§©§¨§¨¥¦§§§¨¤§¨¦§©¥¨§©¦¨¦§¥

øéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:da LiL äúéî ìkäôøN–äøæ äãBáò da Lé;da ïéàLåäôøN–da ïéà ©¦¥¦©£¨¦§¦¨¦¨¤¤¨§¥¨¤¨£¨¨¨§¤¥¨§¥¨¥¨
äøæ äãBáò.BúéøBìáe Bð÷æ úçìâz íBé,íiä ïî Ba äìòL íBé,eñàä úéaî Ba àöiL íBéåíéø,äNòL éBâå £¨¨¨¦§©©§¨§¦¤¨¨¦©¨§¤¨¨¦¥¨£¦§¤¨¨
Bðáì äzLî–íBiä BúBà àlà øeñà Bðéà,ãáìa Léàä BúBàå. ¦§¤¦§¥¨¤¨©§¨¦¦§©

„äøæ äãBáò da LiL øéò–øzî dì äöeç.äøæ äãBáò dì äöeç äéä–øzî dëBz.ì Cìéì eäîíL?ïîæa ¦¤¤¨£¨¨¨¨¨ª¨¨¨¨¨£¨¨¨¨ª¨©¥¥§¨¦§©

:àðéòá àøãäã éãéî ,íéìëå.mzeeldl:äðúð äàöåäì äåìîã ,ïéòá éøãä àìã .úåòî.orxetl:íãéà íåéá æ"òì åãåîå åìæà ïéòøôð ïäùë`edy iptn
.xvin:äãåîå ìéæà àìå ,åì íéøæåç íðéàù åéúåòî ìò.onf xg`l `ed gnyøèùá äåìîá à÷åãå .äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äãåîå ìéæàå ,åãéà íåéá øçîì

:íãéî ìéöîë àåäù éðôî ,éøù äô ìò äåìîá ìáà ,íäî òøôäì øåñà
aaaa.xzen odici` xg`løåñà åðéà ,äàøé íåùî ãåòå ,íäî åðéúñðøô ø÷éòù ,íäîò ïúéìå àùéìî åðîöò ãéîòäì íéìåëé åðà ïéàù äìåâáå .äëìä ïëå

àúëñîä åæá éøñúàã éðä ìëã] .åãåîå åìæà àìã åäééååâá ïðáøì åäì íé÷ã íåùî ,íãéà íåé ìëá åìéôà øúéä àîìò âåäð àðãéàäå .ãáìá íãéà íåé àìà
:[ùîî æ"òå íéìéìà éãáåòá éøééî

bbbb.`icplw:úáè úôå÷ú øçà íéîé äðåîù.`xepxhqàîù éì éåà ,øîà ,êìåäå èòîúî äéäù íåé ïåùàøä íãà äàøù éôì .äôå÷úä íãå÷ íéîé äðåîù
éáùáìù åâäðî øîà ,êìåäå êéøàîù íåé äàøå äôå÷úä äìôðù ïåéë ,[äìôúáå] úéðòúá íéîé äðåîù áùéå ãîò ,åäåáå åäåúì íìåòä øæåç éúçøñù ì

:æ"òì íåòá÷ íäå ,íéîùì íòá÷ àåä .íéáåè íéîé åìàå åìàì ïàùò ,úøçà äðùì .íéáåè íéîé äðåîù äùòå ãîò ,àåä íìåò.miqhxwåá úñéôú íåé
:ãéà íåé íåòá÷å ,úåëìî.`iqepib:êìî åá ïéãéîòîù íåé.dcild mei:êìîä åá ãìåðù íåé.dtixy:íéëìîä ìò ïéôøåùù êøãë åùéîùú éìë åéìò åôøùù

.f"r da yi:íäéðôì íéîé äùìù íéøåñàå åäì éáéùç ,àúùä ãò ïðéáùçã êðä ìëå .åðá éîé ìë äðùì äðùî ïëå ,æ"òì ãéà íäì ùé íåéä åúåà øîåìë
,epwf zglbz mei la`:ãéà íåé äùåò çìâîùë ãçà ìë àìà íéáøì òåá÷ä ïîæ åðéàù.ezixelaeäçìâî åðéàå äìåë äðùä ìë åéøçàî úéøåìá çéðîù

:ãéà íåé äùåò äçìâîù íåéå ,äðùì äðùî àìà.mid on dlry meieàìã ,åéðôì àìå íåéä åúåà àìà øåñà åðéà êðä ìëá .ìåöðù ìò æ"òì íéçáæ áéø÷îå
:éàä éìåë éáéùç

cccc.f"r da yiy xir:øéòáù æ"òì íåéä øéòä éðáì [ùé] ãéà íåéù.dl dvegïéàù ,øéòì õåç íéáùåéä íò úúìå úàùì øúåî ãàî øéòì êåîñ åìéôàå

`xephxa yexit

משום  ישראל  ויעבור  רווחיהם, על לאלילם ויודו בחגם ילכו שמא

תזכירו לא אחרים אלהים jit""ושם lr rnyi `l,(,(,(,(יגיגיגיג כגכגכגכג,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

אסור וכן אחרים. ידי  על  נשמע יהא האליל  ששם תגרום אל  ודרשו:
ïäî ìBàLìå ïìéàLäì שמח שהגוי לפי  כלים, או  בהמה – ÀÇÀÄÈÀÄÀÅÆ

לטובתו, וזקוק ממנו  שואל  ïäîכשישראל úBåììå ïúBåìäì– ÀÇÀÈÀÄÀÅÆ
חוב,ïòøôìמעות, להם לשלם –ïäî òøtìå מהם ולגבות – ÀÈÀÈÀÄÈÇÅÆ

כך . על  לאליל ומודה שמח, הגוי הללו הדברים שבכל  éaøÇÄחובם,
ïäî ïéòøôð :øîBà äãeäé,מגוי חוב לגבות מותר –éðtî ÀÈÅÄÀÈÄÅÆÄÀÅ

Bì øöî àeäL לאלילו מודה ואינו צער , לו  גורם החוב שפרעון  – ÆÅÅ
כך. Bìעל  eøîà:חכמים –,åéLëò àeä øönL ét ìò óà ÈÀÇÇÄÆÅÅÇÀÈ

ïîæ øçàì àeä çîN אז מודה והוא חובו, שסילק חגו, ביום – ÈÅÇÀÇÇÀÇ
minkgk.לאלילו. dkldeמבואר בבבב):):):):בגמרא ו ו ו ו ,,,, זרה זרה זרה זרה  שדווקא ((((עבודה עבודה עבודה עבודה 

להיפרע, מותר  פה על מילווה אבל מהם, להיפרע אסור  בשטר  מילווה
כשאין  להודאתו , חוששים אין  זה ובכגון  מידם, כמציל  שהוא מפני

זרה. עבודה בגוף מכשול שם

i r i a x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

חגיהם  לאחר  גם אם תנאים בה ונחלקו  הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
הגויים. עם ולתת לשאת אסור

GL :øîBà ìàòîLé éaøGLe íäéðôì íéîé äLíéîé äL ÇÄÄÀÈÅÅÀÈÈÄÄÀÅÆÀÈÈÄ
øeñà íäéøçàì,חגיהם לפני הגויים עם ומתן משא שאסור  כשם – ÀÇÂÅÆÈ

שיזדמן  טוב דבר כל על לאליל  הם שמודים חגיהם, לאחר גם אסור כך

חגם. יום לאחר øeñàלהם ïäéãéà éðôì :íéøîBà íéîëçå– ÇÂÈÄÀÄÄÀÅÅÅÆÈ
הקודמת, המשנה של לתנא חכמים בין  הבדל שיש  מבואר בגמרא

לפני ימים שלושה ומתן משא אסור הקודמת במשנה התנא שלדעת
bgd),חגם mei caln) יום את גם הימים שלשת כוללים חכמים ולדעת

הקודמת  במשנה התנא לדעת בדיעבד , ונתן  נשא אם אחר : הבדל החג.
דהיינו  עמהן, ולתת לשאת אסור אומר : הוא שהרי  בהנאה, מותר

אפילו  "אסור" אומרים: וחכמים מותר ; בדיעבד  אבל לכתחילה,

zncewd.בדיעבד . dpynk dkldeøzî ïäéãéà øçàì ולתת לשאת – ÀÇÇÅÅÆËÈ
הגויים. עם

ג ה נ ש מ ר ו א ב

באה  חגיהם, לפני  הגויים עם ומתן  משא שאסור  הקודמות במשניות שלמדנו  לאחר 
ישראל. בארץ המשנה בתקופת ששלטו  הרומיים, של החגים ימי  את לפרט משנתנו

íéBb ìL ïäéãéà elàå; לעיל כמבואר –àcðì÷החודש ראש – ÀÅÅÅÆÆÄÈÆÀÈ
שנתם, ראש  ובייחוד אותו àøeðøèñeשלהם, חוגגים שהיו  חג – ÀÇÀÈ

בדצמבר. עשר שבעה ביום והתחילו  השנה, יום íéñèø÷eבסוף – ÀÈÅÄ
מבואר : בגמרא מצרים. של  אלכסנדריה את כבשו שבו  לרומיים, נצחון

מלכות, רומי בו שתפסה íéëìîיום ìL àéñeðb íBéå יום – ÀÀÀÈÆÀÈÄ
חייו , ימי  לכל חג יום והוא מלך , בו äãläשמעמידים íBéåשל – ÀÇÅÈ

äúénäהמלך , íBéå,בנו חיי ימי  כל חג שעושים מלך, של  –éøác ÀÇÄÈÄÀÅ
øéàî éaø שלא פי על אף איד , כיום נחשב המיתה שיום הסובר – ÇÄÅÄ

תשמישו . וכלי  בגדיו  את עליו  äúéîשרפו  ìk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÈ
äôøN da LiL, תשמישו כלי  את המת על ששורפים –da Lé ÆÆÈÀÅÈÆÈ

äøæ äãBáò,זרה לעבודה איד  יום הוא היום אותו כלומר –ïéàLå ÂÈÈÈÀÆÅ
äôøN da, תשמישו כלי  המת על בה שורפים שאין  מיתה אבל  – ÈÀÅÈ

äøæ äãBáò da ïéà ביום זרה לעבודה איד  יום עושים אין  – ÅÈÂÈÈÈ
שלושה  הגויים עם ומתן במשא שאסור החג, ימי הם אלו  המיתה;

אבל לפניהם. Bð÷æימים úçìâz íBé יום שאינו  גוי , כל  של  – ÄÀÇÇÀÈ
איד , יום עושה כשמגלח אחד  כל אלא לרבים, –BúéøBìáeהקבוע ÀÄ

לשנה, משנה אלא מגלחן ואינו  בקדקדו  משייר  שהיה השערות הן

איד, יום עושה הבלורית את שמגלח íiäויום ïî Ba äìòL íBéÆÈÈÄÇÈ
איד , יום לו וקובע שניצל , על  זרה לעבודה זבחים שמקריב –íBéåÀ

íéøeñàä úéaî Ba àöiL, איד יום אותו שעושה –äNòL éBâå ÆÈÈÄÅÈÂÄÀÆÈÈ
Bðáì äzLîאלו בכל חתונתו , ביום –øeñà Bðéà ומתן במשא – ÄÀÆÄÀÅÈ

הגוי, íBiäעם BúBà àlà, לפניו ימים שלושה ולא –BúBàå ÆÈÇÀ
ãáìa Léàä. אידו יום את החוגג הגוי  אותו עם ורק – ÈÄÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt dxf dcear zkqn

àa eäiìàøäèìe ànèì,áø÷ìe ÷çøì,÷çøì àlàïé÷çøîä áø÷ìe òBøæa ïéáø÷îäòBøæa.úéa úçtLî ¥¦¨¨§©¥§©¥§©¥§¨¥¤¨§©¥©§Ÿ̈¦¦§©§¨¥©§ª¨¦¦§©¦§©©¥
ïcøiä øáòa äúéä äôéøö,òBøæa ïBiö ïa d÷çøå;úøçà ãBòåíL äúéä,òBøæa ïBiö ïa dáø÷å;ïBâk §¦¨¨§¨§¥¤©©§¥§¦£¨¤¦¦§©§©¤¤¨§¨¨§¥§¨¤¦¦§©§

elà,øäèìe ànèì àa eäiìà,÷çøìáø÷ìe.äãeäé éaøøîBà:÷çøì àG ìáà áø÷ì.ïBòîL éaøøîBà: ¥¥¦¨¨§©¥§©¥§©¥§¨¥©¦§¨¥§¨¥£¨§©¥©¦¦§¥
ú÷Gçnä úBåLäì.íéîëçåíéøîBà:áø÷ì àGå ÷çøì àG,úBNòì àlàíìBòa íBìL,øîàpL(ãë¯âë ,â éëàìî): §©§©©£¤©£¨¦§¦§©¥§§¨¥¤¨©£¨¨¨¤¤¡©

øîBâå "àéápä äiìà úà íëì çìL éððä","íúBáà-ìò íéða áìå íéða-ìò úBáà-áì áéLäå". ¦§¦Ÿ¥©¨¤¥¥¦¨©¨¦§¥§¥¦¥¨©¨¦§¥¨¦©£¨
˙ Â È Â „ Ú ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
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‡GL íéBb ìL ïäéãéà éðôìíéîé äL,ïänò úúìå úàNì øeñà,ìå ïìéàLäìïäî ìBàL,ïäî úBåììå ïúBåìäì, ¦§¥¥¥¤¤¦§¨¨¦¨¨¥§¨¥¦¨¤§©§¦¨§¦§¥¤§©§¨§¦§¥¤
ïäî òøtìå ïòøôì.äãeäé éaøøîBà:ïäî ïéòøôð,Bì øöî àeäL éðtî.Bì eøîà:åéLëò àeä øönL ét ìò óà, §¨§¨§¦¨©¥¤©¦§¨¥¦§¨¦¥¤¦§¥¤¥¥¨§©©¦¤¥¥©§¨

:äòîèð äòîèðù äçôùî àéä äëìäã ,àáì ãéúòì íéøùë íäå íçéðé àìà ,òîèð àì éîå òîèð éî.rexfa miaxewnd wgxl `l`ïúåà íé÷éæçî ìëäù
:äúåøùëá äðçéðé ,äìåñô òãåð àìù úîçî äòîèðù äçôùî ìáà .òåøæá åáø÷úðù àìà ,íéìåñôá.dtixv zia:äçôùîä íù êë.dwgixeïäéìò æéøëä

:ïéìåñô ïäù.oeiv oa:òåøæ ìòáå äåä àîìà ùðéà.my dzid zxg` dgtyn cere:äìåñô äúéäù.rexfa oeiv oa daxiweù ïäéìò æéøëäåíéøùë ïä
äîë êãîìì ,äøùëä äçôùîä íù øéëæäù åîë òåøæá ïåéö ïá äáøé÷ù äìåñôä äçôùîä íù øéëæä àìå úåéøáä ãåáë ìò àðúä ñçå .íäá ïúçúäì

:íéøùëá ïëù ìë ,íéìåñôá êë íà .ïåì÷ äñåë úåéäìå ,åøáç úåðâá øôñì àìù øäæéì íãà êéøö.el` oebkå÷çøúðù àìà ,äòåãé ïúåìñôå ïúåøùëù
:òåøæá åáø÷úðå òåøæá.wgxl `l la` axwl:òåøæá äáø÷úðù äúåà ÷çøî åðéà ìáà .áø÷î àåä ,òåøæá ä÷çøúðù äøùëä äçôùîäal aiyde xn`py

.mipa lr zea`àìå äåù ïìåë áì äéäéù ,íéãéîìúä åìà íéðáå ,íéîëçä åìà úåáà ,ïåòîù 'ø éøáãìå .äæ ìù åéðá éðáî äæ ùãå÷ä çåøá øîåì ãéúòù
:ú÷åìçî ïäéðéá ìåôé

``̀̀̀.miieb ly odici` iptl:íäéãòåîìå íäéâçì éàðâì éåðéë íù.zzle z`yl:íãéà íåéá æ"òì åãåîå éìæàã íåùî .úåð÷ìå øåëîì.oli`ydläîäá
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îì äëìä ,Baøî Baøå ,Baøîéðéqî äL הקב"ה לו  שהראה – ÅÇÀÇÅÇÂÈÈÀÙÆÄÄÇ
ודורשיו דור  דור  בסיני  eäiìàוהראהו ,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),למשה ïéàLÆÅÅÄÈ

áø÷ìe ÷çøì ,øäèìe ànèì àaהעומד הנביא אליהו – ÈÀÇÅÀÇÅÀÇÅÀÈÅ
בענייני לברר בא אינו ספקות, ולברר המשיח ביאת לפני להתגלות
ולרחק  לפסול  כדי  פסולים, ספקי בהן שנטמעו משפחות, של  יחוסן
בחזקת  תישאר  משפחה כל  שכן  אותן , ולקרב להכשיר או משפחות

הוא,àlàכשרותה, בא –òBøæa ïéáø÷îä ÷çøì המוחזקים – ÆÈÀÇÅÇÀÙÈÄÄÀÇ
הזרוע, בכוח נתקרבו  אבל רחוקים, להיות וראויים áø÷ìeÀÈÅפסולים

òBøæa ïé÷çøîä.הזרוע בכוח שרוחקו  כשרות משפחות לקרב – ÇÀËÈÄÄÀÇ
עליו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  רבנו ממשה נשמע "לא כותב: למשנתנו בפירושו 

סיפר שמשה לפי הענין , זה ממנו  שמע אבל  הלשון , זה השלום
משם  השמים בקצה נדחך  יהיה "אם התורה: ולשון המשיח. בביאת

אֿלהיך "... ה' דדדד););););יקבצך  לללל,,,, שבותך((((דבריםדבריםדבריםדברים את אֿלהיך  ה' "ושב
גגגג););););ורחמך "... שם שם שם שם ,,,, זרעך "...((((שם שם שם שם  לבב ואת לבבך את אֿלהיך  ה' "ומל

וווו),),),), שם שם שם שם ,,,, וסיבותיו ,((((שם שם שם שם  בהקדמותיו הגבורה מפי כן  גם להם והגיד 
להם  והודיע אליהו, והוא הארץ, לו ליישר  האיש אותו  ושיקדים

ההוא miqngdשהאיש xiqie wlqi la` ,dxeza rxbi `le siqei `l
.cala מה שיסיר, ברעות המחלוקת נפלה אבל מחלוקת... בזה ואין

שיסיר שהרעות זכאי  בן יוחנן רבן  ואמר פסולהם. אדם להרחיק הן ,
בזרוע כשר ששב zenil`a),ביחוסו , ,rexfd geka xyk zeidl xfgy)

בזרוע. ישראל  מקהל או  כהונה מקהל  שהורחק הכשר  האדם ולקרב
משפחות":(pzd`)והמשיל  äúéäבשתי  äôéøö úéa úçtLîÄÀÇÇÅÀÄÈÈÀÈ

òBøæa ïBiö ïa d÷çøå ,ïcøiä øáòa אדם ציון  בן  שהיה – ÀÅÆÇÇÀÅÀÄÂÈÆÄÄÀÇ
שהיתה  צריפה, בית משפחת את הזרוע בכוח וריחק ואלם, תקיף

פסולה. שהיא עליה והכריז כשרה úøçàמשפחה ãBòå משפחה – ÀÇÆÆ
íLאחרת, äúéä את להזכיר  התנא רצה ולא פסולה, שהיתה – ÈÀÈÈ

לספר שלא ליזהר  אדם צריך כמה ללמדך כבודה, על שחס שמה,

קלון כוסה ולהיות חברו òBøæa((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),),בגנות ïBiö ïa dáø÷åÀÅÀÈÆÄÄÀÇ
כשרה, משפחה בחזקת שהעמידה –elà ïBâk ופסלותן שכשרותן  – ÀÅ

בזרוע, ונתקרבו בזרוע שנתרחקו  אלא ànèìידועה, àa eäiìàÅÄÈÈÀÇÅ
áø÷ìe ÷çøì ,øäèìeעל האמת ולהעמיד  החמסים להסיר  – ÀÇÅÀÇÅÀÈÅ

ולקרבו . הטהור את ולהכשיר ולרחקו, הטמא את לפסול  éaøÇÄכנו,
÷çøì àG ìáà áø÷ì :øîBà äãeäé יבוא הנביא אליהו – ÀÈÅÀÈÅÂÈÀÇÅ

שנתקרבו  אלו  את לרחק לא אבל בזרוע, שנתרחקו  אלו  את לקרב

אותם. ירחק לא ונתקרבו  שהואיל øîBà:בזרוע, ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
ú÷Gçnä úBåLäì המחלוקת להשוות אלא בא הנביא אליהו  אין  – ÀÇÀÇÇÂÆ

החכמים. áø÷ìבין àGå ÷çøì àG :íéøîBà íéîëçå יבוא – ÇÂÈÄÀÄÀÇÅÀÀÈÅ
הנביא, íìBòaאליהו íBìL úBNòì àlà השתדלותו "כל – ÆÈÇÂÈÈÈ
אלא  יהיה ולדעת לא ולתעודה, לתורה אדם) בני (של בהשלמתם

זה  ועל  השלמות... תכלית ולהשגת המעולות ולמידות האמתיות,
mlera,אמרו: mely zeyrl סיבת הם הלבבות וקירוב שהאהבה

לכולם אב בנין והיא דבר , בכל מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).האמת ויש 
הגואל... ביאת על אותם ולבשר  האומות, מן לישראל  שלום לעשות

"éððä((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ),),),), :øîàpL:הכתוב כנוסח גורסים יש –ikp` dpd ÆÆÁÇÄÀÄ
àéápä äiìà úà íëì çìL–.`xepde lecbd 'd mei `ea iptl ÙÅÇÈÆÅÅÄÈÇÈÄ

"íúBáà-ìò íéða áìå íéða-ìò úBáà-áì áéLäåלפי – ÀÅÄÅÈÇÈÄÀÅÈÄÇÂÈ
מהפסוק  דבריהם למדים שבמשנתנו התנאים כל ואחרים, ברטנורא

רבי שלדעת אבותם", על  בנים ולב בנים על אבות לב "והשיב
ברוח  להודיע אליהו  שעתיד לומר, הכתוב בא יהודה ורבי  יהושע

החכמים, אלו  "אבות", שמעון, רבי  ולדעת הבנים; מי  של  הקודש ,
ביניהן  תפול ולא שווה כולם לב שיהא התלמידים, אלו  ו"בנים"

בעולם, שלום שיעשה הוא, כפשוטו הפסוק חכמים ולדעת מחלוקת,
ואבות  בנים של  הלבבות ויתאחדו הבריות, בין שנאה תהא ולא

תורתו . ולקיים ה' אל לשוב

ä ø æ ä ã å á ò ú ë ñ î
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חגיהם. לפני זרה עבודה עובדי הגויים עם ומתן משא באיסור עוסקת משנתנו

לה): לב, (דברים הכתוב שם על "אידיהם", הגויים של חגיהם את מכנה המשנה

יום קרוב מד,`mci"."כי (ישעיהו  הכתוב שם על  (בעי"ן) "עידיהם" גורסים: ויש

יועילו, בל  וחמודיהם תוהו כלם פסל  "יוצרי (גמרא).mdicreט): המה"

íéBb ìL ïäéãéà éðôì עבודה עובדי  גויים של  חגיהם לפני – ÄÀÅÅÅÆÆÄ
GLïänòזרה, úúìå úàNì øeñà ,íéîé äL,וממכר במקח – ÀÈÈÄÈÈÅÀÈÅÄÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéBbì øBkîì øeñà ñáéì÷ðå áöçå. §¨¨§¦§¦¨¨¦§©¦
ÂíéBbì äwã äîäa øBkîì eâäpL íB÷î–øëBîïé;øBkîì àHL eâäpL íB÷î–ïéøëBî ïéà.ïéà íB÷î ìëáe §¤¨£¦§§¥¨©¨©¦§¦§¤¨£¤¦§¥§¦§¨¨¥

äqâ äîäa íäì ïéøëBî,íéçéñe íéìâò,ïéøeáLe íéîìL.äãeäé éaøäøeáLa øézî;äøéúa ïáeñeña øézî. §¦¨¤§¥¨©¨£¨¦§¨¦§¥¦§¦©¦§¨©¦¦§¨¤§¥¨©¦§
ÊúBéøàå ïéac íäì ïéøëBî ïéà,íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìëå.é÷ìéña íänò ïéðBa ïéà,íBcøb,àéãèöéàå,äîéáe; ¥§¦¨¤ª¦©£¨§¨¨¨¤¤¤¤¨©¦¥¦¦¨¤¨¦§¦©§§¦§©§¨¦¨

úBàöçøî úéáe úBàéñBîéa íänò íéðBa ìáà.äøæ äãBáò da ïéãéîònL ätëì eòébä–úBðáì øeñà. £¨¦¦¨¤¦§¨¥¤§£¨¦¦§¦¨¤©£¦¦¨£¨¨¨¨¦§

eeee.dqb dnda oixken oi`éôåìçàì àëéìã øåñøñ é"òå .úáùá äëàìî éøëðä äá äùòéå ,ìàøùé ìù åúîäá àéäù ,äìàùäå úåøéëù åèà äøéëî ïðéøæâã
:äøëîì éøù .øéëùî øåñøñä ïéàù ,úåøéëùá.mixeaye minily:íäá íéðçåèù ,äëàìîì åæç íéøåáùä óàù.dxeaya xizn dcedi iaxäëìä ïéàå

:äãåäé 'øë.qeqa xizn `xiza oaàùåð íãà à÷åã ,éøáñ ïðáøå .åîöò úà àùåð éçä øáñ÷ .íäá ïéãöù úåôåòä åéìò íéàéáî íéãééöäù ñåñä åìéôàå
:àøéúá ïáë äëìä ïéàå .øåñà ,íãàî õåç øçà éç ìòá àéáäì ìáà ,øúåî åéìò áåëøì àìà ãçåéî äéä àì íà êëìä ,åîöò úà

ffff.miaxl wfp ea yiy xac lk:íéçîøå úåáøç äîçìî éìë ïåâë.iwliqa:íéúîå íùî íúåà ïéìéôîå íãà éðá ïåãì íéáùåé íùå .ääåáâ äøéè.mecxb
:úåùôð éðéã ïåãì éåùò àåäå ,ãçà ïéðá.`ichvi`:íãàä úà âøåäå çâð øåù íù íéàéáîù ÷åçù íå÷î.dniaóåçãì éãë éåùò .äåáâå øö÷ ìãâî ïéòë

:úî àåäå íùî íãàä.ze`iqenia:íãà éðá úéîäì àìå æ"ò êøåöì àì íðéàù íéðéðá.dtikæ"ò ãéîòäì äøæ äãåáò éãáåò êøã .æ"òìá å"èìååà÷øà
:íäéúåàöçøî úéáá

`xephxa yexit

ïLeøôe,זרה לעבודה שלוקחם בפירוש שאמר –øeñà למוכרם – ÅÈÈ
בא  אינו  זה גוי לומר : הדעת על  יעלה שאולי מבואר, בגמרא לו .
שאף  וסובר זרה בעבודה הוא אדוק אלא זרה, עבודה לשם לקנות

זרה, עבודה לשם שלוקח אומר  הוא ולפיכך  כמוהו , אדוקים אחרים
משנתנו  באה לפיכך  בזול ; הדבר  את לו  ויתנו  מהמחיר  לו שיורידו  כדי 

`xeq.להשמיע, oyexityáè ì÷c óà :øîBà øéàî éaø פירות – ÇÄÅÄÅÇÆÆÈ
משובח, דקל  מפרשים:áöçåשל  ויש  סוכר; קנה מפרשים: יש  – ÀÈÈ

גדול, בר  מפרשים,ñáéì÷ðåבצל ויש  מאד; משובח עשב מין – ÀÄÀÄÈ
אלה כל אף הם; מובחרים תמרים מיני  הדברים שלשת øeñàÈשכל 

íéBbì øBkîì.זרה לעבודה אותם שלוקחים חשש  שיש  – ÄÀÇÄ
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במסכת  גם כולה היא ושנויה לגויים; למכור שאסור בדברים ממשיכה משנתנו
ג). (ד, פסחים

äwã äîäa øBkîì eâäpL íB÷î– וכבשים עזים –íéBbì– ÀÆÈÂÄÀÀÅÈÇÈÇÄ
זרה, עבודה להם;ïéøëBîעובדי למכור מותר –eâäpL íB÷î ÀÄÀÆÈÂ

øBkîì àHLאיסור משום הם שמחמירים לגויים, דקה בהמה – ÆÄÀ
להלן , שנלמד  כפי  גסה, ïéøëBîבהמה ïéà.להם למכור  אסור  – ÅÀÄ

äqâ äîäa íäì ïéøëBî ïéà íB÷î ìëáe,ופרות פרים כגון – ÀÈÈÅÀÄÈÆÀÅÈÇÈ
יעשה  והגוי  לגוי , בהמתו  ישכיר  או  ישאיל  גם שמא חכמים, שגזרו 
משום  או בהמתו; שביתת על  ישראל  מצווה והרי בשבת, מלאכה בה

מבקש והגוי החמה, לשקיעת סמוך  שבת, ערב לו  מוכרה שפעמים
בבהמה  גוער וישראל טעונה, כשהיא הולכת היא כיצד לנסותה ממנו 

בשבת  בהמתו אחר  מחמר  ונמצא לה, המוכר  קולו מחמת הולכת והיא
להם((((גמרא גמרא גמרא גמרא );););); מוכרין אין  íéçéñeוכן íéìâò שאינם פי על שאף – ÂÈÄÀÈÄ

מפרשים, ויש כשיגדלו . זמן, לאחר  ראויים יהיו למלאכה, עכשיו  ראויים
למכור ויבואו לקטנים, גדולים בין יבחינו  ולא אחרים יראו  שמא גזירה

גדולים. אמרו migiiqלהם בגמרא (עיירים). חמורים בני ((((בבא בבא בבא בבא היינו 

בבבב):):):): עחעחעחעח,,,, שיחהבתרא בתרא בתרא בתרא  אחר שמהלך סייח? לו קוראים נאה (dgiq)"למה
חפץ שהאדם למקום הולך וברמיזה בנחת רשברשברשברשב""""ם ם ם ם (בקריאה ––––;(íéîìLÀÅÄ

ïéøeáLeלמכור אסור  שבורים ובין שלמים וסייחים עגלים בין – ÀÄ
הטחינה  לעבודת כגון  למלאכה, ראויים השבורים שאף לגויים,

ולא  אחרים, יראו שמא השבורים, על שגזרו מפרשים, ויש בריחיים.
שלמים. להם למכור  ויבואו  הם, ששבורים øézîידעו äãeäé éaøÇÄÀÈÇÄ

äøeáLa אותה קונה הסתם ומן כלל, למלאכה ראויה שבורה שאין – ÄÀÈ
שמא הג  חשש גם אין  ומכאן חיה; אותה משהה ואינו  לשחיטה וי

שלמה לו  למכור  ויבוא הגוי אצל  אחר  ישראל אותה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).יראה

.dcedi iaxk dkld oi`eñeña øézî äøéúa ïáe משתמשים היו שלא – ÆÀÅÈÇÄÀ
בהמתו , שביתת משום עבירה בזה ואין לרכיבה, אלא לעבודה בסוס

אלא  אינו  בשבת רכיבה ואיסור  עצמו ; את נושא שהחי הוא, כלל  שכן
בסוס; גם אוסר קמא תנא ברם, מדרבנן . miyxtn,גזירה yi תנא שאף

בסוס  אלא נחלקו ולא בלבד, לרכיבה העומד בסוס אוסר אינו קמא
עליו  ומביאים הציידים בו שמשתמשים סוס היינו לעופות, המיוחד 

עצמו , את נושא החי  יהודה: רבי  שסובר  בו ; שצדים העופות את
שלא  סובר , קמא ותנא לגוי; למכרו מותר  ולפיכך ועוף, בהמה ואפילו 

כלל אין חיים בבעלי  אבל באדם, אלא עצמו " את נושא "החי  אמרו 
כל כדין דינו ולפיכך  בהמתו, שביתת משום איסור בזה ויש נוהג, זה

לגוי ; למכרו  שאסור  גסה, dxizaבהמה oak dkld oi`e.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))ויש

לרכיבה  העומד  בסוס ואפילו הסוסים, בכל  אוסר קמא שתנא אומרים,
לעופות המיוחד  סוס משום גזירה טובטובטובטוב").").").").בלבד , יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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לעבודה  בהם שמשתמשים דברים לגויים מוכרים שאין  שכשם ללמד , באה זו משנה

שיבואר . כפי לרבים, נזק בהם שיש דברים להם מוכרים אין כך זרה,

íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìëå ,úBéøàå ïéac íäì ïéøëBî ïéàÅÀÄÈÆËÄÇÂÈÀÈÈÈÆÆÆÆÈÇÄ
בכל להשתמש הם שחשודים ורמחים, חרבות מלחמה, כלי כגון –

הבריות. לרעת íänòאלו  ïéðBa ïéà,הגויים עם –é÷ìéña– ÅÄÄÈÆÈÄÀÄ
משפט, בית להם המשמש בו íBcøbהיכל  שמוציאים מקום להורג – ÇÀ

למוות, הנידונים והיו àéãèöéàåאת התגוששות, למשחקי  זירה – ÀÄÀÇÀÈ
טורפות, חיות עם שיתגוששו  ועבדים שבויים שם –äîéáeמביאים ÄÈ

למוות הנידון את ממנו לדחוף גבוה, הללו ((((רש רש רש רש """"י י י י ););););מגדל  הבניינים כל

שלהם  המשפט בתי ואף לרבים, נזק בהם שיש  לפי עמהם, בונים אין 
כדין . שלא אדם לדון íänòחשודים íéðBa ìáà לבנות מותר – ÂÈÄÄÈÆ

הגויים, מרחץ úBàéñBîéaעם בתי  והן דימוסיאות, גורסים: יש – ÄÀÈ
מפרשים: ויש ציבור; שעשועיםze`iqeniaשל  בתי  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת –

úBàöçøîישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), úéáe.יחידים של מרחץ בתי  –ätëì eòébä ÅÆÀÂÈÄÄÀÄÈ
äøæ äãBáò da ïéãéîònL קוראים היו  הקדמונים הרומאים – ÆÇÂÄÄÈÂÈÈÈ

(תקרה  כיפה עושים והיו  השונים, אליליהם שמות על המרחץ בתי את
האליל, את בה ומעמידים המרחץ, בבית מיוחד ) תא כעין  או  מקומרת,

גויים, עם מרחץ בית שבנה ישראל ולכן  שמו; על  נקרא המרחץ שבית
לכיפה, úBðáìכשמגיע øeñà שהוא בדבר לגויים לעזור שאסור  – ÈÄÀ

הקודמות. במשניות כבר שלמדנו  כמו זרה, עבודה בשביל

izdw - zex`ean zeipyn
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íB÷î BúBàì úãçéî CøcäL–øeñà;øçà íB÷îì da Cläì ìBëé äéä íàå–øzî.äøæ äãBáò da LiL øéò, ¤©¤¤§ª¤¤§¨¨§¦¨¨¨§©¥¨§¨©¥ª¨¦¤¤¨£¨¨¨
úBøhòî ïðéàLå úBøhòî úBéeðç da eéäå–ïàL úéáa äNòî äéä äæ,eøîàåíéîëç:úBøeñà úBøhòîä,ïðéàLå §¨¨£§ª¨§¤¥¨§ª¨¤¨¨©£¤§¥§¨§¨§£¨¦©§ª¨£§¤¥¨

úBøzî úBøhòî. §ª¨ª¨
‰íéBbì øBkîì íéøeñà íéøác elà:ïéìaBøèöà,ïäéúBøèBèôe çeL úBðáe,äðBáìe,ïáì ìBâðøúå.äãeäé éaø ¥§¨¦£¦¦§©¦¦§§¨¦§©§§¥¤§¨§©§§¨¨©¦§¨

øîBà:ïéìBâðøzä ïéa ïáì Bì øBkîì øzî.ïîæáeBì BøëBîe Bòaöà úà òèB÷ Bîöò éðôa àeäL,ïéàL éôì ¥ª¨¦§¨¨¥©©§§¦¦§©¤¦§¥©§¥©¤¤§¨§§¦¤¥
äãBáòì øñç ïéáéø÷îäøæ.íéøácä ìk øàLe:ïîúñ–øzî,ïLeøôe–øeñà.øéàî éaøøîBà:áè ì÷c óà ©§¦¦¨¥©£¨¨¨§¨¨©§¨¦§¨¨ª¨¥¨¨©¦¥¦¥©¤¤¨

:åìà ìù ãéà íåéë åðéà åìà ìù ãéà íåé íâäðî ïëù .æ"ò äúåà øçà íéëùîð.my jlil edn:íäìù æ"ò íåéá øéòä äúåàázcgein jxcdy onfa
.xird dze`lòä äúåàì úãçåéî ,øéòä äúåàì ïàëî äùåáëä êøãäùêøã äéä íàå .æ"ò ãåáòì íù êìäîë äàøðù éðôî ,íù êìéì øåñà .äãáì øé

:êìåä àåä øçà íå÷îì øîåà äàåøäù ,øúåî ,úøçà øéòì íâ êìåä ìåìñî.zexhern zeiepg da eidìåèéì ,æ"ò ìù úåéåðç íúåàù íäì àåä ïîéñå
:ñëî íäî.zexzen zexhern opi`ye,íéé÷úîä øáã åäééðî ïáæîìå .åäééðéî äàðä æ"òì éèî àìå æ"òì ñëî äéðéî éì÷ù àì úåøèåòî íðéàù íúåàáã

:äãåîå ìéæà àìå áöò øëåîä åîúñù ,íãéà íåéá éøù
dddd.oilaexhv`:àæøàã àøéô.gey zepa:íéøëðì åìà øåëîì ìàøùéì øåñà .íéðáìä íéìåãâä íéðàúä éðéîî ïéî.zexhehteøîåìë ,øîà÷ íäéúåøèåèôá

:æ"òì úáåø÷ú ïáéø÷äì äöåø éøëðä àîúñîã .åá ïéìúð íäù íäìù ïéö÷åòá.oilebpxz oia oal lebpxzøúåî ,äáøä íéìåâðøú ìàøùéî éøëðä ç÷ì
:åäì éòá æ"òì åàì éðéøçà ìé÷ùã ïåéëã .ïáì ìåâðøú íäéðéá øåëîì.xeq` oyexiteàðéîà êúòã à÷ìñã ,éðúîì êéøèöàå .øåñà ,åäì éòá æ"òìã ùøéô íà

:ïì òîùî÷ ,éì åáúéìã éëéä éë éëä àîéàå ,å÷éáà éîð àîìò éìåë äá ÷éáà àøáâ àåääã éëéä éë øáñ ,éëä øîà÷ã éàäå ,åäì éòá æ"òì åàì àøáâ éàä
.ah lwc:æ"òì ïäî áéø÷äì ïéìéâø åéúåøéôù çáåùî ì÷ã úåøéô.avge:à"ø÷åöä ïäî ïéùåòù íéð÷.mailwpeäëìäå .ãàî çáåùî áùò ïéî:øéàî 'øë

`xephxa yexit
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חגם. ביום הגויים עם ומתן  משא בענין  ללמד מוסיפה משנתנו 

äøæ äãBáò da LiL øéòהעיר ובני העיר , לאותה המיוחדת – ÄÆÆÈÂÈÈÈ
א, במשנה ששנינו כמו  ולתת, לשאת אסור  לכבודה, איד יום חוגגים

אבל  בלבד , העיר אותה יושבי  dìעם äöeç עם ולתת לשאת – ÈÈ
לעיר , מאד  סמוך ואפילו לעיר, חוץ היושבים שאין øzîהגויים – ËÈ

איד יום אינו  זו עיר  של  אידם שיום זרה, עבודה אותה אחר  נמשכים
אם וכן אחרים. מקומות äøæלבני  äãBáò dì äöeç äéä שחגגו – ÈÈÈÈÂÈÈÈ

העיר אותה שבני  פי על אף העיר, לאותה מחוץ זרה לעבודה איד יום
לכבודה øzî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מתבטלים dëBz עם ולתת לשאת מותר – ÈËÈ

לעיל. שבארנו מהטעם העיר , שבתוך íLìהגויים Cìéì eäî– ÇÅÅÀÈ
זרה  לעבודה שחוגגים ביום העיר לאותה להיכנס לישראל  המותר

íB÷îשלהם? BúBàì úãçéî CøcäL ïîæa לאותה שמובילה – ÄÀÇÆÇÆÆÀËÆÆÀÈ
אחרת, לעיר  הלאה נמשכת ואינה בלבד  לילךøeñàהעיר לישראל – È
עמהם. לחוג כמהלך  שנראה אידם, ביום Cläìשם ìBëé äéä íàåÀÄÈÈÈÀÇÅ

øçà íB÷îì da היא אבל  הזאת, לעיר אמנם נכנסת שהדרך – ÈÀÈÇÅ
אחרת, לעיר  העיר מאותה אומר :øzîנמשכת שהרואה לשם, לילך  – ËÈ

הולך הוא אחר äøæ((((רש רש רש רש """"יייי).).).).למקום äãBáò da LiL øéò יום – ÄÆÆÈÂÈÈÈ
שוק, יום אידם ביום לסדר  היו ונוהגים זרה, לעבודה daאיד eéäåÀÈÈ

úBøhòî úBéeðç החנויות שאותן סימן , זה והיה מקושטות, – ÂÀËÈ
זרה, לעבודה מרווחיהן מכס úBøhòîמשלמות ïðéàLå וחנויות – ÀÆÅÈÀËÈ

זרה, לעבודה מכס משלמות שאינן מקושטות, äNòîשאינן  äéä äæÆÈÈÇÂÆ
ïàL úéáa,גויים אז  היו יושביה שרוב –:íéîëç eøîàå ÀÅÀÈÀÈÀÂÈÄ

úBøeñà úBøhòîä חלק שהרי  סחורה, מהן  לקנות לישראל  אסור  – ÇÀËÈÂ
מ  והנהנה זרה, לעבודה מכס הוא הסחורה בעד שמשלם שלמכספו 

שכתוב אסור, זרה יחיחיחיח):):):):עבודה יגיגיגיג,,,, מן ((((דברים דברים דברים דברים  מאומה בידך ידבק "ולא
שאסור המהנה, שכן כל  úBøzî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).החרם", úBøhòî ïðéàLåÀÆÅÈÀËÈËÈ

לעבודה  הנאה כל שאין לקנות, מותר  מקושטות שאינן בחנויות אבל –
הגויים  עם ומתן  משא כל שאסור א במשנה ששנינו  ואף מהן . זרה
רש"י, מפרש אידם, יום לפני  ימים שלושה ואפילו  אידם, ביום

אינו  המתקיים דבר  והמוכר שהואיל המתקיים, דבר בקונה שהמדובר
רש "י על  חולקים ויש  אידו . ביום אפילו הגוי  מן  לקנותו  מותר  שמח,

וכל מתקיים, שאינו דבר ובין המתקיים דבר בין הבדל שאין וסוברים,

בימי כאן  שמדובר  ומפרשים אידם, ביום הגויים עם אסור ומתן משא

האיד יום לאחר הנמשכים בחנויות ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).השוק שמדובר מפרשים ויש 
של הרישא כפי  זרה, לעבודה האיד יום בה שחוגגים לעיר חוץ שהן 

ישראלישראלישראלישראל").").").").משנתנו  """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;
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זרה, עבודה שיעבוד  לגוי  לגרום לישראל  שאסור  למסכתנו, בפתיחה הזכרנו  כבר 
לעבודה  בהם שישתמש עליהם חשש  שיש דברים לגוי  למכור  לו  שאסור ומכאן 
איסור  שהרי  זרה, עבודה על  מוזהר  נח ובן  שהואיל  הטעם, מבארים ויש זרה.
דברים  לגוי המוכר  ישראל  לפיכך נח, בני  מצוות משבע אחת הוא זרה עבודה

מכשול תתן לא עור "לפני משום עובר זרה, עבודה aeh").לצורך  mei zetqez" oiir)
זרה. עבודה עובדי לגויים למכרם בכלל שאסור  דברים מונה משנתנו

íéøác elà,להלן המפורטים –íéBbì øBkîì íéøeñàבכל – ÅÀÈÄÂÄÄÀÇÄ
זרה. לעבודה בהם משתמשים שהם לפי  השנה, –ïéìaBøèöàימות ÄÀÀÈÄ

ארז , עץ çeLפרי  úBðáe,לבנות תאנים –ïäéúBøèBèôe בגמרא – ÀÇÀÀÅÆ
שוח odizexhehta,מבואר : ובנות איצטרובלים למכור  שאסור  כלומר

לפני בעוקציהם הללו הפירות את לתלות דרכם שהיה לפי  בעוקציהן,

זרה,äðBáìeהאליל. לעבודה אותה מקטירים שהיו זכה, –ìBâðøúå ÀÈÀÇÀÀ
ïáì לעבודה קרבן להביאו לבן  תרנגול על לחזור  היה שדרכם – ÈÈ
Bìזרה. øBkîì øzî :øîBà äãeäé éaø תרנגול – לגוי –ïáì ÇÄÀÈÅËÈÄÀÈÈ

ïéìBâðøzä ïéaמותר הרבה, תרנגולים ישראל לו מכר שאם – ÅÇÇÀÀÄ
אותו  לוקח הוא שמא חוששים ואין לבן, תרנגול  ביניהם לו למכור
סתם, תרנגול  לקנות הגוי בא שאם מבואר, בגמרא זרה. עבודה לשם

לבן , תרנגול לקנות בא ואם לבן ; תרנגול  לו  למכור  מותר הכל  לדברי
שאם  אלא התרנגולים; בין אפילו  לבן לו למכור אסור הכל לדברי

נחלקו  בזה לבן, תרנגול  וגם סתם תרנגול  לקנות שרוצה אומר  הוא
תרנגול גם ופירש הואיל סובר , קמא שתנא יהודה, ורבי קמא תנא

יהודה  ורבי התרנגולים; בין אפילו  לבן תרנגול לו  למכור  אסור  לבן 
התרנגולים. בין לבן  לו למכור מותר  וזה, זה ואמר הואיל  ïîæáeÄÀÇסובר ,

Bîöò éðôa àeäL,בלבד לבן  תרנגול לו  שמוכר  –úà òèB÷ ÆÄÀÅÇÀÅÇÆ
Bòaöà, התרנגול של –Bì BøëBîe, לגוי –ïéáéø÷î ïéàL éôì ÆÀÈÀÀÄÆÅÇÀÄÄ
øñç– מום בעל  –äøæ äãBáòìשאר בין  לבן  המוכר  ברם, – ÈÅÇÂÈÈÈ

סברא  ויש שהואיל  הספק, מן לצאת כדי אצבעו , יקטע לא התרנגולים
צער משום לקטוע אסור  חייםלהתיר, ישראלישראלישראלישראל").").").").בעלי  øàLeÀÈ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

íéøácä ìk, מישראל גוי  שקונה –øzî ïîúñ,סתם קנה אם – ÈÇÀÈÄÀÈÈËÈ
לו . למוכרם לישראל מותר  זרה, עבודה לשם שלוקחם אמר ולא
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íéBbì øBkîì øeñà ñáéì÷ðå áöçå. §¨¨§¦§¦¨¨¦§©¦
ÂíéBbì äwã äîäa øBkîì eâäpL íB÷î–øëBîïé;øBkîì àHL eâäpL íB÷î–ïéøëBî ïéà.ïéà íB÷î ìëáe §¤¨£¦§§¥¨©¨©¦§¦§¤¨£¤¦§¥§¦§¨¨¥

äqâ äîäa íäì ïéøëBî,íéçéñe íéìâò,ïéøeáLe íéîìL.äãeäé éaøäøeáLa øézî;äøéúa ïáeñeña øézî. §¦¨¤§¥¨©¨£¨¦§¨¦§¥¦§¦©¦§¨©¦¦§¨¤§¥¨©¦§
ÊúBéøàå ïéac íäì ïéøëBî ïéà,íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìëå.é÷ìéña íänò ïéðBa ïéà,íBcøb,àéãèöéàå,äîéáe; ¥§¦¨¤ª¦©£¨§¨¨¨¤¤¤¤¨©¦¥¦¦¨¤¨¦§¦©§§¦§©§¨¦¨

úBàöçøî úéáe úBàéñBîéa íänò íéðBa ìáà.äøæ äãBáò da ïéãéîònL ätëì eòébä–úBðáì øeñà. £¨¦¦¨¤¦§¨¥¤§£¨¦¦§¦¨¤©£¦¦¨£¨¨¨¨¦§

eeee.dqb dnda oixken oi`éôåìçàì àëéìã øåñøñ é"òå .úáùá äëàìî éøëðä äá äùòéå ,ìàøùé ìù åúîäá àéäù ,äìàùäå úåøéëù åèà äøéëî ïðéøæâã
:äøëîì éøù .øéëùî øåñøñä ïéàù ,úåøéëùá.mixeaye minily:íäá íéðçåèù ,äëàìîì åæç íéøåáùä óàù.dxeaya xizn dcedi iaxäëìä ïéàå

:äãåäé 'øë.qeqa xizn `xiza oaàùåð íãà à÷åã ,éøáñ ïðáøå .åîöò úà àùåð éçä øáñ÷ .íäá ïéãöù úåôåòä åéìò íéàéáî íéãééöäù ñåñä åìéôàå
:àøéúá ïáë äëìä ïéàå .øåñà ,íãàî õåç øçà éç ìòá àéáäì ìáà ,øúåî åéìò áåëøì àìà ãçåéî äéä àì íà êëìä ,åîöò úà

ffff.miaxl wfp ea yiy xac lk:íéçîøå úåáøç äîçìî éìë ïåâë.iwliqa:íéúîå íùî íúåà ïéìéôîå íãà éðá ïåãì íéáùåé íùå .ääåáâ äøéè.mecxb
:úåùôð éðéã ïåãì éåùò àåäå ,ãçà ïéðá.`ichvi`:íãàä úà âøåäå çâð øåù íù íéàéáîù ÷åçù íå÷î.dniaóåçãì éãë éåùò .äåáâå øö÷ ìãâî ïéòë

:úî àåäå íùî íãàä.ze`iqenia:íãà éðá úéîäì àìå æ"ò êøåöì àì íðéàù íéðéðá.dtikæ"ò ãéîòäì äøæ äãåáò éãáåò êøã .æ"òìá å"èìååà÷øà
:íäéúåàöçøî úéáá

`xephxa yexit

ïLeøôe,זרה לעבודה שלוקחם בפירוש שאמר –øeñà למוכרם – ÅÈÈ
בא  אינו  זה גוי לומר : הדעת על  יעלה שאולי מבואר, בגמרא לו .
שאף  וסובר זרה בעבודה הוא אדוק אלא זרה, עבודה לשם לקנות

זרה, עבודה לשם שלוקח אומר  הוא ולפיכך  כמוהו , אדוקים אחרים
משנתנו  באה לפיכך  בזול ; הדבר  את לו  ויתנו  מהמחיר  לו שיורידו  כדי 

`xeq.להשמיע, oyexityáè ì÷c óà :øîBà øéàî éaø פירות – ÇÄÅÄÅÇÆÆÈ
משובח, דקל  מפרשים:áöçåשל  ויש  סוכר; קנה מפרשים: יש  – ÀÈÈ

גדול, בר  מפרשים,ñáéì÷ðåבצל ויש  מאד; משובח עשב מין – ÀÄÀÄÈ
אלה כל אף הם; מובחרים תמרים מיני  הדברים שלשת øeñàÈשכל 

íéBbì øBkîì.זרה לעבודה אותם שלוקחים חשש  שיש  – ÄÀÇÄ
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במסכת  גם כולה היא ושנויה לגויים; למכור שאסור בדברים ממשיכה משנתנו
ג). (ד, פסחים

äwã äîäa øBkîì eâäpL íB÷î– וכבשים עזים –íéBbì– ÀÆÈÂÄÀÀÅÈÇÈÇÄ
זרה, עבודה להם;ïéøëBîעובדי למכור מותר –eâäpL íB÷î ÀÄÀÆÈÂ

øBkîì àHLאיסור משום הם שמחמירים לגויים, דקה בהמה – ÆÄÀ
להלן , שנלמד  כפי  גסה, ïéøëBîבהמה ïéà.להם למכור  אסור  – ÅÀÄ

äqâ äîäa íäì ïéøëBî ïéà íB÷î ìëáe,ופרות פרים כגון – ÀÈÈÅÀÄÈÆÀÅÈÇÈ
יעשה  והגוי  לגוי , בהמתו  ישכיר  או  ישאיל  גם שמא חכמים, שגזרו 
משום  או בהמתו; שביתת על  ישראל  מצווה והרי בשבת, מלאכה בה

מבקש והגוי החמה, לשקיעת סמוך  שבת, ערב לו  מוכרה שפעמים
בבהמה  גוער וישראל טעונה, כשהיא הולכת היא כיצד לנסותה ממנו 

בשבת  בהמתו אחר  מחמר  ונמצא לה, המוכר  קולו מחמת הולכת והיא
להם((((גמרא גמרא גמרא גמרא );););); מוכרין אין  íéçéñeוכן íéìâò שאינם פי על שאף – ÂÈÄÀÈÄ

מפרשים, ויש כשיגדלו . זמן, לאחר  ראויים יהיו למלאכה, עכשיו  ראויים
למכור ויבואו לקטנים, גדולים בין יבחינו  ולא אחרים יראו  שמא גזירה

גדולים. אמרו migiiqלהם בגמרא (עיירים). חמורים בני ((((בבא בבא בבא בבא היינו 

בבבב):):):): עחעחעחעח,,,, שיחהבתרא בתרא בתרא בתרא  אחר שמהלך סייח? לו קוראים נאה (dgiq)"למה
חפץ שהאדם למקום הולך וברמיזה בנחת רשברשברשברשב""""ם ם ם ם (בקריאה ––––;(íéîìLÀÅÄ

ïéøeáLeלמכור אסור  שבורים ובין שלמים וסייחים עגלים בין – ÀÄ
הטחינה  לעבודת כגון  למלאכה, ראויים השבורים שאף לגויים,

ולא  אחרים, יראו שמא השבורים, על שגזרו מפרשים, ויש בריחיים.
שלמים. להם למכור  ויבואו  הם, ששבורים øézîידעו äãeäé éaøÇÄÀÈÇÄ

äøeáLa אותה קונה הסתם ומן כלל, למלאכה ראויה שבורה שאין – ÄÀÈ
שמא הג  חשש גם אין  ומכאן חיה; אותה משהה ואינו  לשחיטה וי

שלמה לו  למכור  ויבוא הגוי אצל  אחר  ישראל אותה ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).יראה

.dcedi iaxk dkld oi`eñeña øézî äøéúa ïáe משתמשים היו שלא – ÆÀÅÈÇÄÀ
בהמתו , שביתת משום עבירה בזה ואין לרכיבה, אלא לעבודה בסוס

אלא  אינו  בשבת רכיבה ואיסור  עצמו ; את נושא שהחי הוא, כלל  שכן
בסוס; גם אוסר קמא תנא ברם, מדרבנן . miyxtn,גזירה yi תנא שאף

בסוס  אלא נחלקו ולא בלבד, לרכיבה העומד בסוס אוסר אינו קמא
עליו  ומביאים הציידים בו שמשתמשים סוס היינו לעופות, המיוחד 

עצמו , את נושא החי  יהודה: רבי  שסובר  בו ; שצדים העופות את
שלא  סובר , קמא ותנא לגוי; למכרו מותר  ולפיכך ועוף, בהמה ואפילו 

כלל אין חיים בבעלי  אבל באדם, אלא עצמו " את נושא "החי  אמרו 
כל כדין דינו ולפיכך  בהמתו, שביתת משום איסור בזה ויש נוהג, זה

לגוי ; למכרו  שאסור  גסה, dxizaבהמה oak dkld oi`e.(.(.(.( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם))))ויש

לרכיבה  העומד  בסוס ואפילו הסוסים, בכל  אוסר קמא שתנא אומרים,
לעופות המיוחד  סוס משום גזירה טובטובטובטוב").").").").בלבד , יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין
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לעבודה  בהם שמשתמשים דברים לגויים מוכרים שאין  שכשם ללמד , באה זו משנה

שיבואר . כפי לרבים, נזק בהם שיש דברים להם מוכרים אין כך זרה,

íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìëå ,úBéøàå ïéac íäì ïéøëBî ïéàÅÀÄÈÆËÄÇÂÈÀÈÈÈÆÆÆÆÈÇÄ
בכל להשתמש הם שחשודים ורמחים, חרבות מלחמה, כלי כגון –

הבריות. לרעת íänòאלו  ïéðBa ïéà,הגויים עם –é÷ìéña– ÅÄÄÈÆÈÄÀÄ
משפט, בית להם המשמש בו íBcøbהיכל  שמוציאים מקום להורג – ÇÀ

למוות, הנידונים והיו àéãèöéàåאת התגוששות, למשחקי  זירה – ÀÄÀÇÀÈ
טורפות, חיות עם שיתגוששו  ועבדים שבויים שם –äîéáeמביאים ÄÈ

למוות הנידון את ממנו לדחוף גבוה, הללו ((((רש רש רש רש """"י י י י ););););מגדל  הבניינים כל

שלהם  המשפט בתי ואף לרבים, נזק בהם שיש  לפי עמהם, בונים אין 
כדין . שלא אדם לדון íänòחשודים íéðBa ìáà לבנות מותר – ÂÈÄÄÈÆ

הגויים, מרחץ úBàéñBîéaעם בתי  והן דימוסיאות, גורסים: יש – ÄÀÈ
מפרשים: ויש ציבור; שעשועיםze`iqeniaשל  בתי  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת –

úBàöçøîישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), úéáe.יחידים של מרחץ בתי  –ätëì eòébä ÅÆÀÂÈÄÄÀÄÈ
äøæ äãBáò da ïéãéîònL קוראים היו  הקדמונים הרומאים – ÆÇÂÄÄÈÂÈÈÈ

(תקרה  כיפה עושים והיו  השונים, אליליהם שמות על המרחץ בתי את
האליל, את בה ומעמידים המרחץ, בבית מיוחד ) תא כעין  או  מקומרת,

גויים, עם מרחץ בית שבנה ישראל ולכן  שמו; על  נקרא המרחץ שבית
לכיפה, úBðáìכשמגיע øeñà שהוא בדבר לגויים לעזור שאסור  – ÈÄÀ

הקודמות. במשניות כבר שלמדנו  כמו זרה, עבודה בשביל
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íB÷î BúBàì úãçéî CøcäL–øeñà;øçà íB÷îì da Cläì ìBëé äéä íàå–øzî.äøæ äãBáò da LiL øéò, ¤©¤¤§ª¤¤§¨¨§¦¨¨¨§©¥¨§¨©¥ª¨¦¤¤¨£¨¨¨
úBøhòî ïðéàLå úBøhòî úBéeðç da eéäå–ïàL úéáa äNòî äéä äæ,eøîàåíéîëç:úBøeñà úBøhòîä,ïðéàLå §¨¨£§ª¨§¤¥¨§ª¨¤¨¨©£¤§¥§¨§¨§£¨¦©§ª¨£§¤¥¨

úBøzî úBøhòî. §ª¨ª¨
‰íéBbì øBkîì íéøeñà íéøác elà:ïéìaBøèöà,ïäéúBøèBèôe çeL úBðáe,äðBáìe,ïáì ìBâðøúå.äãeäé éaø ¥§¨¦£¦¦§©¦¦§§¨¦§©§§¥¤§¨§©§§¨¨©¦§¨

øîBà:ïéìBâðøzä ïéa ïáì Bì øBkîì øzî.ïîæáeBì BøëBîe Bòaöà úà òèB÷ Bîöò éðôa àeäL,ïéàL éôì ¥ª¨¦§¨¨¥©©§§¦¦§©¤¦§¥©§¥©¤¤§¨§§¦¤¥
äãBáòì øñç ïéáéø÷îäøæ.íéøácä ìk øàLe:ïîúñ–øzî,ïLeøôe–øeñà.øéàî éaøøîBà:áè ì÷c óà ©§¦¦¨¥©£¨¨¨§¨¨©§¨¦§¨¨ª¨¥¨¨©¦¥¦¥©¤¤¨

:åìà ìù ãéà íåéë åðéà åìà ìù ãéà íåé íâäðî ïëù .æ"ò äúåà øçà íéëùîð.my jlil edn:íäìù æ"ò íåéá øéòä äúåàázcgein jxcdy onfa
.xird dze`lòä äúåàì úãçåéî ,øéòä äúåàì ïàëî äùåáëä êøãäùêøã äéä íàå .æ"ò ãåáòì íù êìäîë äàøðù éðôî ,íù êìéì øåñà .äãáì øé

:êìåä àåä øçà íå÷îì øîåà äàåøäù ,øúåî ,úøçà øéòì íâ êìåä ìåìñî.zexhern zeiepg da eidìåèéì ,æ"ò ìù úåéåðç íúåàù íäì àåä ïîéñå
:ñëî íäî.zexzen zexhern opi`ye,íéé÷úîä øáã åäééðî ïáæîìå .åäééðéî äàðä æ"òì éèî àìå æ"òì ñëî äéðéî éì÷ù àì úåøèåòî íðéàù íúåàáã

:äãåîå ìéæà àìå áöò øëåîä åîúñù ,íãéà íåéá éøù
dddd.oilaexhv`:àæøàã àøéô.gey zepa:íéøëðì åìà øåëîì ìàøùéì øåñà .íéðáìä íéìåãâä íéðàúä éðéîî ïéî.zexhehteøîåìë ,øîà÷ íäéúåøèåèôá

:æ"òì úáåø÷ú ïáéø÷äì äöåø éøëðä àîúñîã .åá ïéìúð íäù íäìù ïéö÷åòá.oilebpxz oia oal lebpxzøúåî ,äáøä íéìåâðøú ìàøùéî éøëðä ç÷ì
:åäì éòá æ"òì åàì éðéøçà ìé÷ùã ïåéëã .ïáì ìåâðøú íäéðéá øåëîì.xeq` oyexiteàðéîà êúòã à÷ìñã ,éðúîì êéøèöàå .øåñà ,åäì éòá æ"òìã ùøéô íà

:ïì òîùî÷ ,éì åáúéìã éëéä éë éëä àîéàå ,å÷éáà éîð àîìò éìåë äá ÷éáà àøáâ àåääã éëéä éë øáñ ,éëä øîà÷ã éàäå ,åäì éòá æ"òì åàì àøáâ éàä
.ah lwc:æ"òì ïäî áéø÷äì ïéìéâø åéúåøéôù çáåùî ì÷ã úåøéô.avge:à"ø÷åöä ïäî ïéùåòù íéð÷.mailwpeäëìäå .ãàî çáåùî áùò ïéî:øéàî 'øë

`xephxa yexit
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חגם. ביום הגויים עם ומתן  משא בענין  ללמד מוסיפה משנתנו 

äøæ äãBáò da LiL øéòהעיר ובני העיר , לאותה המיוחדת – ÄÆÆÈÂÈÈÈ
א, במשנה ששנינו כמו  ולתת, לשאת אסור  לכבודה, איד יום חוגגים

אבל  בלבד , העיר אותה יושבי  dìעם äöeç עם ולתת לשאת – ÈÈ
לעיר , מאד  סמוך ואפילו לעיר, חוץ היושבים שאין øzîהגויים – ËÈ

איד יום אינו  זו עיר  של  אידם שיום זרה, עבודה אותה אחר  נמשכים
אם וכן אחרים. מקומות äøæלבני  äãBáò dì äöeç äéä שחגגו – ÈÈÈÈÂÈÈÈ

העיר אותה שבני  פי על אף העיר, לאותה מחוץ זרה לעבודה איד יום
לכבודה øzî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מתבטלים dëBz עם ולתת לשאת מותר – ÈËÈ

לעיל. שבארנו מהטעם העיר , שבתוך íLìהגויים Cìéì eäî– ÇÅÅÀÈ
זרה  לעבודה שחוגגים ביום העיר לאותה להיכנס לישראל  המותר

íB÷îשלהם? BúBàì úãçéî CøcäL ïîæa לאותה שמובילה – ÄÀÇÆÇÆÆÀËÆÆÀÈ
אחרת, לעיר  הלאה נמשכת ואינה בלבד  לילךøeñàהעיר לישראל – È
עמהם. לחוג כמהלך  שנראה אידם, ביום Cläìשם ìBëé äéä íàåÀÄÈÈÈÀÇÅ

øçà íB÷îì da היא אבל  הזאת, לעיר אמנם נכנסת שהדרך – ÈÀÈÇÅ
אחרת, לעיר  העיר מאותה אומר :øzîנמשכת שהרואה לשם, לילך  – ËÈ

הולך הוא אחר äøæ((((רש רש רש רש """"יייי).).).).למקום äãBáò da LiL øéò יום – ÄÆÆÈÂÈÈÈ
שוק, יום אידם ביום לסדר  היו ונוהגים זרה, לעבודה daאיד eéäåÀÈÈ

úBøhòî úBéeðç החנויות שאותן סימן , זה והיה מקושטות, – ÂÀËÈ
זרה, לעבודה מרווחיהן מכס úBøhòîמשלמות ïðéàLå וחנויות – ÀÆÅÈÀËÈ

זרה, לעבודה מכס משלמות שאינן מקושטות, äNòîשאינן  äéä äæÆÈÈÇÂÆ
ïàL úéáa,גויים אז  היו יושביה שרוב –:íéîëç eøîàå ÀÅÀÈÀÈÀÂÈÄ

úBøeñà úBøhòîä חלק שהרי  סחורה, מהן  לקנות לישראל  אסור  – ÇÀËÈÂ
מ  והנהנה זרה, לעבודה מכס הוא הסחורה בעד שמשלם שלמכספו 

שכתוב אסור, זרה יחיחיחיח):):):):עבודה יגיגיגיג,,,, מן ((((דברים דברים דברים דברים  מאומה בידך ידבק "ולא
שאסור המהנה, שכן כל  úBøzî((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).החרם", úBøhòî ïðéàLåÀÆÅÈÀËÈËÈ

לעבודה  הנאה כל שאין לקנות, מותר  מקושטות שאינן בחנויות אבל –
הגויים  עם ומתן  משא כל שאסור א במשנה ששנינו  ואף מהן . זרה
רש"י, מפרש אידם, יום לפני  ימים שלושה ואפילו  אידם, ביום

אינו  המתקיים דבר  והמוכר שהואיל המתקיים, דבר בקונה שהמדובר
רש "י על  חולקים ויש  אידו . ביום אפילו הגוי  מן  לקנותו  מותר  שמח,

וכל מתקיים, שאינו דבר ובין המתקיים דבר בין הבדל שאין וסוברים,

בימי כאן  שמדובר  ומפרשים אידם, ביום הגויים עם אסור ומתן משא

האיד יום לאחר הנמשכים בחנויות ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).השוק שמדובר מפרשים ויש 
של הרישא כפי  זרה, לעבודה האיד יום בה שחוגגים לעיר חוץ שהן 

ישראלישראלישראלישראל").").").").משנתנו  """"תפארת תפארת תפארת תפארת  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;
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זרה, עבודה שיעבוד  לגוי  לגרום לישראל  שאסור  למסכתנו, בפתיחה הזכרנו  כבר 
לעבודה  בהם שישתמש עליהם חשש  שיש דברים לגוי  למכור  לו  שאסור ומכאן 
איסור  שהרי  זרה, עבודה על  מוזהר  נח ובן  שהואיל  הטעם, מבארים ויש זרה.
דברים  לגוי המוכר  ישראל  לפיכך נח, בני  מצוות משבע אחת הוא זרה עבודה

מכשול תתן לא עור "לפני משום עובר זרה, עבודה aeh").לצורך  mei zetqez" oiir)
זרה. עבודה עובדי לגויים למכרם בכלל שאסור  דברים מונה משנתנו

íéøác elà,להלן המפורטים –íéBbì øBkîì íéøeñàבכל – ÅÀÈÄÂÄÄÀÇÄ
זרה. לעבודה בהם משתמשים שהם לפי  השנה, –ïéìaBøèöàימות ÄÀÀÈÄ

ארז , עץ çeLפרי  úBðáe,לבנות תאנים –ïäéúBøèBèôe בגמרא – ÀÇÀÀÅÆ
שוח odizexhehta,מבואר : ובנות איצטרובלים למכור  שאסור  כלומר

לפני בעוקציהם הללו הפירות את לתלות דרכם שהיה לפי  בעוקציהן,

זרה,äðBáìeהאליל. לעבודה אותה מקטירים שהיו זכה, –ìBâðøúå ÀÈÀÇÀÀ
ïáì לעבודה קרבן להביאו לבן  תרנגול על לחזור  היה שדרכם – ÈÈ
Bìזרה. øBkîì øzî :øîBà äãeäé éaø תרנגול – לגוי –ïáì ÇÄÀÈÅËÈÄÀÈÈ

ïéìBâðøzä ïéaמותר הרבה, תרנגולים ישראל לו מכר שאם – ÅÇÇÀÀÄ
אותו  לוקח הוא שמא חוששים ואין לבן, תרנגול  ביניהם לו למכור
סתם, תרנגול  לקנות הגוי בא שאם מבואר, בגמרא זרה. עבודה לשם

לבן , תרנגול לקנות בא ואם לבן ; תרנגול  לו  למכור  מותר הכל  לדברי
שאם  אלא התרנגולים; בין אפילו  לבן לו למכור אסור הכל לדברי

נחלקו  בזה לבן, תרנגול  וגם סתם תרנגול  לקנות שרוצה אומר  הוא
תרנגול גם ופירש הואיל סובר , קמא שתנא יהודה, ורבי קמא תנא

יהודה  ורבי התרנגולים; בין אפילו  לבן תרנגול לו  למכור  אסור  לבן 
התרנגולים. בין לבן  לו למכור מותר  וזה, זה ואמר הואיל  ïîæáeÄÀÇסובר ,

Bîöò éðôa àeäL,בלבד לבן  תרנגול לו  שמוכר  –úà òèB÷ ÆÄÀÅÇÀÅÇÆ
Bòaöà, התרנגול של –Bì BøëBîe, לגוי –ïéáéø÷î ïéàL éôì ÆÀÈÀÀÄÆÅÇÀÄÄ
øñç– מום בעל  –äøæ äãBáòìשאר בין  לבן  המוכר  ברם, – ÈÅÇÂÈÈÈ

סברא  ויש שהואיל  הספק, מן לצאת כדי אצבעו , יקטע לא התרנגולים
צער משום לקטוע אסור  חייםלהתיר, ישראלישראלישראלישראל").").").").בעלי  øàLeÀÈ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

íéøácä ìk, מישראל גוי  שקונה –øzî ïîúñ,סתם קנה אם – ÈÇÀÈÄÀÈÈËÈ
לו . למוכרם לישראל מותר  זרה, עבודה לשם שלוקחם אמר ולא
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Áäøæ äãBáòì ïéèéLëz íéNBò ïéàå:úBàìè÷,úBòaèå íéîæðe;øæòéìà éaøøîBà:øzî øëNa.íäì ïéøëBî ïéà §¥¦©§¦¦©£¨¨¨ª§¨§¨¦§©¨©¦¡¦¤¤¥§¨¨ª¨¥§¦¨¤
ò÷øwì øaçîa,õöwiMî àeä øëBî ìáà;äãeäé éaøøîBà:õB÷ì úðî ìò Bì àeä øëBî.íéza íäì ïéøékNî ïéà ¦§ª¨©©§©£¨¥¦¤¦¨¥©¦§¨¥¥©§¨¨¥©§¦¦¨¤¨¦
ìàøNé õøàa,éøö ïéàåúBãN øîBì C;íéza íäì ïéøékNî àéøeñáe,úBãN àG ìáà;íäì ïéøëBî õøàì õeçáe §¤¤¦§¨¥§¥¨¦©¨§§¨©§¦¦¨¤¨¦£¨¨§¨¨¤§¦¨¤

úBãN ïéøékNîe íéza;éøácøéàî éaø.aøéñBé éøîBà:íéza íäì ïéøékNî ìàøNé õøàa,úBãN àG ìáà; ¨¦©§¦¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¤¤¦§¨¥©§¦¦¨¤¨¦£¨¨
úBãN ïéøékNîe íéza ïéøëBî àéøeñáe;elàå elà ïéøëBî õøàì äöeçáe. §§¨§¦¨¦©§¦¦¨§¨¨¨¤§¦¥¨¥

ËøékNäì eøîàL íB÷îa óà,eøîà äøéc úéáì àG,äøæ äãBáò BëBúì ñéðëî àeäL éðtî,øîàpL,æ íéøáã) ©¦§¤¨§§©§¦§¥¦¨¨§¦§¥¤©§¦§£¨¨¨¤¤¡©
(åë:àéáú-àG""Eúéa-ìà äáòBú.øékNé àG íB÷î ìëáeõçønä úà Bì,BîL ìò úàø÷ð àéäL éðtî. ¨¦¥¨¤¥¤§¨¨©§¦¤©¤§¨¦§¥¤¦¦§¥©§

gggg.uvwiyn `ed xken la`åúäå ,ò÷ø÷á äééðç åì ïúåð àöîðù ,àì ,øáåçîá àåäù ïîæ ìë ìáà .õö÷éù øçàì àìà øáåçîä åì øëåî àäé àìùäø
äøîà('æ íéøáã):ò÷ø÷á äééðç åì ïúú àì ,íðçú àì.miza mdl oixikyn oi`:àåä àúééøåàã àøåñéàã äøéëî íåùî äøéæâ.zecy xnel jixv oi`e

:úåøùòîä ïî ïòé÷ôîå ò÷ø÷á äééðç ,àøåñéàã éúøú àëéàã.`ixeqae:õøàä úùåã÷ë äùåã÷ äðéàå ãåã ùáëù ,äáåö íøà.miza mdl oixikynàìå
íåùî ,àì äìçúëì äøéëî åäéîå .áéúë ìàøùé õøàá ,äééðç íäì ïúú àì áéúë éëã ,àúééøåàãà øáò àì äøéëî éãéì éúà éîð éàã .äøéëî åèà ïðéøæâ

:é"àã äøéëî.zecy `l la`:àøåñéàì éúøú àëéàã.ux`l uegae:ìàøùé õøàã äøéëî åèà íúäã äøéëî øæâîì àëéìå ,÷çøéîãmiza oixken
.zecy oixikyne:éúøú àëéàã ïåéë ,àì úåãùã äøéëî ìáà.'ek xne` iqei iaxíéøëð äùìùì ìàøùé õøàá øéëùé àìù ãáìáå .éñåé éáøë äëìäå

:íéøëð ìù äðåëù äùòé àìù ,ãçéá
hhhh.xikydl exn`y mewna s`:ìàøùé õøàá åìéôà éñåé éáøìå ,ìàøùé õøàá àìå à÷åã àéøåñá øéàî 'øì.exn` dxic zial `lïáú íù ñéðëäì àìà

:äæá àöåéëå íéöòå.eny lr z`xwp `idy iptnéðåìô ìù õçøî åøîàéå úáùá äîîçî éøëðäåìàøùé ìù äãùì éîã àìå .úáùá äá íéöçåø éãåäé
íéòãåé ìëä ïéàå àãéáò à÷ àúåñéøàì åàì õçøî ìáà ,ãéáò à÷ äéùôðã àúåñéøà éøëðäå ,àãéáò úåñéøàì äãùã ,úáùá äëàìî äá äùåò éøëð ñéøàù
õçøî øéëùäì éøù ,úåãùì ïéãéøåîù êøãë òéáøìå ùéìùì äöçîì ,äðùì õçøîì ñéøà ãéøåäì êøãù äæä ïîæáå .øåñà êëìå ,éøëðì äøéëùä ìàøùéäù

:ãéáò à÷ äéùôðã àúåñéøàå äá ñéøà í"åëòäù éòãé òãéî úáùá äëàìî äá äùåò éøëðäù ô"òàå ,éøëðì

`xephxa yexit

y c e w z a y
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äøæ äãBáòì ïéèéLëz íéNBò ïéàå: כגון –úBàìè÷– ÀÅÄÇÀÄÄÇÂÈÈÈËÀÈ
לצואר , לאף,íéîæðeשרשרות –úBòaèå.האצבעות על  –éaø ÀÈÄÀÇÈÇÄ

øzî øëNa :øîBà øæòéìà עבודתו בעד  שכר  מקבל  ישראל אם – ÁÄÆÆÅÀÈÈËÈ
גורסים  אין אחר  בנוסח זרה. לעבודה תכשיטים לעשות לו  מותר  זו ,
לעשות  שהוא תנא איזה שיתיר  הדבר  מסתבר שלא הזאת, הפיסקה כל

זרה עבודה תכשיטי  טובטובטובטוב").").").").לכתחילה יום יום יום יום  íäì("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ïéøëBî ïéàÅÀÄÈÆ
ישראל , בארץ לגויים –ò÷øwì øaçîa תבואה או אילנות, כגון – ÄÀËÈÇÇÀÇ

והתורה  כקרקע, הוא הרי לקרקע המחובר  שכל  עדיין, נקצרה שלא
בבבב):):):):אמרה ז ז ז ז ,,,, בקרקע((((דברים דברים דברים דברים  חנייה להם תתן לא – תחנם" ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),"ולא

àeä øëBî ìáà,לגוי ישראל –õöwiMî,המחובר שקיצץ לאחר  – ÂÈÅÄÆÄÈÅ
במכירת  שאין  שקצרה, לאחר  תבואה או שקיצצם, לאחר אילנות כגון

קרקע לחניית סיבה øëBî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).התלוש :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅ
Bì àeä,במחובר –õB÷ì úðî ìò.הלוקח הגוי שיקצצנו בתנאי  – ÇÀÈÈ

לפרש בא אלא קמא, תנא על חולק אינו  יהודה שרבי  מפרשים, יש
ìàøNé((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ).).).).דבריו õøàa íéza íäì ïéøékNî ïéà גזירה – ÅÇÀÄÄÈÆÈÄÀÆÆÄÀÈÅ

לעיל, שבארנו כמו  תחנם", "לא הלאו על  ויעברו להם ימכרו גם שמא
øîBì Céøö ïéàåלהם להשכיר  שאסור  –úBãN משום גזירה – ÀÅÈÄÇÈ

הוא מכירת  הרי  תחנם", "לא של האיסור  מלבד שדות, שבמכירת ם,
ממעשרות; המלךàéøeñáeמפקיעם שכבש קדושתה – ואין דוד, ÀÀÈ
ישראל, ארץ íézaכקדושת íäì ïéøékNî ו משום – שם גוזרים אין  ÇÀÄÄÈÆÈÄ

תחנם", "לא איסור  על עוברים אינם להם, ימכרו אם שאף מכירה,

úBãN àG ìáà;ממעשרות הפקעה גם במכירתם שיש לפי –õeçáe ÂÈÈÀ
úBãN ïéøékNîe íéza íäì ïéøëBî õøàì אף מקום ומכל – ÈÈÆÀÄÈÆÈÄÇÀÄÄÈ

שבארץ  שדות משום גזירה שדות, להם מוכרים אין  לארץ בחוץ

ìàøNéישראל, õøàa :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÅÅÀÆÆÄÀÈÅ
íéza íäì ïéøékNî,מכירה משום גוזרים ואין  –úBãN àG ìáà ÇÀÄÄÈÆÈÄÂÈÈ

ממעשרות; הפקעה גם בהם שיש  –íéza ïéøëBî àéøeñáe– ÀÀÈÀÄÈÄ
ישראל, ארץ קדושת בה ואין  כיבוש, אינו יחיד כיבוש  יוסי  רבי שלדעת

úBãN ïéøékNîe לארץ היא וקרובה שהואיל  מוכרים, לא אבל  – ÇÀÄÄÈ
ישראל ; בארץ שדות מכירת משום בה גזרו  õøàìישראל, äöeçáeÀÈÈÈÆ

elàå elà ïéøëBî היא ורחוקה שהואיל שדות, בין  בתים בין – ÀÄÅÈÅ
ישראל . ארץ משום בה גוזרים אין ישראל iqei,מארץ iaxk dklde

לשלושה  ישראל  בארץ ישכיר שלא כלומר  שכונה, יעשנה שלא ובלבד 

גויים של  שכונה יעשה כך  ידי  שעל לפי ביחד , ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).גויים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

אסור  הכל שלדברי להשמיענו, באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא זו משנה
בי דירה.להשכיר  בית בשביל בסוריא או ישראל  בארץ לגוי  ת

eøîàL íB÷îa óà שמותר חכמים, –øékNäì; לגוי בית – ÇÄÀÆÈÀÀÇÀÄ
יוסי רבי ולדעת ישראל, בארץ ולא דווקא בסוריא מאיר  רבי  לדעת

ישראל; בארץ eøîàאפילו  äøéc úéáì àG או לאוצר  אלא – ÀÅÄÈÈÀ
אסור דירה לבית אבל  בזה, וכיוצא עצים או  תבן בו  להכניס למחסן ,

לגוי, äøæלהשכיר  äãBáò BëBúì ñéðëî àeäL éðtîשהגוי – ÄÀÅÆÇÀÄÀÂÈÈÈ
עבירה, בזה ויש  זרה, עבודה הדירה לתוך  "àG-מכניס :øîàpLÆÆÁÇ

"Eúéa-ìà äáòBú àéáú שנהגו במקום אבל  אמרו : בירושלמי – ÈÄÅÈÆÅÆ
ux`l)למכור uega epiidc) לו הוא דירה,(iebl),מוכר  לבית ואפילו

"לא  שהכתוב לפי הוא, הטעם דירה; לבית ואפילו לו, הוא ומשכיר 

בעיקרו  שכן בלבד , אסמכתא אלא כאן  אינו  ביתך " אל  תועבה תביא
בארץ  הלכך לביתו; זרה עבודה המכניס בישראל  זה כתוב מדבר

להשכיר חכמים אסרו  זרה, עבודה אחר  לשרש מצּווים שאנו  ישראל
בחוץ  אבל  לארץֿישראל. סמיכותה מפני  בסוריא גם וכן דירה; לבית

דירה  לבית אפילו משכירים אחריה, לשרש  מצווים אנו שאין לארץ
íB÷î((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).). ìëáe,לארץ בחוץ בין בארץ בין  –Bì øékNé àG ÀÈÈÇÀÄ

õçønä úà,מרחצו בית את לגוי  להשכיר לישראל  אסור –éðtî ÆÇÆÀÈÄÀÅ
BîL ìò úàø÷ð àéäL ששכרו והגוי המרחץ, בעל ישראל  של  – ÆÄÄÀÅÇÀ

של  שבמרחץ ויאמרו  בשבת, אותו את מחמם מחללים פלוני ישראל 
נקרא  המרחץ אין שוב שמכרו , שלאחר  מותר , במכירה ברם, השבת.
אותה  השוכר  שהגוי  חוששים אין שדה שלגבי מבואר בגמרא שמו. על 

שדותיהם  למסור  שדות בעלי ודרך שהואיל בשבת, מלאכה בה עושה
מה  עושה. הוא ואריסותו הוא אריס שהגוי  יאמר , הרואה באריסות,

בזמננו , ואמנם באריסות. למוסרו  נוהגים היו  שלא במרחץ כן שאין
להשכירו  ומותר  שדה, כדין מרחץ דין  באריסות, מרחץ גם שמוסרים

הוא  שהגוי  יודעים שהכל  בשבת, מלאכה בו שעושה פי  על  אף לגוי ,
עושה. הוא ואריסותו  אריס,

izdw - zex`ean zeipyn
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: יז ח־ט)áéúëeדף מז éiç(שם éðL éîé änk á÷òé ìà äòøt øîàiå',E §¦©Ÿ¤©§Ÿ¤©£Ÿ©¨§¥§¥©¤

ìL éøeâî éðL éîé äòøt ìà á÷òé øîàiå.'äðL úàîe íéL כיצד להבין, ויש ©Ÿ¤©£Ÿ¤©§Ÿ§¥§¥§©§Ÿ¦§©¨¨
יצא  החשבון  לפי הרי למצרים, כשירד ושלשים מאה בן שהוא לפרעה יעקב אמר

העת באותה יעקב חיי dpéî,ששנות òîL àlà .ïééåä øñzéLå äàî שòaøà ¥¨§¦§©©§¨¤¨§©¦¨©§©
ïéðL äøNò,ללבן שבא עד אביו מבית ההוא )c)äåäמיציאתו øáòבזמן úéáa ¤§¥§¦©£¨§¥¥¤
בתורה  eäìועסק áéLç àì)c ïîèeîבברייתא,àéðúכך ). øáò úéáa á÷òé äéä Ÿ¨¦§§©§¨¨¨©£Ÿ§¥¥¤§¨

.äðL äøNò òaøà:הברייתא אתøáòומוסיפה יעקב שעזב אחר חי בית עוד ©§©¤§¥¨¨¥¤
ו  íéøäðרקúîמדרשו, íøàì eðéáà á÷òé ãøiL øçàì לבן לבית ézLובא ¥§©©¤¨©©£Ÿ¨¦©£©©£©¦§¥

íéðL.:הברייתא שנים ממשיכה עשרה הארבע מדרשו íMîיעקב àöéאחר מבית - ¨¦¨¨¦¨
עבר, øàaäשל ìò ãîòLk àöîð .íéøäð íøàì Bì àáe ופגש נהריים בארם ¨©£©©£©¦¦§¨§¤¨©©©§¥

היה  רחל, äðL,את òáLå íéòáL ïa יוסף בלידת שנים עשרה ארבע אחר כן ואם ¤¦§¦¨¤©¨¨
מאה  בן היה לפרעה יעקב כשהגיע שנים ותשע שלשים ואחר ואחד, תשעים בן היה

ושלשים.

הגמרא: Lðòéîמבארת àìc ïìðîe הוריו את כיבד שלא על נענש לא שיעקב מנין - §¨¨§Ÿ¤¡©
ואם. אב מכיבוד יותר תורה תלמוד שגדול מכך שהוכיחו עבר, בבית ¨§©§àéðúc,כשהיה

àöîð שåéáàî LøétL óñBé ראהו äðL,ולא íézLe íéøNò ועד שנמכר מיום ¦§¨¥¤¥©¥¨¦¤§¦§©¦¨¨
למצרים  אליו åéáàî,שירד eðéáà á÷òé LøétL íLk ויש שנה. ושתים עשרים §¥¤¥©©£Ÿ¨¦¥¨¦

הזמן  וכי הרי á÷òécלשאול, שנים, ושתים עשרים רק היה מאביו ïéúìzפירש §©£Ÿ§¨¦
ïééåä àzéLå ועוד עבר, בבית שנים עשרה ארבע ממנו, פירש שנים ושש שלשים - §¦¨©§¨
ושתים  אביו.עשרים לבית שחזר עד שעלàlàשנים äåäcהשנים øñéaøàמוכח ¤¨©§¥©©£¨

eäì áéLç àì ,øáò úéáa עליהם להיענש לו החשיבו לא -. §¥¥¤Ÿ¨¦§
הגמרא: óBñשואלת óBñהשניםc ב יעקב ïééåäהשתהה ïéðL ïéøNò ïáì úéá היו - §¥¨¨¤§¦§¦©§¨

שנה  עשרים שנים.רק ושתים עשרים ממנו פרש שיוסף נענש ומדוע הגמרא:, ¨¤àlàעונה
ïéðL ïézøz àçøBàa éäzLàc íeMî מארם כשחזר בדרך, שנתיים שהתעכב מפני - ¦§¦§¨¥§§¨©§¥§¦

אביו. אל לבוא àöéנהרים ,àéðúc יעקבíéøäð íøàî,אביו לבית Bìלשוב àáe §©§¨¨¨¥£©©£©¦¨
íL äNòå ,úBkñì[שם øîàpL[-והתעכב ,LãBç øNò äðBîL(יז לג 'á÷òéå(שם §ª§¨¨¨§¨¨¨¤¤¤¡©§©£Ÿ

,'úkñ äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúBkñ òñð שהוא לחורף נבנה בית כלומר, ¨©ª¨©¦¤¨¦§¦§¥¨¨ªŸ
יחיד  בלשון 'בית' ונאמר נוספים, חדשים ששה שהוא לקיץ נבנית וסוכה חדשים, ששה

רבים  בלשון עשר ו'סוכות' שמונה הרי בקיץ, פעמים ושתי בחורף, אחת פעם שם ששהה ללמד ,

äNòחודשים, ìà úéááe עוד íéLãç[-התעכב] äML מזבח נוספים ובנה ,áéø÷äå §¥¥¨¨¦¨¢¨¦§¦§¦
שנתיים..íéçáæעליו  שהם בדרך, שהתעכב חדשים וארבעה עשרים לנו הרי §¨¦

úàø÷ð äìéâî êìò ïøãä

i"yx

á÷òé ìù åúãéøé øçàì úî øáò
íéøäð íøàìÐ,oal zial `ae

aeyge `v .mipy izy my cnre
zny `vnpe ,xar ly eizepy
ryze miray oa awri didyk
`ayn mipy izy epiide ,dpy
rax` aeygzyk ,oal zial
.xar ziaa yniyy dpy dxyr

àöéÐmipy izy xar zian awri
.xar ly ezzin iptlàöîð

'åë ãîòùëÐopiqxb ikdolpn :
ediilr ypri` `lcÐ`ipzc:

`ly eia`n yxityk sqei `vnp
jxck ,dpy mizye mixyr ed`x
`ly eia` zian awri yxity
mixyr sqei lr la`zp ,ecaik

cvik .dpy mizyeray oa sqei ?
.eia`n yxityk did dpy dxyr
oa did mixvn lr jlnyke
oa sqeie" xn`py ,dpy miyly
"drxt iptl ecnra dpy miyly
,`rayc draye ,dxyr yly ixd

`ptkc oixzeÐmixyr ixd
.eia`n sqei dqkzpy dpy mizye
,oal ziaa dpy mixyr cnr awrie
.xar ziaa dpy dxyr rax`e

äðéî òîù àìàÐdxyr rax`
`lc ,edl aiyg `l xar ziac

.ediilr ypri`åäì àøéöá éëä éà
Ðziac mixyr `l` o`k oi`e

.oalàçøåàá íéðù éúù éäúùéà
Ð`al mixdp mx`n eaeyac

zenil zia el oaie eia` wgvil
minrt izy zekeq dyr ,sxegd

uiwd zeni ipylÐdpeny ixd
.(dl ziy`xa) 'ebe "l` zia dlr mew" xn`py ,mkyn `viyk miycg dyy dyr l` ziaae ,dxyr

úàø÷ð äìéâî êìò ïøãä

h dpyn oey`x wxt dxf dcear zkqn

Áäøæ äãBáòì ïéèéLëz íéNBò ïéàå:úBàìè÷,úBòaèå íéîæðe;øæòéìà éaøøîBà:øzî øëNa.íäì ïéøëBî ïéà §¥¦©§¦¦©£¨¨¨ª§¨§¨¦§©¨©¦¡¦¤¤¥§¨¨ª¨¥§¦¨¤
ò÷øwì øaçîa,õöwiMî àeä øëBî ìáà;äãeäé éaøøîBà:õB÷ì úðî ìò Bì àeä øëBî.íéza íäì ïéøékNî ïéà ¦§ª¨©©§©£¨¥¦¤¦¨¥©¦§¨¥¥©§¨¨¥©§¦¦¨¤¨¦
ìàøNé õøàa,éøö ïéàåúBãN øîBì C;íéza íäì ïéøékNî àéøeñáe,úBãN àG ìáà;íäì ïéøëBî õøàì õeçáe §¤¤¦§¨¥§¥¨¦©¨§§¨©§¦¦¨¤¨¦£¨¨§¨¨¤§¦¨¤

úBãN ïéøékNîe íéza;éøácøéàî éaø.aøéñBé éøîBà:íéza íäì ïéøékNî ìàøNé õøàa,úBãN àG ìáà; ¨¦©§¦¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥§¤¤¦§¨¥©§¦¦¨¤¨¦£¨¨
úBãN ïéøékNîe íéza ïéøëBî àéøeñáe;elàå elà ïéøëBî õøàì äöeçáe. §§¨§¦¨¦©§¦¦¨§¨¨¨¤§¦¥¨¥

ËøékNäì eøîàL íB÷îa óà,eøîà äøéc úéáì àG,äøæ äãBáò BëBúì ñéðëî àeäL éðtî,øîàpL,æ íéøáã) ©¦§¤¨§§©§¦§¥¦¨¨§¦§¥¤©§¦§£¨¨¨¤¤¡©
(åë:àéáú-àG""Eúéa-ìà äáòBú.øékNé àG íB÷î ìëáeõçønä úà Bì,BîL ìò úàø÷ð àéäL éðtî. ¨¦¥¨¤¥¤§¨¨©§¦¤©¤§¨¦§¥¤¦¦§¥©§

gggg.uvwiyn `ed xken la`åúäå ,ò÷ø÷á äééðç åì ïúåð àöîðù ,àì ,øáåçîá àåäù ïîæ ìë ìáà .õö÷éù øçàì àìà øáåçîä åì øëåî àäé àìùäø
äøîà('æ íéøáã):ò÷ø÷á äééðç åì ïúú àì ,íðçú àì.miza mdl oixikyn oi`:àåä àúééøåàã àøåñéàã äøéëî íåùî äøéæâ.zecy xnel jixv oi`e
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íéòãåé ìëä ïéàå àãéáò à÷ àúåñéøàì åàì õçøî ìáà ,ãéáò à÷ äéùôðã àúåñéøà éøëðäå ,àãéáò úåñéøàì äãùã ,úáùá äëàìî äá äùåò éøëð ñéøàù
õçøî øéëùäì éøù ,úåãùì ïéãéøåîù êøãë òéáøìå ùéìùì äöçîì ,äðùì õçøîì ñéøà ãéøåäì êøãù äæä ïîæáå .øåñà êëìå ,éøëðì äøéëùä ìàøùéäù
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äøæ äãBáòì ïéèéLëz íéNBò ïéàå: כגון –úBàìè÷– ÀÅÄÇÀÄÄÇÂÈÈÈËÀÈ
לצואר , לאף,íéîæðeשרשרות –úBòaèå.האצבעות על  –éaø ÀÈÄÀÇÈÇÄ

øzî øëNa :øîBà øæòéìà עבודתו בעד  שכר  מקבל  ישראל אם – ÁÄÆÆÅÀÈÈËÈ
גורסים  אין אחר  בנוסח זרה. לעבודה תכשיטים לעשות לו  מותר  זו ,
לעשות  שהוא תנא איזה שיתיר  הדבר  מסתבר שלא הזאת, הפיסקה כל

זרה עבודה תכשיטי  טובטובטובטוב").").").").לכתחילה יום יום יום יום  íäì("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות ïéøëBî ïéàÅÀÄÈÆ
ישראל , בארץ לגויים –ò÷øwì øaçîa תבואה או אילנות, כגון – ÄÀËÈÇÇÀÇ

והתורה  כקרקע, הוא הרי לקרקע המחובר  שכל  עדיין, נקצרה שלא
בבבב):):):):אמרה ז ז ז ז ,,,, בקרקע((((דברים דברים דברים דברים  חנייה להם תתן לא – תחנם" ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),"ולא

àeä øëBî ìáà,לגוי ישראל –õöwiMî,המחובר שקיצץ לאחר  – ÂÈÅÄÆÄÈÅ
במכירת  שאין  שקצרה, לאחר  תבואה או שקיצצם, לאחר אילנות כגון

קרקע לחניית סיבה øëBî((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).התלוש :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÅ
Bì àeä,במחובר –õB÷ì úðî ìò.הלוקח הגוי שיקצצנו בתנאי  – ÇÀÈÈ

לפרש בא אלא קמא, תנא על חולק אינו  יהודה שרבי  מפרשים, יש
ìàøNé((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ).).).).דבריו õøàa íéza íäì ïéøékNî ïéà גזירה – ÅÇÀÄÄÈÆÈÄÀÆÆÄÀÈÅ

לעיל, שבארנו כמו  תחנם", "לא הלאו על  ויעברו להם ימכרו גם שמא
øîBì Céøö ïéàåלהם להשכיר  שאסור  –úBãN משום גזירה – ÀÅÈÄÇÈ

הוא מכירת  הרי  תחנם", "לא של האיסור  מלבד שדות, שבמכירת ם,
ממעשרות; המלךàéøeñáeמפקיעם שכבש קדושתה – ואין דוד, ÀÀÈ
ישראל, ארץ íézaכקדושת íäì ïéøékNî ו משום – שם גוזרים אין  ÇÀÄÄÈÆÈÄ

תחנם", "לא איסור  על עוברים אינם להם, ימכרו אם שאף מכירה,

úBãN àG ìáà;ממעשרות הפקעה גם במכירתם שיש לפי –õeçáe ÂÈÈÀ
úBãN ïéøékNîe íéza íäì ïéøëBî õøàì אף מקום ומכל – ÈÈÆÀÄÈÆÈÄÇÀÄÄÈ

שבארץ  שדות משום גזירה שדות, להם מוכרים אין  לארץ בחוץ

ìàøNéישראל, õøàa :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÄÅÅÀÆÆÄÀÈÅ
íéza íäì ïéøékNî,מכירה משום גוזרים ואין  –úBãN àG ìáà ÇÀÄÄÈÆÈÄÂÈÈ

ממעשרות; הפקעה גם בהם שיש  –íéza ïéøëBî àéøeñáe– ÀÀÈÀÄÈÄ
ישראל, ארץ קדושת בה ואין  כיבוש, אינו יחיד כיבוש  יוסי  רבי שלדעת

úBãN ïéøékNîe לארץ היא וקרובה שהואיל  מוכרים, לא אבל  – ÇÀÄÄÈ
ישראל ; בארץ שדות מכירת משום בה גזרו  õøàìישראל, äöeçáeÀÈÈÈÆ

elàå elà ïéøëBî היא ורחוקה שהואיל שדות, בין  בתים בין – ÀÄÅÈÅ
ישראל . ארץ משום בה גוזרים אין ישראל iqei,מארץ iaxk dklde

לשלושה  ישראל  בארץ ישכיר שלא כלומר  שכונה, יעשנה שלא ובלבד 

גויים של  שכונה יעשה כך  ידי  שעל לפי ביחד , ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).גויים
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אסור  הכל שלדברי להשמיענו, באה והיא הקודמת המשנה המשך  היא זו משנה
בי דירה.להשכיר  בית בשביל בסוריא או ישראל  בארץ לגוי  ת

eøîàL íB÷îa óà שמותר חכמים, –øékNäì; לגוי בית – ÇÄÀÆÈÀÀÇÀÄ
יוסי רבי ולדעת ישראל, בארץ ולא דווקא בסוריא מאיר  רבי  לדעת

ישראל; בארץ eøîàאפילו  äøéc úéáì àG או לאוצר  אלא – ÀÅÄÈÈÀ
אסור דירה לבית אבל  בזה, וכיוצא עצים או  תבן בו  להכניס למחסן ,

לגוי, äøæלהשכיר  äãBáò BëBúì ñéðëî àeäL éðtîשהגוי – ÄÀÅÆÇÀÄÀÂÈÈÈ
עבירה, בזה ויש  זרה, עבודה הדירה לתוך  "àG-מכניס :øîàpLÆÆÁÇ

"Eúéa-ìà äáòBú àéáú שנהגו במקום אבל  אמרו : בירושלמי – ÈÄÅÈÆÅÆ
ux`l)למכור uega epiidc) לו הוא דירה,(iebl),מוכר  לבית ואפילו

"לא  שהכתוב לפי הוא, הטעם דירה; לבית ואפילו לו, הוא ומשכיר 

בעיקרו  שכן בלבד , אסמכתא אלא כאן  אינו  ביתך " אל  תועבה תביא
בארץ  הלכך לביתו; זרה עבודה המכניס בישראל  זה כתוב מדבר

להשכיר חכמים אסרו  זרה, עבודה אחר  לשרש מצּווים שאנו  ישראל
בחוץ  אבל  לארץֿישראל. סמיכותה מפני  בסוריא גם וכן דירה; לבית

דירה  לבית אפילו משכירים אחריה, לשרש  מצווים אנו שאין לארץ
íB÷î((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).). ìëáe,לארץ בחוץ בין בארץ בין  –Bì øékNé àG ÀÈÈÇÀÄ

õçønä úà,מרחצו בית את לגוי  להשכיר לישראל  אסור –éðtî ÆÇÆÀÈÄÀÅ
BîL ìò úàø÷ð àéäL ששכרו והגוי המרחץ, בעל ישראל  של  – ÆÄÄÀÅÇÀ

של  שבמרחץ ויאמרו  בשבת, אותו את מחמם מחללים פלוני ישראל 
נקרא  המרחץ אין שוב שמכרו , שלאחר  מותר , במכירה ברם, השבת.
אותה  השוכר  שהגוי  חוששים אין שדה שלגבי מבואר בגמרא שמו. על 

שדותיהם  למסור  שדות בעלי ודרך שהואיל בשבת, מלאכה בה עושה
מה  עושה. הוא ואריסותו הוא אריס שהגוי  יאמר , הרואה באריסות,

בזמננו , ואמנם באריסות. למוסרו  נוהגים היו  שלא במרחץ כן שאין
להשכירו  ומותר  שדה, כדין מרחץ דין  באריסות, מרחץ גם שמוסרים

הוא  שהגוי  יודעים שהכל  בשבת, מלאכה בו שעושה פי  על  אף לגוי ,
עושה. הוא ואריסותו  אריס,

izdw - zex`ean zeipyn

אם רוצים להישאר יהודי תורני, אין דרך אחרת מלבד להיות חדורים במסירות־נפש במשך כל כ"ד שעות של המעת־לעת.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז
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.yxei epnn hrnl 'epaxw' xzein jkitl

àîéà úéòaéàåjxca dcedi iax zhiy z` yxtz dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
y ,zxg`déì úéà íìBòì`ed mbe ,ef dyxc dcedi iaxl [el yi-] §¨¦¥

lkne ,dkinql oixaeg ilra zeaxl yi cg` 'epaxw'ny dcen
,ezhiyk yxei hrnl xzein cg` 'epaxw' oiicr mewnåmeyn `ed §

y,Bøéáç ïaø÷å íéáëBk ãáBò ïaø÷à÷ôð àø÷ ãçî'epaxw'n - ¨§©¥¨¦§¨§©£¥¥©§¨©§¨
cg` lkl cxtp herin jixv oi`e ,dkinqn mihrnzn md cg`
,gily ici lr jenql xyt` i`y rnyn 'epaxw'ny meyn ,mdn

`vnp .miakek caer oaxwa oiae l`xyi oaxwa oiadéì øzéiàc§¦©©¥
[el xzeiny-]ãçcg` 'epaxw' -ìzeax.äëéîñì ïéøáBç éìòá ©§©£¥§¦¦§¦¨

:zl`eye ,yxei zxenza xi`n iax zhiy z` yxtl zxfeg `xnbd
àîòè éàî ,øéîî LøBé øîàc øéàî éaøåoic el oipne ,enrh edn - §©¦¥¦§¨©¥¥¦©©£¨

:`xnbd daiyn .dfCì øîàxinn yxeiy oicd xewn ,xi`n iax ¨©¨
xn`py dnn `edøéîé øîä íà'.'dndaA dndAaezkl ic ixde ¦¨¥¨¦§¥¨¦§¥¨

df oeyl ltk `a `l` ,'xini m`e'úBaøìz`LøBiä.dxenzl §©©¥
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התורה וקיום המצוות.

משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



קנז oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay
äðùîïéøéîî ìëä."ycwd ly ef zgz ef oileg znda" Ðøéîäì éàùø íãàù àì

."xini `l" aizk `dc Ðøîåî.zeyecw odizye ,dyecw dlr qitznc Ðúà âôåñå
íéòáøàä."xini `l"c e`l meyn Ðàøîâãáòéã éàùø íãàù àì,dinza Ð

.inc xity caric la` ,xindl i`yx epi` dlgzklcøéîé àìålkdc ipzw oizipzne Ð

.dlgzkl elit` ,oixinn:opiqxb ikdéëä àìà
'åë ãçà äøåîúá ïéñéôúî ìëä éðú÷,xnelk Ð

it lr oia ,dndaa dxenz zyecw zqtezy

,caric (elit`) rnyne .miyp it lr oia miyp`

dy` elit` dxind m`c enkdit lr zqtez Ð

.'ek xindl i`yx mc`y `le ,dxenz zyecw

ùøåé,eiiga eia` yixtdy oaxwa xindy Ð

.dxenz ezxenzyêîåñ ùøåé,eia` oaxw lr Ð

cr eaixwdl witqd `le eiiga eia` eyixtdy

.znyäãåäé éáøã àîòè éàîyxei :xn`c Ð

.xinn epi`:opiqxb ikdéìéùã÷ä úìéçú ó
ùã÷ä óåñîoebk ,ycwd zlgzd xnb Ð

.dxenzùã÷ä óåñî`iedc ,dkinq epiidc Ð

dxenzl dl ixw `de :`iyw i`e .dhigyl jenq

`lc meyn !(`,`l) xifp zkqna "ycwd seq"

seq dxenz dl `iede ,llk dkinqa mzd ixii`

ied oaxw eze`c ,ea exindy oaxw iabl ycwd

.ipy ied eitelige oey`xà÷ã ,àëä ìáà
äëéîñá ïðéòúùîzligz dxenz dl `ied Ð

skiz ,seqal `idy dkinq iabl ycwd

.dhigylïìðî.jneq epi` yxeic Ðàúìú
éáéúë åðáø÷m`e"n ,`xwie zyxta minlya Ð

,"epaxw fr m`e" cr "epaxw minly gaf

.dkinq aizk mzylyae"åðáø÷" áéúëäÐ

lr `le ,jneq `ed envr oaxw lr :rnync

.eia` oaxwäëéîñì ïéøáåç éìòám`y Ð

Ð cg` oaxw lr dyly e` mipy etzzyp

.ea oikneq oleke ,"epaxw" cge cg lM` `pixw©Ÿ

äéì úéì`lc oeik ,dkinq oerh epi` i`cec Ð

helg ied `lc oeik ,xnelk .edcic oaxw cgiin

`le epaxwl Ð `xw aizk ike .cg`e cg` lM ©̀Ÿ

.eia` oaxwlà÷ôð àø÷ ãçîepaxw :rnync Ð

.ieb ly oia l`xyi ly oia ,gily `leihernlc

opixn`c ,jixv `l Ð jenqi `ly envr ieb

l`xyi ipa" :mipdk zxezae (`,bv) zegpna

.oikneq miebd oi`e ,oikneq l`xyi ipa Ð "jnqe

'åë äéì øúééàåÐ iyily "epaxw" ied izk`e Ð

lyc [jzrc `wlqc] .eia` oaxw `le epaxwl

.elyk `l` ,inc xg`lk e`l eia`úà úåáøì
ùøåéädnda xini m`e" azkinl ivn ikdc Ð

xl Ð `zkld i`nl "xini xnd" ,"dndaazea

.dxenz ezxenzc ,yxeid z`
éëä
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ìëäcg`e miyp` cg`" ipz `l "oihgey lkd"a Ð miyp cg`e miyp` cg` oixinn

`xw jixhvi` ,dxn`p xkf oeyla dlek dyxtd lkc meyn :yxtn `xnbae ."miyp

.miyp iieaxlâôåñåaizk `dc ?"mipeny" ipz `l i`n` :xn`z m`e Ð mirax`d z`

xnelk `l` ,zeiwln oipnl zgp `lc :xnel yie !"eze` xini `le eptilgi `l" :(fk `xwie)

`l` iwl `l mlerlc :xnel yi cere .dilr iwlc

cge ely oaxwa Ð cg ,ikixv ie`l ixze .mirax`

,xindl dvexd lk" :xn`c oebke ,exiag lya Ð

."xinie `ai

àädlgzkl oixinn lkd zxn` `iyw `teb

m`e Ð caric xindl i`yx mc`y `l

"oixinn lkd"c dywnl dil `pn :xn`z

`peeb i`d ikc .`ed caric `nlc ?`ed dlgzkl

jgxk lrc :xnel jixve !(`,a) oileg yixa jixt

izxz Ð caric i`c .dlgzkl Ð "oixinn lkd"

,mzd [`zi`] (i"yx yxit) oke ?il dnl caric

i`c ,dligzkl Ð "oihgey lkd"c xnel dvxc

epiax yxite .il dnl caric izxz Ð caric

`kd dyw `l jklc :mzd dkxal epexkf dnly

`tiqa opireny`c meyn ,il dnl caric izxz

oi`y e`l :`pin` jzrc `wlqc .mirax` bteqy

:dyw eyexitle .eilr oiwel oi`e ,`ed dyrn ea

,ipynwc i`d epiidc :xnel oi`e ?`kd jixt i`n

dnn ipynw i`n :cere .ok rnyn oeyld oi`c

"oixinn lkd" opzc :mz epiax yxite ?dywdy

cifna elit`c opireny`l ,`nil` `pyilc

mirax` :`pin` jzrc `wlqe .zqtzp dxenzd

:xn`z m`e .ipyn `wc `d epiide ,xyke ditzka

meyn `nil` `pyil `pzc xninl ivn ikide

zeaxl Ð "didi" onwl xn` `d ,cifnc yecig

ith `hiyt cifnc rnyn `nl` .cifnk bbey

"didi" xn`c `dc :jexa epiax uxize !bbeyn

epiaxe .xn`w zewln oiprl Ð cifnk bbey zeaxl

zewln oi` opixn` `dc :eilr wlg upyn oeyny

,(`,fi) onwl xaca oiwelg mixtq yie .bbeya

`l Ð miycw iab ,iwl Ð dxenz iab :xn`wc

.iwlmiycw iab ,yecw Ð dxenz iab :iqxbc zi`e

"didi" xn`c `dc :mixne` yie .yecw `l Ð

,dyecw qtzn oiprl epiid Ð cifnk bbey zeaxl

,ycwd ied `l zerha ycwd :`nlra xn`c

xn`c `de .bbeyan cifna ith hiyt ikd meyne

Ð cifnc `zeax meyn "oixinn lkd" `pzc ,`kd

inp dxenzd :onwl xn`c ,daxwd oiprl epiid

.daixw cifna s`c :`kd opirny`e .daixw

`l df lke .xyke ditzka mirax` :jzrc `wlqc

ikd" dcedi ax ipynwcn ,wgvi epiaxl `xidp

cg`e miyp` cg`" xikfdl el dne ,"miyp cg`e miyp` cg` ,dxenza oiqitzn lkd :ipzw

xn`c ,miyp meyn `nil` `pyil "oixinn lkd"a `pzc :wgvi epiax yxit okl ?"miyp

`lc Ð `herin ipd`e ,iycw miyp zxenzc opireny`l Ð `ieaix ipd` ,`ieaix ipd`e `herin ipd` :jzrc `wlqc .miyp iieaxl "xini xnd" aizke ,xkf oeyla xacn oiprd lkc ,onwl

.miyp` zxenz enk daixwc ,`nil` `pyil "oixinn lkd" `pz jkl .oaxwn

úìéçú,llk dkinqa mzd opixn` `lc meyn Ð (`,`l) xifp zkqna (enk) ,"ycwd seq" dxenzl ixw ikdle .dhigyl jenq `edc ,dkinq epiidc Ð ycwd seqn ,dxenz enk Ð ycwd

`idy dkinq iabl ,ycwd zligz dxenz dil ded Ð dkinqa opirzynwc `kd la` .ipy eitelige oey`x ied oaxw eze`c ,ea exindy oaxw iabl ycwd seq dxenz dil dede

.i"yx oeyl .dhigyl skiz seqal

åðáø÷lr jneq envr iebd oi` :`nizc ednc .jixhvi`c :xnel yie !oikneq miebd oi`e oikneq l`xyi ipan xity `wtp `d ?ikdl "epaxw" jixhvi` i`nl :xn`z m`e Ð ieb oaxw `le

.llk dkinq ieb oaxwa oi`y :xnel "epaxw" jixhvi` ikd meyne .odilr oikneq mipdkd edine ,epaxwéáøåiaxl `nrh jixhvi` i`n` :xn`z m`e Ð `nrh i`n xnin yxei xn`c xi`n

nl dil zi` ok m`e ,jneq yxei dil zi` `nl` Ð eia` oaxw `le "epaxw" dil zilc oeik ,xi`ndil ded ,yxei daxnc "xini xnd"c `xw e`l i`c :xnel yie !dfn df opitli `dc xni

`py i`n :xn`z m`e .oixaeg ilra lk zeaxl Ð "epaxw" iwene ,jneqc yxei zeaxl Ð "xini xnd m`e" aizkc `zyd la` .oixaeg ilra lk zeaxln yxei ihernl ith "epaxw" dinewe`l

.oixinn oitzeyd oi`c (`,bi) onwl xn`ck ,oikneq oitzeyd oi`c xn` `linne ,dipin `xw wezyil ok m`c ,zxn` zivn `l ihernlc :xnel yie ?iieaxl i`de ,ihernl "epaxw" x`yc
oi`e
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éàMø íãàL àì .íéLð ãçàå íéLðà ãçà ,ïéøéîî§¦¦¤¨£¨¦§¤¨¨¦Ÿ¤¨¨©©
øéîä íàL àlà ,øéîäì¯úà âôBñå ,øîeî §¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤

.íéòaøàäàøîâìkä" :zøîà ,àéL÷ àôeb àä ¨©§¨¦¨¨©§¨¨§©§©Ÿ
"ïéøéîî¯éàMø íãàL àì" :éðz øãäå ,äléçzëì §¦¦§©§¦¨©£©¨¥Ÿ¤¨¨©©

"øîeî øéîä íàL àlà øéîäì¯!ãáòéc¯àøañéúå §¨¦¤¨¤¦¥¦¨¦£©§¦§§¨
?äléçzëì "ïéøéîî ìkä"àéL÷cà,ïéúéðúnî Cì ©Ÿ§¦¦§©§¦¨©§©§¨¨¦©§¦¦

øéîé àìå epôéìçé àì" :áéúëc ,àø÷ Cì éL÷éz¦§¥¨§¨¦§¦Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦
ìkä ,éðú÷ éëä :äãeäé áø øîà àlà !"Búàïéñétúî Ÿ¤¨¨©©§¨¨¦¨¨¥©Ÿ©§¦¦

éàMø íãàL àì .íéLð ãçàå íéLðà ãçà ,äøeîúa¦§¨¤¨£¨¦§¤¨¨¦Ÿ¤¨¨©©
øéîä íàL ,øéîäì¯,øîeîâôBñå.íéòaøàä úà §¨¦¤¦¥¦¨§¥¤¨©§¨¦

?éàî ééeúéàì "ìkä"¯éaøk àìãe ,LøBé ééeúéàì ©Ÿ§¦¥©§¦¥¥§¨§©¦
øéîî LøBé ,CîBñ LøBé :ïðúc .äãeäéc.øéàî éaø éøá §¨¦§©¥¥¥¥¦¦§¥©¦¥¦

.øéîî Bðéà LøBéå ,CîBñ Bðéà LøBé :øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¥¥¥§¥¥¥¦
?äãeäé éaøc àîòè éàî¯éìéóBqî Lc÷ä úléçz ó ©©§¨§©¦§¨¨¥§¦©¤§¥¦
Lc÷ä óBq äî ,Lc÷ä¯úléçz óà ,CîBñ Bðéà LøBé ¤§¥©¤§¥¥¥¥©§¦©

Lc÷ä¯.øéîî Bðéà LøBé?ïìðî dôeb äëéîñe¯ ¤§¥¥¥¥¦§¦¨¨§¨©
"Bðaø÷" ,ãç :éáéúk "Bðaø÷" úìz¯;éBb ïaø÷ àìå §¨¨§¨§¦¦©¨§¨§Ÿ¨§©

"Bðaø÷" ,ãçå¯"Bðaø÷" ,ãçå ;Bøéáç ïaø÷ àìå¯àìå §©¨§¨§Ÿ¨§©£¥§©¨§¨§Ÿ
áéúëäå ,CîBñ LøBé øîàc øéàî éaøìe .åéáà ïaø÷̈§©¨¦§©¦¥¦©£©¥¥§¨§¦

!"Bðaø÷"¯ïéøáBç éìòa ìk úBaøì :déì éòaéî àeää ¨§¨©¦¨¥¥§©¨©£¥§¦
äãeäé éaøå .äëéîñì¯úéì äëéîñì ïéøáBç éìòa ¦§¦¨§©¦§¨©£¥§¦¦§¦¨¥

àîòè éàî ,déì¯àì àäcãçéî.eäãéc ïaø÷ ¥©©§¨§¨¨§©©¨§¨¦§
ïaø÷å éBb ïaø÷å ,déì úéà íìBòì :àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨¦¥§¨§©§¨§©

Bøéáç¯,à÷ôð àø÷ ãçîøúééàcéìòáì ãç déì £¥¥©§¨¨§¨§©§©¥©§©£¥
éàî ,øéîî LøBé øîàc øéàî éaøå .äëéîñì ïéøáBç§¦¦§¦¨§©¦¥¦©£©¥¥¦©

?àîòè¯"øéîé øîä íà" :Cì øîà¯,LøBiä úBaøì ©§¨¨©¨¦¨¥¨¦§©©¥
éìéåó
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תמורה. פרק ראשון - הכל ממירין דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dxenz(oey`x meil)

e,xinn yxeiy xg`néìéóa ziyrpy dkinq xi`n iaxLc÷ä óBñ ¨¦¤§¥
ezaxwd zrya oaxwdîziyrpy dxenzaùc÷ä úléçz.oaxwd ¦§¦©¤§¥

äîaúléçzLc÷äoaxwddóà ,øîéî LøBéaóBñdLc÷ädLøBé ©§¦©¤§¥¥¥¦©¤§¥¥
.CîBñ¥

e :`xnbd zl`eyäãeäé éaø,dxenzl yxei daxn epi`yéàä- ©¦§¨©
ly ,df xezidéì ãéáò éàî 'øéîé øîä íàå'.epnn yxec `ed dn - §¦¨¥¨¦©¨¦¥

df xezin yxec dcedi iax :`xnbd daiynäMàä úà úBaøì§©¤¨¦¨
.dxenzlàéðúãëå,`ziixaaïéðòä ìkL éôìdxenz lyBðéà Blek §¦§©§¨§¦¤¨¨¦§¨¥

ì àlà øaãîL ,øëæ ïBLixdøîàpda,'BúBà øéîé àìå epôéìçé àì' §©¥¤¨§¨¨¤¤¡©Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦
ïépî äMà.dwel `ide dzxenz dlg dxind m`yøîBì ãeîìz ¦¨¦©¦©§©

,'øéîé øîä íàå'oeyld ltk `ayäMàä úà úBaøì.dxenzl §¦¨¥¨¦§©¤¨¦¨
:`xnbd zl`eyøéàî éaøìeyxeiy 'xini xnd m`e'n yxecd §©¦¥¦

,jneqdéì àðî äMà:`xnbd daiyn .dxinn dy`ydéì à÷ôð ¦¨§¨¥©§¨¥
îly dxizi e"ieíàe'dtiqen .dy`d z` zeaxl 'xini xnd ¦§¦

:`xnbdäãeäé éaøåly dxizi e"ie,Léøc àì 'íàå'm`e'y ezhiyle §©¦§¨§¦Ÿ¨¦
yxei zeaxl xewn oi` aey ,dxenzl dy` zeaxl `a 'xini xnd

.dxenzl
:`xnbd dywn .dxenzl dy` zeaxl jixv recn zyxtn `xnbd

ïéáeløéàî éaø,'m`e'n dy` daxndïéáeläãeäé éaødaxnd ¥©¦¥¦¥©¦§¨
ike ,'xini xnd'n dze`àîòèmeyn `ed dxinn dy`yéaøc ©£¨§©¦

[daixy-]àãáò ék àðéîà äåä àø÷ dééaø àì àä ,äMàì àø÷§¨§¦¨¨Ÿ©§©§¨£¨£¦¨¦¨§¨
àé÷ì àì äøeîzmixne` epiid aezkd dze` daxn did `l m`e - §¨Ÿ©§¨

.dxenz dzxenz oi`e dwel dpi` dxenz dzyr m`yáø øîàäå§¨¨©©
,ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,áø øîà äãeäéolfb ly eypera xn`p §¨¨©©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥

xwyl raypy(e d xacna),íãàä úàhç ìkî eNòé ék äMà Bà Léà'¦¦¨¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨
x`yl a` oipa `ed dfe ,'`idd WtPd dnW`e 'dA lrn lrnl¦§Ÿ©©©§¨§¨©¤¤©¦

,zexiardykä äåLä.äøBzaL ïéLðBò ìëì Léàì äMà áeúok m` ¦§¨©¨¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
aezkd jixv recne ,yi`l dy` zeeydl yi dxenza s`

.dzeaxl
:`xnbd zvxznéøèöéàCoky ,dxenzl dy` zeaxl aezkdeäî ¦§§¦©
éléî éðä ,àîéúcwx xn`p l`rnyi iax iac `pz ly df llk - §¥¨¨¥¦¥

aàëä ìáà .øeaöa ïéa ãéçéa ïéa äåLc LðBò,dxenzaLðBòc ïåék ¤§¨¤¥§¨¦¥§¦£¨¨¨¥¨§¤
c ,àeä ìka äåL BðéàLixdïðzoldl dpyna(.bi)øeavä ïéà' ¤¥¨¤©Ÿ§§©¥©¦
'äøeîz ïéNBò ïéôzeMäåmiwel mpi`e mzxenz dlg oi` exind m`e §©¨¦¦§¨
y xnel mewn yi ,dilràãáò ék éîð äMàdxenzà÷ .àé÷ì àì ¦¨©¦¦¨§¨Ÿ©§¨¨

ïì òîLî.dwel dxindy dy` s`y aezkd ©§©¨
:ohw zxenz oica wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqd-],àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨

øéîiL eäî ïè÷e` ezxenz dlg m`d ,zxg` dnda lr epaxwa ¨¨©¤¨¦
:`xnbd zyxtn .`léîc éëéä,wtzqd ote` dfi`a -àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨

íéøãð úðBòì òébä àlL ïè÷a,eixcp milg `l oiicry -éòaéz àì §¨¨¤Ÿ¦¦©§©§¨¦Ÿ¦¨¥
Cì,dxenz ezxenz m`d ea wtzqdl jl oi` -àì éLec÷à ïåéëc ¨§¥¨©§¥Ÿ

øéîî éøeîà Léc÷àokzi ike ,yicwdl leki epi`y xg`n oky - ©§¦£¥¥¦
.dyecw qitzdl gk ecia oi` ixde ,xindl lkeiyàéòaî÷ ék àlà¤¨¦¨¦©§¨

déì,`ng xa inxl,íéøãð úðBòì òébäL ïè÷aa"i el e`ln xaky ¥§¨¨¤¦¦©§©§¨¦
.'dl xcpy oiadl zrc ea yie cg` meie mipyïåék ,ïðéøîà éî¦©§¦©¥¨

,øî øîàcxn`poikxr zyxta(a fk `xwie)xcp `lti iM Wi`' §¨©©¦¦©§¦¤¤
e ,''dl zWtp LMxrA'Léà',lecb ernyneék' øîBì ãeîìz äî §¤§§§¨Ÿ©¦©©§©¦

,'øãð àéìôéik' `a `l` ,'xcp xeci ik yi`' aezkl jixv did `ld ©§¦¤¤
'`iltiLéàì Ceîqä àìôeî úBaøì`edy cg` meie mipy a"i oa - §©§¨©¨§¦

,yicwd in myl [oigadl-] zeltdl rceie ezelcb zpyl jenq
BLã÷c[yicwdy dny-]øéîî éîð éøeîà Léc÷î éLec÷àcî ,LBã÷ §¨§¨¦§©§¥©§¦£¥©¦¥¦

.xindl leki ok yicwdl lekiy myk m`d -,àîìc Bànïåék ¦§¨¥¨
coiicrñéôzéî àì ,äøeîúa àeä ïéLðBò øa åàì[zqtez-] §¨©¨¦¦§¨Ÿ¦§¦

xn`p ixdy .ezxenz(i fk my)FzxEnzE `Ed dide 'ebe EPtilgi `l'Ÿ©£¦¤§¨¨§¨
mb epyi 'eptilgi `l' ypere zxdf` llka epyiy in ,'WcT didi¦§¤Ÿ¤
'eptilgi `l' llka epi`y ine ,'ycew didi ezxenze `ed' llka

.dxenzd dyrn mvr llka epi` s`
xa inx wtzqd cer :miakek caer zxenza wtq d`ian `xnbd

elit` ,`ngøîBì éönéz íàyïè÷yi`l jenqd `lten `edy ¦¦¨¥©¨¨
äøeîz ãéáò,dilr dwel epi`y ab lr s``l` df oi`y okzi ¨¦§¨

meynéúà àäc[`eal cizr `edy-]ïéLðBò ììëìj` .licbiykl §¨¨¥¦§©¨¦
a wtzqdl yi oiicrïðéøîà éî .øéîiL eäî ,íéáëBk ãáBòm`d-] ¥¨¦©¤¨¦¦©§¦¨

[xn`pc ,Léc÷î éLec÷àcîixdàéðúzyxta xn`p ,`ziixaa ¦§©§¥©§¦§©§¨
zepaxw(gi ak `xwie)Léà Léà'.'l`xUi ziAnLéà' øîBì ãeîìz äî ¦¦¦¥¦§¨¥©©§©¦

'Léà-,miinrt 'yi`' azkp dnlL íéáëBk éãáBòä úà úBaøìs` ¦§©¤¨§¥¨¦¤
mdúBáãðe íéøãð íéøãBpgafnl,ìàøNékjkitléøeîà[xindl-] §¦§¨¦§¨§¦§¨¥£¥

øéîî éîð.miakek caerdéúà àìc ïåék ,àîìc Bàmlerlììëì ©¦¥¦¦§¨¥¨§Ÿ¨¥¦§©
ïéLðBòmiakek caerd oi` ixdy ,'eptilgi `l' ly ef dxiar lr ¨¦

jkitl ,dilr xdfenäLã÷ àì äøeîz ãéáò ékoilegd znda ¦¨¦§¨Ÿ¨§¨
`ed' llka epi` 'eptilgi `l'a epi`y lk oky ,dilr xindy

.'ycew didi ezxenze
:xen`d wtqd z` heytl `ziixa ixacn di`x d`ian `xnbd

àéðúc ,òîL àz ,àáø øîà,`ziixaaïéðäð àì íéáëBk éãáBò éLã÷ ¨©¨¨¨§©§©§¨¨§¥§¥¨¦Ÿ¤¡¦
,opaxcn mdn zepdil xeq` -åm` mle`mdn epdpïéìòBî àì §Ÿ£¦

.dilr aiigzdl dxezd on dxenb dlirn ef oi` ,mdaåokïéà §¥
íäéìò ïéáéiçe`nhp e` exzezip e` elbtzpykíeMîzlik`ìebét ©¨¦£¥¤¦¦
.àîèå øúBðokeïéàmdäøeîz ïéNBò.oileg ly zxg` dnda lr ¨§¨¥¥¦§¨

åokïéàmiakek icaer(íäéìò) ïéàéáîíéëñð,l`xyik mnvr ipta §¥§¦¦£¥¤§¨¦
ìáà,dnda oaxw miakek caerd `iad m`,íéëñð ïeòè Bðaø÷ £¨¨§¨¨§¨¦

.mikqp zgpn mr cgi mi`ay l`xyi ly migaf oickéaø éøác¦§¥©¦
ïleëa ,éñBé éaø øîà .ïBòîLiax mda liwdy el` mipic lka - ¦§¨©©¦¥§¨

oerny,øéîçäì äàBø éðàmiakek icaer iycw lr mb miaiige £¦¤§©§¦
he xzep lebit meyne ,dlirn meyn.`n

:oerny iax ixac z` yxtl `ziixad zxfegíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
,mda milren oi`yúéaä ÷ãa éLã÷a ìáà ,çaæî éLã÷a§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦

y oerny iax dcen ,miakek icaer meyicwdy.ïäa ïéìòBî£¦¨¤
:`ziixad ixacn ezii`x z` `ax miiqnàäéî éðz÷yïéàicaer ¨¨¥¦¨¥

miakekäøeîz ïéNBò`ng xa inx ly ewitq hytpe ,mdizepaxwa ¦§¨
.df oica

:ef di`xl diigc d`ian `xnbdàîç øa éîøådf oica wtzqnd §¨¦©¨¨
ok`y ,`ax zii`x lr aiyiay ote`íéáëBk ãáBò Léc÷äoaxw §¦§¦¥¨¦

ickøtkúäì[ea xtkziy-]éì àéòaéî÷ àì íéáëBk ãáBòipi`-] §¦§©¥¥¨¦Ÿ¨¦©§¨¦
ly zewln yper icil `a epi` mlerly xg`n oky ,[llk wtzqn

.xinn epi` i`cea dxenza ,éì àéòaéî÷ éky ote`ãáBò Léc÷ä ¦¨¦©§¨¦§¦§¦¥
íéáëBkoaxwìàøNéa øtkúîe.l`xyi ea xtkziy zpn lr -øúa ¨¦¦§©¥§¦§¨¥¨©

ïðéìæà Léc÷î,xinnd `ede yicwnd xg` mikled m`døúa Bà ©§¦©§¦©¨©
ïðéìæà øtkúîl`xyi `ed xtkzndy xg`ne ,ea xinnd `ede ¦§©¥©§¦©

.ea xindl l`xyid leki
:opgei iax zxninn xen`d wtqd z` heytl zywan `xnbd

déì èBLôézdf wtqløîàc ,eäáà éaøcîïðçBé éaø øîà ,eäáà éaø ¦§¥¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¨©©¦¨¨
:mipic dyly

.`éñBî Léc÷nä.LîBç ó,zern lr llgzn men ea ltpy oaxw ©©§¦¦¤
.xg` oaxw mda mipewe ,el` zern lr oaxwd zyecw zqtzpe
yneg oeictd zern lr siqedl eilr milrad eze` llgnyke
,yneg dilr siqen epi` ezxenz z` dcetyk la` .eieeyn

xn`py(eh fk `xwie)sqM ziWing sqie FziA z` l`bi WiCwOd m`e'§¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤
,yneg mitiqen oey`xd ycwdd lr `weecy ,eyxce ,'eilr LMxr¤§§¨¨

.ezxenz lr `le
.a.äøeîz äNBò øtkúîextkziy zpn lr oaxw mc` yicwd m` ¦§©¥¤§¨

yxtedy xg`n oky ,yicwnd `le ea xinn xtkznd ,exiag ea
.oaxwd lral aygp `ed ixd xtkznd jxevl oaxwd
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oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay
.'ek ycwd zlgzn ycwd seq silie :opiqxb ikdäùàä úà`iwle ,dxenz dzxenzy Ð

."xini `l"c e`l meynøëæ ïåùìá àìà`le ,xkf oeyl epiidc Ð "eptilgi `l" aizkc Ð

.dawp oeyl iedc Ð "eptilgz `l" aizk'åë úåáøì åðôåñ äîcenlp okidn ,xnelk Ð

.dy`d z` zeaxl epteqyøéîé øîä íàå øîåì ãåîìú.ipnif ixz `xw aizkcn Ðéáøìå
øéàîzeaxl "xini xnd m`e" dil jixhvi`c Ð

dil `pn dy` ,yxeiå"éåî äéì à÷ôð ?Ð

."m`e" aizke ,"xini xnd m`" azknl ivncn

àé÷ì àìdpi` dzxenz Ð dxind m`c Ð

.dxenz:opiqxb ikd ,ipyneyiy e`l ilin ipd

aizkc ,dfl df oiey oiyper ipda ,dyrn ea

,dyrn oda yiy oiyper rnync "eyri xy`"

oda yiy mixeqi` x`ye zay lelig oebk

dxenz oebk ,dyrn ea oi`y e`l la` .dyrn

`zlin `ilz `xeaicac`w ,iwliz `l `ni` Ð

.ol rnynipd :mixtqa aezk `pixg` `pyil

i`da ,xeava oia cigia oia deyc yper ilin

dxenza `kd la` .dfl df eeyedc `ed yper

oiwxit jci`a opixn`ck ,dxenz oiyer xeav oi`

.xyrnn dil witn `we ,(`,bi)úðåòì òéâä àìù
íéøãð.dpy dxyr mizyn zegt iedc oebk Ð

ik yi`" :(`,aq) xifp zkqna opixn` ikdc

xnel cenlz dn "`ilti?azknl ivn ikdc

jenqd `lten zeaxl `l` ,"xcp xeci ik yi`"

rceiy oeikc .dpy dxyr mizy oa oebk ,yi`l

Ð yicwd in myle ,xcp in myl zeltdlexcp

inl rci elit` ,okn zegt .ycwd eycwde xcp

lr xzei .melk eixaca oi` Ð yicwd inle xcp

epi`y it lr s` ,dpy dxyr yly oa oebk ,ok

.dyrn eiyrn eed Ð `iltd in myl rcei

ùéã÷î àì éùåã÷àoi`c ,lirl ziyixtck Ð

.melk eixacaøîéî éøåîàikid ik ,dinza Ð

.iwlilcíéøãð úðåòì òéâäùmizy oa iedc Ð

m`e ,oiwcap eixcpc mzd opixn`wc ,dpy dxyr

i`e ,dyrn eiyrn eed Ð `iltd in myl rcei

.`l Ð `làåä ïéùðåò øá åàìãyly cr Ð

.dpy dxyrñéôúéî àì:aizkc ,dxenz da Ð

`ed dide ...eze` xini `le eptilgi `l"

`l" llka dizi`c o`n ,xnelk ."ezxenze

inp dizi` Ð oiyper xa oebk "xini `le eptilgi

qitznc ,"ycw didi ezxenze `ed dide" llka

.`ed oiyper xa e`lc ,ohw iwet`l .dxenza

'åë äøåîú ãéáò ïè÷ øîåì àöîú íà åìéôàåÐ

dizi`c meyn `le ,opireny`l `z` `zeax

.ikdùéã÷î éùåã÷àãîzegpna opiaxn `dc Ð

.l`xyik zeacpe mixcp oixcepy ,mieb zeaxl Ð "yi` yi`" xnel cenlz dn :opixn`e ,"epaxw aixwi xy` l`xyi ipan yi` yi`" :(a,br)ïéùðåò ììëì éúà àìã.mlerl iwl `l iebc Ð

.cg` meie dpy dxyr yly oa `edyk ,oiyper llkl iz` ohw la`ïéìòåî àìå ïéðäð àì,lrn odn dpdpdy miycw x`yk dil opipiic `lc ,dlirn oaxw iziin `l ,odn dpdp m`y Ð

.onwlck ,opaxcn `l` d`pda xeq` `lc meyn'åë ïäéìò ïéáééç ïéàå.onwl wiqnck Ð'åë ïéàéáî ïéàåoi`c :`yexit ikde .odilr :opiqxb `le ,mikqp oi`ian oi`e :opiqxb ikd Ð

gliyy iebc ,oic zia epwizy zepwzd on zg` efy (c,`i) milwy zkqna opixn`ck ,oi`ian Ð epaxw icda la` .onvr ipta oikqp acpzny l`xyik ,onvr ipta mieb ly mikqp oi`ian

.mikqp `ian epaxw icdac ,mikqp oerh i`ce ,epaxw la` .epnid oilawn Ð mid zpicnn odikqp ince ezlerøéîçäì éðà äàåø ïìåëálebt meyn odilr oiaiige ,oilrene oipdp `lc Ð

.oi`ian oi` i`cec mikqpd on ueg ,miycw x`yk `nhe xzepíéøåîà íéøáã äîáepi` `nw `pz xn`wc mixen` mixac dna :xn`w ikde .`nw `pzc dizlin`e ,xcdnw lirl Ð

.ieb ly gafn iycwa Ð oilrenúéáä ÷ãá éùã÷á ìáà.dxenza `kd onwl inp dl iqxbc zi`e .(`,dn) "i`ny zia" wxta `nrh yxtn migaf zkqnae .oilren Ð ieb eyicwdy Ð

àäéî éðú÷.`dn heytize ,dxenz oiyer opi` mieb iycwc Ðíéåâ ùã÷äá åì øîà,ieb xtkzdl ieb yicwdc `kidc .llk hytinl `kil `kdnc ,`ixi` `l `d meyn i` ,xnelk Ð

.envr zxtk jxevl eyixtdyéì àéòáéî÷ àì.oiyper llkl iz` `le li`ed ,dxenz dyer eycwd oi`c Ðìàøùé øôëúîå.l`xyi ea xtkziy ,l`xyi jxevl ieb eyixtdy Ðøúá
ïðéìæà ùéã÷î.dxenz dyer epi`e ,oiyper llkl iz` `lc ,ieb ied yicwnde Ðøôëúî øúá åàeda` iax xn`c `dn dil heytiz :opiqxb ikd .zewln llka dizi`e l`xyi `edy Ð

.onwléñåî ùéã÷îäùîåç óÐ (fk `xwie) 'ebe "yicwnd m`" aizkc ,yneg siqen epi` Ð xnin la` .yneg siqene ,ezectl leki Ð men ea ltpy oebk ,eycwd zectl dvex m`y Ð

yicwnd m`e" (my) aizkc ,yneg `la iwxt `l Ð ezectl milra ez`e ,dcy e` zia yicwd m`y :xg` oipr .dxenz oebk ipy ycwd lr `le ,yneg siqen dz` oey`x ycwd lr

.yneg ozil `pngx diaiig `l Ð xg` el`b m` la` ,"eziying sqie l`biäøåîú äùåò øôëúîåzgz ef" xtkznd xn`e ,l`xyi exiag ea xtkziy ick oaxw l`xyi yixtd m`y Ð

.`dn heytize ,opilf` xtkznd xzac ,"epaxw" dia `pixw ekxevl yxtedy oeikc .dwele ,dxenz ezxenz Ð "efíøåúäå.zexyrnd on exhetl exiag ly oilah lr ely d`eazn Ð

åìù äàðä úáåè`le .eliaya mxzp ly `le ,mxez ly rlq eze` ied Ð "odk iza oal dpze ,df rlq jlid" :l`xyi el xn` m`e (inp i`) .dvxiy odk lkl epzil lekiy ,mxez ly Ð

.edpip ilin zlz eda` iaxc `zlin jd .envr ly lr rlq ozepc `vnp ,ely lah lr dnxzpy oeik :dld oirh ivnìàøùé çëî éúà÷ã àåä íúäikd`e ,l`xyi eyixtd ixdy Ð

d `kd la` :opiqxb ikd .oiyper llka dizi`c ,l`xyi cia eteqe ezligz dil dedc ,xtkzn xza opilf`.dxenz ciarc o`n zeyxa ewizc seq cre dligzn opira in ,dil `irainw ik

`ied dzyecw zligzc oeik dnda jde ,l`xyi oebk dxenz zeyrl ie`xd mc`d zeyxa cenrzy eteq cre ycwd zligzn opira in ,l`xyi xtkzdl ieb yicwda `kd la` ,xnelk

dxenz zyecw da dqtz Ð dxenz carinl ifge ,xtkzn cia `iz` seqalc oeik ,`nlic e` .dxenz dyer epi` Ð l`xyi xtkznd iedc ab lr s` ,ieb gkn?.ewiz
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ïéàåoiacpzny l`xyik ,onvr ipta ieb ly oi`ian oi`e :i"yx yxit Ð mikqp oi`ian

zg` dfc (c,`i) milwy zkqna xn`ck ,oi`ian epaxw icda la` .onvr ipta mikqp

.epnn oilawny ,mid zpicnn ekqp ince ezler glyny iebc ,oic zia epiwzdy zepwzd on

.xeav lyn mikqp oi`ian (e mikqp oerh) epaxw icdac ,mikqp oerh epaxw i`ce la`äîá
wca iycwa la` gafn iycwa mixen` mixac

.oerny iaxl o`z`c :i"yx yxit Ð oilren ziad

,iqei iaxc `zlinc `pwqnc :yxit wgvi epiaxe

d`ex ip` oleka ,xne` iqei iax :xn`w ikde

oda oilren oi` :oerny iax xn`wc `de .xingdl

.'ek gafn iycwa mixen` mixac dna Ð

:`icda `zi`c ,i"yx yexitk rnyn `ztqezae

.oerny iax dcen ziad wca iycwa la`

éðú÷:xn`z m`e Ð dxenz oiyer oi` zdin

oleka xn`c ,iraw iqei iaxl `nlice

`irad inewe`l dil `gipc :xnel yie ?xingdl

iaxlc jgxk lrc :xnel yi cer .oerny iaxl s`

dil zi`c oeikc ,`irad inewe`l xyt` `l iqei

epiidc xnel `vnz m` elit`c .dxenz oiyerc

m` `ng xa inxl dil `irane ,l`xyi ici lr

zivn `l `d Ð dzeyrl xyt` envr iebd

jixv ,dqitzn l`xyi m` jgxk lrc ,zxn`

m`e ,"xinie `ai xindl dvexd lk" iebd xn`iy

xyt` j`id Ð dxenz dyer oi` envr iebd

?dler zeyrl
`l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

éìéåLc÷ä úléçz äî ,Lc÷ä úléçzî Lc÷ä óBñ ó¯ §¨¥¤§¥¦§¦©¤§¥©§¦©¤§¥
Lc÷ä óBñ óà ,øîéî LøBé¯,äãeäé éaø .CîBñ LøBé ¥¥©©¤§¥¥¥©¦§¨

?déì ãéáò éàî "øéîé øîä íàå" éàä¯úà úBaøì ©§¦¨¥¨¦©¨¥¥§©¤
àlà øaãî Bðéà Blek ïéðòä ìkL éôì :àéðúãëå .äMàä̈¦¨§¦§©§¨§¦¤¨¨¦§¨¥§©¥¤¨

ìäMà ,"Búà øéîé àìå epôéìçé àì" :øîàpL ,øëæ ïBL §¨¨¤¤¡©Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ¦¨
"øéîé øîä íàå" :øîBì ãeîìz ?ïépî¯úà úBaøì ¦©¦©§©§¦¨¥¨¦§©¤
?déì àðî äMà ,øéàî éaøìe .äMàä¯déì à÷ôð ¨¦¨§©¦¥¦¦¨§¨¥¨§¨¥

íàå"îäãeäé éaøå ."¯øéàî éaø ïéáe .Léøc àì "íàå" ¥§¦§©¦§¨§¦¨¨¥¥©¦¥¦
àîòè ,äãeäé éaø ïéáe¯àì àä ,äMàì àø÷ éaøcdééaø ¥©¦§¨©§¨§©¦§¨§¦¨¨¨©§¨

äøeîz àãáò ék :àðéîà äåä ,àø÷¯àìàé÷ìøîàäå ? §¨£¨¨¦¨¦¨§¨§¨¨¨§¨§¨£©
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ïåék ,àëä ìáàLðBòcïéà :ïðúc ,àeä ìka äåL dðéàL £¨¨¨¥¨§¤¤¥¨¨¨©Ÿ¦§©¥

øeaväïéôzeMäåàãáò ék ,éîð äMà ,äøeîz ïéNBò¯ ©¦§©¨¦¦§¨¦¨©¦¦¨§¨
àìàé÷ìeäî ïè÷ :àîç øa éîø éòa .ïì òîLî à÷ ,øéîiLòébä àìL ïè÷a àîéìéà ?éîc éëéä ? ¨¨§¨¨©§©¨¨¥¨¦©¨¨¨¨©¤¨¦¥¦¨¥¦¥¨§¨¨¤Ÿ¦¦©

íéøãð úðBòì¯ïåéëc ,Cì éòaéz àìéLec÷àïè÷a ,déì àéòaî÷ ék àlà ?øéîî éøeîà ,Léc÷à àì §©§¨¦¨¦¨¥¨§¥¨©§¥¨©§¥£¥¥¦¤¨¦¨¦¨£¨¥§¨¨
"øãð àéìôé ék" øîBì ãeîìz äî ,"Léà" :øî øîàc ïåék ïðéøîà éî .íéøãð úðBòì òébäL¯úBaøì ¤¦¦©§©§¨¦¦¨§¦©¥¨©£©¨¦©©§©¦©§¦¤¤§©

,Léàì Ceîqä àìôeîBLã÷c.LBã÷éLec÷àcîLéc÷î¯åàìc ïåék ,àîìc Bà .øéîî éîð éøeîà §¨©¨§¦§¨§¨¦§©§¥©§¦£¥©¦¥¦¦§¨¥¨§¨
àeä ïéLðBò øa¯äøeîz ãéáò ïè÷ :øîBì éöîéz íà ?ñétúéî àì äøeîúa¯ììëì éúà àäc ©¨¦¦§¨¨¦§¦¦¦§¥©¨¨¨¥§¨§¨¨¥¦§©
eäî éBb ,ïéLðBòøéîiLLéà" øîBì ãeîìz äî ,"Léà Léà" :àéðúc ,Léc÷î éLec÷àcî ,zøîà éî ? ¨¦©¤¨¦¦¨§©§¦§©§¥©§¦§©§¨¦¦©©§©¦

"Léà¯,íéBbä úà úBaøìíéøãBpL.øéîî éîð éøeîà ,ìàøNék úBáãðe íéøãðàìc ïåék ,àîìc Bà ¦§©¤©¦¤§¦§¨¦§¨§¦§¨¥£¥©¦¥¦¦§¨¥¨§¨
äøeîz ãéáò ék ,ïéLðBò ììëì éúà¯íéBâ éLã÷ ,àéðúc ,òîL àz :àáø øîà ?äLã÷ àì¯àì ¨¥¦§©¨¦¦¨¥§¨¨¨§¨¨©¨¨¨§©§©§¨¨§¥¦Ÿ

ïéàéáî ïéàå ,äøeîz ïéNBò ïéà ,àîèå øúBð ìebét íeMî íäéìò ïéáéiç ïéàå ,ïéìòBî àìå ïéðäð¤¡¦§Ÿ£¦§¥©¨¦£¥¤¦¦¨§¨¥¥¦§¨§¥§¦¦
,øéîçäì äàBø éðà ïleëa :éñBé éaø øîà .ïBòîL éaø éøác .íéëñð ïeòè Bðaø÷ ìáà ,íéëñð íäéìò£¥¤§¨¦£¨¨§¨¨§¨¦¦§¥©¦¦§¨©©¦¥§¨£¦¤§©§¦

íéøeîà íéøác äna¯úéaä ÷ãá éLã÷a ìáà ,çaæî éLã÷a¯ïéNBò ïéà" àäéî éðú÷ .ïäa ïéìòBî ©¤§¨¦£¦§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦£¦¨¤¨¨¥¦¨¥¦
Léc÷äa ,àîç øa éîøå !"äøeîzéBbøtkúäìéBb¯éì àéòaéî÷ ék ,éì àéòaéî÷ àì¯Léc÷äa §¨§¨¥©¨¨§¦§¦§¦§©¥¨¨¦¨£¨¦¦¨¦¨£¨¦§¦§¦

,eäaà éaøcî déì èBLôéz ?ïðéìæà øtkúî øúa Bà ,ïðéìæà Léc÷î øúa .ìàøNéa øtkúîe éBb¦§©¥§¦§¨¥¨©©§¦¨§¦©¨©¦§©¥¨§¦©¦§¥¦§©¦©¨
éñBî Léc÷nä :ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîàcøtkúîe ,LîBç ó¯BlMî íøBzäå ,äøeîz äNBò ©£©©¦©¨¨©©¦¨¨©©§¦¦¤¦§©¥¤§¨§©¥¦¤
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dxenz(oey`x meil)

e,xinn yxeiy xg`néìéóa ziyrpy dkinq xi`n iaxLc÷ä óBñ ¨¦¤§¥
ezaxwd zrya oaxwdîziyrpy dxenzaùc÷ä úléçz.oaxwd ¦§¦©¤§¥

äîaúléçzLc÷äoaxwddóà ,øîéî LøBéaóBñdLc÷ädLøBé ©§¦©¤§¥¥¥¦©¤§¥¥
.CîBñ¥

e :`xnbd zl`eyäãeäé éaø,dxenzl yxei daxn epi`yéàä- ©¦§¨©
ly ,df xezidéì ãéáò éàî 'øéîé øîä íàå'.epnn yxec `ed dn - §¦¨¥¨¦©¨¦¥

df xezin yxec dcedi iax :`xnbd daiynäMàä úà úBaøì§©¤¨¦¨
.dxenzlàéðúãëå,`ziixaaïéðòä ìkL éôìdxenz lyBðéà Blek §¦§©§¨§¦¤¨¨¦§¨¥

ì àlà øaãîL ,øëæ ïBLixdøîàpda,'BúBà øéîé àìå epôéìçé àì' §©¥¤¨§¨¨¤¤¡©Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦
ïépî äMà.dwel `ide dzxenz dlg dxind m`yøîBì ãeîìz ¦¨¦©¦©§©

,'øéîé øîä íàå'oeyld ltk `ayäMàä úà úBaøì.dxenzl §¦¨¥¨¦§©¤¨¦¨
:`xnbd zl`eyøéàî éaøìeyxeiy 'xini xnd m`e'n yxecd §©¦¥¦

,jneqdéì àðî äMà:`xnbd daiyn .dxinn dy`ydéì à÷ôð ¦¨§¨¥©§¨¥
îly dxizi e"ieíàe'dtiqen .dy`d z` zeaxl 'xini xnd ¦§¦

:`xnbdäãeäé éaøåly dxizi e"ie,Léøc àì 'íàå'm`e'y ezhiyle §©¦§¨§¦Ÿ¨¦
yxei zeaxl xewn oi` aey ,dxenzl dy` zeaxl `a 'xini xnd

.dxenzl
:`xnbd dywn .dxenzl dy` zeaxl jixv recn zyxtn `xnbd

ïéáeløéàî éaø,'m`e'n dy` daxndïéáeläãeäé éaødaxnd ¥©¦¥¦¥©¦§¨
ike ,'xini xnd'n dze`àîòèmeyn `ed dxinn dy`yéaøc ©£¨§©¦

[daixy-]àãáò ék àðéîà äåä àø÷ dééaø àì àä ,äMàì àø÷§¨§¦¨¨Ÿ©§©§¨£¨£¦¨¦¨§¨
àé÷ì àì äøeîzmixne` epiid aezkd dze` daxn did `l m`e - §¨Ÿ©§¨

.dxenz dzxenz oi`e dwel dpi` dxenz dzyr m`yáø øîàäå§¨¨©©
,ìàòîLé éaø éác àðz ïëå ,áø øîà äãeäéolfb ly eypera xn`p §¨¨©©§¥¨¨§¥©¦¦§¨¥

xwyl raypy(e d xacna),íãàä úàhç ìkî eNòé ék äMà Bà Léà'¦¦¨¦©£¦¨©Ÿ¨¨¨
x`yl a` oipa `ed dfe ,'`idd WtPd dnW`e 'dA lrn lrnl¦§Ÿ©©©§¨§¨©¤¤©¦

,zexiardykä äåLä.äøBzaL ïéLðBò ìëì Léàì äMà áeúok m` ¦§¨©¨¦¨§¦§¨¨¦¤©¨
aezkd jixv recne ,yi`l dy` zeeydl yi dxenza s`

.dzeaxl
:`xnbd zvxznéøèöéàCoky ,dxenzl dy` zeaxl aezkdeäî ¦§§¦©
éléî éðä ,àîéúcwx xn`p l`rnyi iax iac `pz ly df llk - §¥¨¨¥¦¥

aàëä ìáà .øeaöa ïéa ãéçéa ïéa äåLc LðBò,dxenzaLðBòc ïåék ¤§¨¤¥§¨¦¥§¦£¨¨¨¥¨§¤
c ,àeä ìka äåL BðéàLixdïðzoldl dpyna(.bi)øeavä ïéà' ¤¥¨¤©Ÿ§§©¥©¦
'äøeîz ïéNBò ïéôzeMäåmiwel mpi`e mzxenz dlg oi` exind m`e §©¨¦¦§¨
y xnel mewn yi ,dilràãáò ék éîð äMàdxenzà÷ .àé÷ì àì ¦¨©¦¦¨§¨Ÿ©§¨¨

ïì òîLî.dwel dxindy dy` s`y aezkd ©§©¨
:ohw zxenz oica wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqd-],àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨

øéîiL eäî ïè÷e` ezxenz dlg m`d ,zxg` dnda lr epaxwa ¨¨©¤¨¦
:`xnbd zyxtn .`léîc éëéä,wtzqd ote` dfi`a -àîéìéà ¥¦¨¥¦¥¨

íéøãð úðBòì òébä àlL ïè÷a,eixcp milg `l oiicry -éòaéz àì §¨¨¤Ÿ¦¦©§©§¨¦Ÿ¦¨¥
Cì,dxenz ezxenz m`d ea wtzqdl jl oi` -àì éLec÷à ïåéëc ¨§¥¨©§¥Ÿ

øéîî éøeîà Léc÷àokzi ike ,yicwdl leki epi`y xg`n oky - ©§¦£¥¥¦
.dyecw qitzdl gk ecia oi` ixde ,xindl lkeiyàéòaî÷ ék àlà¤¨¦¨¦©§¨

déì,`ng xa inxl,íéøãð úðBòì òébäL ïè÷aa"i el e`ln xaky ¥§¨¨¤¦¦©§©§¨¦
.'dl xcpy oiadl zrc ea yie cg` meie mipyïåék ,ïðéøîà éî¦©§¦©¥¨

,øî øîàcxn`poikxr zyxta(a fk `xwie)xcp `lti iM Wi`' §¨©©¦¦©§¦¤¤
e ,''dl zWtp LMxrA'Léà',lecb ernyneék' øîBì ãeîìz äî §¤§§§¨Ÿ©¦©©§©¦

,'øãð àéìôéik' `a `l` ,'xcp xeci ik yi`' aezkl jixv did `ld ©§¦¤¤
'`iltiLéàì Ceîqä àìôeî úBaøì`edy cg` meie mipy a"i oa - §©§¨©¨§¦

,yicwd in myl [oigadl-] zeltdl rceie ezelcb zpyl jenq
BLã÷c[yicwdy dny-]øéîî éîð éøeîà Léc÷î éLec÷àcî ,LBã÷ §¨§¨¦§©§¥©§¦£¥©¦¥¦

.xindl leki ok yicwdl lekiy myk m`d -,àîìc Bànïåék ¦§¨¥¨
coiicrñéôzéî àì ,äøeîúa àeä ïéLðBò øa åàì[zqtez-] §¨©¨¦¦§¨Ÿ¦§¦

xn`p ixdy .ezxenz(i fk my)FzxEnzE `Ed dide 'ebe EPtilgi `l'Ÿ©£¦¤§¨¨§¨
mb epyi 'eptilgi `l' ypere zxdf` llka epyiy in ,'WcT didi¦§¤Ÿ¤
'eptilgi `l' llka epi`y ine ,'ycew didi ezxenze `ed' llka

.dxenzd dyrn mvr llka epi` s`
xa inx wtzqd cer :miakek caer zxenza wtq d`ian `xnbd

elit` ,`ngøîBì éönéz íàyïè÷yi`l jenqd `lten `edy ¦¦¨¥©¨¨
äøeîz ãéáò,dilr dwel epi`y ab lr s``l` df oi`y okzi ¨¦§¨

meynéúà àäc[`eal cizr `edy-]ïéLðBò ììëìj` .licbiykl §¨¨¥¦§©¨¦
a wtzqdl yi oiicrïðéøîà éî .øéîiL eäî ,íéáëBk ãáBòm`d-] ¥¨¦©¤¨¦¦©§¦¨

[xn`pc ,Léc÷î éLec÷àcîixdàéðúzyxta xn`p ,`ziixaa ¦§©§¥©§¦§©§¨
zepaxw(gi ak `xwie)Léà Léà'.'l`xUi ziAnLéà' øîBì ãeîìz äî ¦¦¦¥¦§¨¥©©§©¦

'Léà-,miinrt 'yi`' azkp dnlL íéáëBk éãáBòä úà úBaøìs` ¦§©¤¨§¥¨¦¤
mdúBáãðe íéøãð íéøãBpgafnl,ìàøNékjkitléøeîà[xindl-] §¦§¨¦§¨§¦§¨¥£¥

øéîî éîð.miakek caerdéúà àìc ïåék ,àîìc Bàmlerlììëì ©¦¥¦¦§¨¥¨§Ÿ¨¥¦§©
ïéLðBòmiakek caerd oi` ixdy ,'eptilgi `l' ly ef dxiar lr ¨¦

jkitl ,dilr xdfenäLã÷ àì äøeîz ãéáò ékoilegd znda ¦¨¦§¨Ÿ¨§¨
`ed' llka epi` 'eptilgi `l'a epi`y lk oky ,dilr xindy

.'ycew didi ezxenze
:xen`d wtqd z` heytl `ziixa ixacn di`x d`ian `xnbd

àéðúc ,òîL àz ,àáø øîà,`ziixaaïéðäð àì íéáëBk éãáBò éLã÷ ¨©¨¨¨§©§©§¨¨§¥§¥¨¦Ÿ¤¡¦
,opaxcn mdn zepdil xeq` -åm` mle`mdn epdpïéìòBî àì §Ÿ£¦

.dilr aiigzdl dxezd on dxenb dlirn ef oi` ,mdaåokïéà §¥
íäéìò ïéáéiçe`nhp e` exzezip e` elbtzpykíeMîzlik`ìebét ©¨¦£¥¤¦¦
.àîèå øúBðokeïéàmdäøeîz ïéNBò.oileg ly zxg` dnda lr ¨§¨¥¥¦§¨

åokïéàmiakek icaer(íäéìò) ïéàéáîíéëñð,l`xyik mnvr ipta §¥§¦¦£¥¤§¨¦
ìáà,dnda oaxw miakek caerd `iad m`,íéëñð ïeòè Bðaø÷ £¨¨§¨¨§¨¦

.mikqp zgpn mr cgi mi`ay l`xyi ly migaf oickéaø éøác¦§¥©¦
ïleëa ,éñBé éaø øîà .ïBòîLiax mda liwdy el` mipic lka - ¦§¨©©¦¥§¨

oerny,øéîçäì äàBø éðàmiakek icaer iycw lr mb miaiige £¦¤§©§¦
he xzep lebit meyne ,dlirn meyn.`n

:oerny iax ixac z` yxtl `ziixad zxfegíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦
,mda milren oi`yúéaä ÷ãa éLã÷a ìáà ,çaæî éLã÷a§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦

y oerny iax dcen ,miakek icaer meyicwdy.ïäa ïéìòBî£¦¨¤
:`ziixad ixacn ezii`x z` `ax miiqnàäéî éðz÷yïéàicaer ¨¨¥¦¨¥

miakekäøeîz ïéNBò`ng xa inx ly ewitq hytpe ,mdizepaxwa ¦§¨
.df oica

:ef di`xl diigc d`ian `xnbdàîç øa éîøådf oica wtzqnd §¨¦©¨¨
ok`y ,`ax zii`x lr aiyiay ote`íéáëBk ãáBò Léc÷äoaxw §¦§¦¥¨¦

ickøtkúäì[ea xtkziy-]éì àéòaéî÷ àì íéáëBk ãáBòipi`-] §¦§©¥¥¨¦Ÿ¨¦©§¨¦
ly zewln yper icil `a epi` mlerly xg`n oky ,[llk wtzqn

.xinn epi` i`cea dxenza ,éì àéòaéî÷ éky ote`ãáBò Léc÷ä ¦¨¦©§¨¦§¦§¦¥
íéáëBkoaxwìàøNéa øtkúîe.l`xyi ea xtkziy zpn lr -øúa ¨¦¦§©¥§¦§¨¥¨©

ïðéìæà Léc÷î,xinnd `ede yicwnd xg` mikled m`døúa Bà ©§¦©§¦©¨©
ïðéìæà øtkúîl`xyi `ed xtkzndy xg`ne ,ea xinnd `ede ¦§©¥©§¦©

.ea xindl l`xyid leki
:opgei iax zxninn xen`d wtqd z` heytl zywan `xnbd

déì èBLôézdf wtqløîàc ,eäáà éaøcîïðçBé éaø øîà ,eäáà éaø ¦§¥¦§©¦£¨§¨©©¦£¨¨©©¦¨¨
:mipic dyly

.`éñBî Léc÷nä.LîBç ó,zern lr llgzn men ea ltpy oaxw ©©§¦¦¤
.xg` oaxw mda mipewe ,el` zern lr oaxwd zyecw zqtzpe
yneg oeictd zern lr siqedl eilr milrad eze` llgnyke
,yneg dilr siqen epi` ezxenz z` dcetyk la` .eieeyn

xn`py(eh fk `xwie)sqM ziWing sqie FziA z` l`bi WiCwOd m`e'§¦©©§¦¦§©¤¥§¨©£¦¦¤¤
,yneg mitiqen oey`xd ycwdd lr `weecy ,eyxce ,'eilr LMxr¤§§¨¨

.ezxenz lr `le
.a.äøeîz äNBò øtkúîextkziy zpn lr oaxw mc` yicwd m` ¦§©¥¤§¨

yxtedy xg`n oky ,yicwnd `le ea xinn xtkznd ,exiag ea
.oaxwd lral aygp `ed ixd xtkznd jxevl oaxwd

.bíøBzäådnexzîzexitBlL §©¥¦¤
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xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dxenz(ipy meil)

ìòlah zexitäàðä úáBè ,Bøéáç ìLdnexza l`xyil yiy.BlL ©¤£¥©£¨¨¤
lral dxezd dpzp ,dpedkd hay ly oenn `id dnexzy s` oky
dxeqn ef zekfe ,dvxiy odk dfi`l dze` zzl zekfd z` zexitd
.dnexzd dnxzp eilry lahd lral `le ,enxzpy zexitd lral
z` heytl yi dxenz dyer xtkzndy xn`y opgei iax ixacne
zpn lr oaxw miakek caer yicwd m`y ,`ng xa inx ly ewitq

.ea xindl xtkznd l`xyid leki l`xyi ea xtkziy
:`xnbd daiyn(déì øîà)inx ly ewitq z` myn heytl oi` ¨©¥
oky ,`ng xaíúäzpn lr oaxw yicwdy l`xyia [my-] ¨¨

,xg` l`xyi ea xtkziyéúà÷c àeäxtkznd `ay -çkî §¨¨¥¦Ÿ©
dìàøNée ,yicwndøtkúî øúa ïðéìæà éëä íeMîok meyne - ¦§¨¥¦¨¦©§¦©¨©¦§©¥

,xtkznd l`xyid ixg` mikleddéì äåäå[oaxwd dide-] ©£¨¥
BôBñå Búléçzezxtk mbe ezycwd mb -ìàøNé ãéaxa `edy §¦¨§§©¦§¨¥

.exindl xtkznd leki ok lre ,dxenza jiiye oiyperàëä ìáà£¨¨¨
,l`xyi ea xtkziy zpn lr yicwdy miakek caera [o`k-]éëä̈¦

déì àéòaéî à÷,`ng xa inx wtzqd jk -ãòå äléçzî ïðéòa éî ¨¦©§¨¥¦¨¦©¦§¦¨§©
äøeîz ãéáòc ïàî úeLøa e÷éúc óBñxindl elkeiy icka m`d - §¥¦§©§¨¦§¨

lekiy mc` zeyxa eteq cre ezligzn cenrl oaxwd jixv
mikiiy zeidl mikixv xtkznd mbe yicwnd mbe ,dxenz zeyrl
jiiy epi`y miakek caer `ed yicwnd m` ok lre ,dxenza
e` .eze` xindl leki epi` l`xyi `edy xtkznd s` ,dxenza

.dxenza jiiy `ed xtkzndy jka ic `ny
:`xnbd dwiqne÷éz.drxkd ila enewna df wtq cenri - ¥

lirl e`aedy `ziixad ixacl zxfeg `xnbd(a"r)zyxtne
:mze`øî øîày -,`ziixaa epipíéáëBë éãáBò [éLã÷] (éùã÷åî) ¨©©¨§¥§¥¨¦

ïéðäð àìmdnïéìòBî àìå:`xnbd zyxtn .mdaïéðäð àìxeq` - Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦Ÿ¤¡¦
mdn zepdilïéìòBî àìå ,ïðaøcîmda,àúééøBàcîdxezd ony ¦§©¨¨§Ÿ£¦¦§©§¨

.mdn zepdil xzene dlirn oic mda oi`àîòè éàî[mrhd edn-] ©©£¨
meyn ,dxezd on dlirn mda oi`y jkláéúëcdlirn zyxta ¦§¦
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קסי oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay
éìéåäàîåèî ìåìéç ìåìéç øúåð ó.xzep meyn oda oi` mieb iycwac Ðøúåð éáâ áéúëå

ììç 'ä ùã÷ úà éë àùé åðåò åéìëåàå (èé àø÷éå)Ð d`neh iab xen`d lelig dn Ð

dlekl opiyxtn `w `zyd .mieb `le l`xyi Ð o`k xen`d lelig s` ,mieb `le l`xyi

.dxenz oiyer oi` `nrh i`ne .dnexz oiyer oi`e :ipzwe ,`ziixa:opiqxb ikdù÷úéàã
äîäá øùòîì äîäá úøåîúonwl opixn`ck Ð

x`y llka xyrn `lde :(`,bi) oiwxit idliya

xnele ,eil` yiwdl Ð `vi dnl ,'eke miycwd

s` Ð dxenz dyere cigi oaxw xyrn dnc :jl

zepaxw iwet`l ,dxenz dyere cigi oaxw lk

.xeavïâã øùòîì ù÷úéà äîäá øùòîÐ

Ð "xyrz xyr" :(a,bp) zexekaa opixn`ck

xyrn cg` ,xacn aezkd zexyrn izya

.obc xyrn cg`e dndaáéúë ïâã øùòî éáâå
ìàøùé éðá øùòî úà éë (çé øáãîá)Ð

iab inp ikd .mieb `le l`xyi ipa :rnync

ikid ike .mieb `le l`xyi Ð dnda xyrn

Ð mieb `le l`xyi dnda xyrn iab opixn`c

eywed ixdy ,dnda zxenz iab `nip inp ikd

oi` mieb iycwc `wtp `kdne .dfl df olek

.dxenz oiyerçøæàiebd `le ,l`xyi edf Ð

.llk mikqp `ianäðåòè åúìåò àäú àì ìåëé
íéëñð.xeav lyn elit` Ðäëë øîåì ãåîìú

mikqp oiperh i`cec ,`ed `aekir "dkk"c Ð

mixtqa aizkc `pixg` `pyille .xeav lyne

oebk Ð "gxf`" :ikd rnyn "odilr" opiqxb `le

iebd oi`e ,onvr ipta elit` mikqp `ian l`xyi

ezler `dz `l leki .onvr ipta mikqp `ian

iede ,"dkk" :xnel cenlz Ð mikqp dperh

,elyn elit` mikqp oerh epaxw i`cec ,`aekir

:opiqxb ikd .mikqp inc dipin milawncéàî
'äì" ?àîòèåäá áéúë "ycw" :opiqxb `le Ð

'dl.""i`ny zia" wxta migafa iz`vn ikde

'dl"Ð ?`nrh i`n :(`,dn)iycwa eda aizk "

xy` l`xyi (ipan) yi` yi`" :aizkc ,mieb

mieba opinwen `xw i`de .'ebe "epaxw aixwi

ditiqa aizke .l`xyik zeacpe mixcp mixcepy

'dl" `xwc'dl aixwi xy`" :xn`py ,"Ð "

,miycw x`y zxeza edl oipiicc jl xnel

.'ek lebt meyn odilr oiaiige ,oda oilrenc

àåä äùòî åá ïéàù åàìã øîéî éøäåÐ

.`zlin `ilz `xeaicacàéä äãåäé éáøÐ

.`zlin `da onwl irzyn `wcäùò àì
'åë òáùðî õåç øåèô äùòî`lc ab lr s`c Ð

.onwl edl yxtnck ,dwel Ð dyrn ciaríùá
.`ed jexa yecwd ly enya Ðïìðî òáùðÐ
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(a,f dlirn) xn` `peeb i`dkc !l`xyik miebd oixcepy "yi` yi`"n opiaxnc oeik ,`id

oi`c oeik :xnel jixve !dlirn oda oi`c ab lr s`c ,`ziixe`c oipdp `lc l`xyi inlya

.`ziixe`c d`pd oiprl inp dyecw ea oi` Ð `nhe xzep lebit oiprl dyecw oda

éìéåódia azke Ð d`nehn lelig lelig xzep

.mieb `le Ð "l`xyi ipa" d`neha

"lelig" xzep slipe :dyn epiax axd dywde

wxta xn`c ,d`neha yniyy `nhn "lelig"

.d`neha iaxw `l mieb iycwc (a,eh) migafc ipy

`l uiv `zyd Ð mieb ihernl `l` :mzd xn`c

`l cifna oia bbeya oia mieba :xn xn`c ,dvxn

slinl epl yic :xnel yie ?axw d`neha ,dvxed

migafa `zi`ck ,`xw cga [aizkc] d`nehn ith

s`y oipn :iel ipzc (a,dn) "i`ny zia" wxt

`le" :xnel cenlz Ð xacn aezkd onf leqta

oilelig ipya Ð "l`xyi ipa iycw z` ellgi

leqt cg`e xzep leqt cg` ,xacn aezkd

.d`nehøùòîåÐ "l`xyi ipa" aizk Ð obc

,dyxc jd dil zi`c oerny iax epiide ,mieb `le

.opaxl jiiy `nw `pyile ,dilr ibilt opax la`

éàî`de :xn`z m`e Ð sebd zyecw dnexz

"`hg" opitlic ,dxdf`a dlirna cifd xn`

dn :`kd ik xninl ol ded ,dnexzn "`hg"

dlirnc dxdf` `di `le ,sebd zyecw dnexz

wca iycwa elit`c ol `niiwe .gafn iycwa `l`

zezixka) opzck ,dlirnc dxdf` oda jiiy ziad

rax` dilr aiige zg` dlik` lke` yi :(a,bi)

xeyc miycwen aiygwe ,cg` my`e ze`hg

`xza wxta opiyxc zeyxc dnk oke .(xenge

dyry gilye ,dpdpe mbt (a,gi) dlirnc

`lc xnel epl did .dnexzn opixnbc ,ezegily

opihrnc `d :xnel yie !ziad wca iycwa ibdp

`kd aizkc meyn epiid Ð ziad wca iycw `kd

'dl"."éøäåÐ iwle dyrn ea oi`y e`l xnin

my `ivenn inp ikd jixt `l i`n` :xn`z m`e

e ,dyrn ea oi`y e`lc oinnef micre rxyie !iwl

zewln eda aizkc ipdn jxtinl ira `lc :xnel

xn`c (a,c) zekn zkqna :xn`z m`e .dxeza

silic ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`l `ler

Ð rx my `ivenl dn :jixte .rx my `ivenn

jpdn cg e` ,xnin e` rayp e` `nile .qpw oky

`l` ,inp ikd oi`c :xnel yie ![gikei] oizrnyc

ipdl `kdc ipd inc `l `ny e` .xity uxiz

xnin ixde" `kd jixt ik :xn`z m`e .mzdc

dixeaica" :`nil Ð "dyrn ea oi`y e`lc

oi`c :xnel yie !onwl xn`ck ,"dyrn ciarzi`

.ipy xityc `l` ,ivexzl ivn ied inp ikd

óàyxtn onwl Ð mixekal dnexz micwnd

`l jrnce jz`ln" :`xw xn`c ,`nrh

ef Ð "jrnce" ,mixeka ef Ð "jz`ln" ."xg`z

yxtn ixtqae ."xg`z `l" :`pngx xn`e .dnexz

drax` odl yiy mixeka encwi :`pixg` `nrh

ligznd xeaic) onwl dil iziin i"yxe ,zeny
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Lã÷ úà ék àOé BðBò åéìëàå" øúBð éabä."ìlç ' ©¥¨§Ÿ§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥
eäleëå¯"äøeîz ïéNBò ïéàå" .íéBb àìå ìàøNé éða §§§¥¦§¨¥§Ÿ¦§¥¦§¨
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eîéøé øLà ìàøNé éða øNòî [úà ék] (ìk)"äì...' ¨¦¤©£©§¥¦§¨¥£¤¨¦©
"ìàøNé éða¯,íéëñð (ïäéìò) àéáî ïéàå" .íéBb àìå §¥¦§¨¥§Ÿ¦§¥¥¦£¥¤§¨¦

àðî ."ïBòîL éaø éøác .íéëñð ïeòè Bðaø÷ ìáà£¨¨§¨¨§¨¦¦§¥©¦¦§§¨
"çøæà" :ïðaø eðúc ?éléî éðä¯,íéëñð àéáî çøæà ¨¥¦¥§¨©¨©¤§¨¤§¨¥¦§¨¦

àéáî éBbä ïéàå.íéëñðäðeòè BúìBò àäz àì ìBëé §¥©¥¦§¨¦¨Ÿ§¥¨§¨
íéëñð¯äàBø :éñBé éaø øîà" ."äëk" :øîBì ãeîìz §¨¦©§©¨¨¨©©¦¥¤
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íéîc úMeã÷c ,úéaä¯.àìda äNò ,äøBza äNòz àì ìk :áø øîà ,äãeäé áø øîà ©©¦¦§©¨¦¨¨©©§¨¨©©¨Ÿ©£¤©¨¨¨¨
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BúBà ïéwðî ïéà,cala daeyza el mixtkneähî ìL ïéc úéa ìáà ¥§©¦£¨¥¦¤©¨
BúBà ïéwðîe BúBà ïé÷ìî.zewlnd ici lr ©§¦§©¦

,ììk úei÷ð déì éåäéz àì àîéàå ,ééaàì àtt áø déì øîà`l s`e ¨©¥©¨¨§©©¥§¥¨Ÿ¤¡¥¥§¦§¨
.dhn ly oic zia ici lr dwpidéì øîà,iia`àø÷ áBzëì ïk íà ¨©¥¦¥¦§§¨

'äwðé àì'cala÷BzLéìå,''d' zaizn.él änì ''ä'o`kn `l` Ÿ§©¤§¦§¨¨¦
yähî ìL ïéc úéa ìáà ,BúBà ïéwðî ïéàc àeä äìòî ìL ïéc úéa¥¦¤©§¨§¥§©¦£¨¥¦¤©¨

.BúBà ïéwðîe ïé÷ìî©§¦§©¦
:`xnbd zl`eyïçkLàa zewlnl xewn [ep`vn-]àåL úòeáL ©§§¨§©¨§

,xen`d aezkd xacn day`edy oa` ly cenr lr raypy oebke
raypy itl ,`ey zreay `idy adf ly,lkl recid xac zepyl

a j`ïìðî ø÷L úòeáLda oi`y elit` dilr miwely epl oipn - §©¤¤§¨¨
:`xnbd daiyn .xwy zreay idn x`eai jenqae .dyrnïðçBé éaø©¦¨¨

déãéc[envr-]e siqedøîàiax mya lirl `iady ef dyxc lr ¦¥¨©
df aezka xn`p ,xi`n,íéîòt éðL 'àåMì' 'àåMì'my azkpy ©¨§©¨§§¥§¨¦

(f k zeny)z` 'd dTpi `l iM ,`eXl Lidl` 'd mW z` `Vz `l'Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§¦Ÿ§©¤¥
.'`eXl FnW z` `Vi xW`,xzein ipyd '`eyl'dy oeikneíà £¤¦¨¤§©¨§¦

ì ïéðò Bðéà,àåL úòeáL,zg` mrt '`eyl' xn`p xak ixdyeäéðz ¥¦§¨¦§©¨§§¥
ì ïéðò,ø÷L úòeáLepcnllä÷Bìc.dilr s` ¦§¨¦§©¤¤§¤

:yiwl yixe opgei iax zxninn df oic lr dywn `xnbdé÷úîó ©§¦
ø÷L úòeáL ,eäáà éaø dìelit` dilr miwely aezkd daixy ef ¨©¦£¨§©¤¤

,dyrn da oi`yàîéð éà ,éîc éëéäote`a xaecny [xn`p m`-] ¥¦¨¥¦¥¨
øîàcdreay'e 'ìëBà àlLseqal,ìëà`ldãáò äNòî àeä íúä §¨©¤Ÿ©¨©¨¨©£¤¨©

.eilr miwely dyrn ea yiy e`l lkk `ed ixde ,ezlik`aàlàå§¤¨
ote`a xaecny ,xn`z dnøîàcdreay'e 'ìëBàLseqalàì §¨©¤©Ÿ

,ìëà,dyrn zeyrl ilan ezreay lr xaryé÷ì éî àeääike - ¨©©¦¨¥
,dwel df ote`a,øîúéàäåraypdøkk ìëBàL äòeáL'mgläæ §¨¦§©§¨¤©¦¨¤

dìëà àìå íBiä øáòå ,'íBiä,xkklLé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaø ©§¨©©§Ÿ©¨¨©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦
éøîày,ä÷Bì Bðéà.xg` mrhn ok xn` mdn cg` lkeïðçBé éaø ¨§¦¥¤©¦¨¨

ä÷Bì Bðéà ,øîBàmeyn,àeä äNòî Ba ïéàL åàìclr xaer ixdy ¥¥¤§¨¤¥©£¤
,lke` epi`y dna ezreay.åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨

,÷ôñ úàøúä déì äåäc íeMî ä÷Bì Bðéà ,øîà Lé÷ì Léøåixdy §¥¨¦¨©¥¤¦©£¨¥©§¨©¨¥
did `l oiicr ,dwli ef xkk lk`i `l m`y ea exzdy drya
ecia oky ,dry dze`a dplk`i `l m` dwliy xexa xacd

,ezreay z` miiwle meid seq cr dlke`lïéà ÷ôñ úàøúä ìëå§¨©§¨©¨¥¥
.åéìò ïé÷Bìexzd ok m` `l` zewln ypera aiigzn mc` oi` oky ¦¨¨

la` .xeqi` lr i`cea xeari eze` dyri m`y dyrn zrya ea
s` ,dwli dilr xeari m`y xxazd `l oiicr d`xzdd zrya m`
ef oi` ,zewln aiigl ick df dyrna didy xxazd okn xg`ly
zreay lr miwel oi` lkd ixacly epl ixd .d`xzdl zaygp
dzaxzdy `ey zreayk dpi`e ,dyrn da oi`y meyn ef xwy
xn`py dnny opgei iax xn` ji`e ,dxen`d dyxcdn zewlnl

.xwy zreay lr s` miwel '`eyl' miinrt
:`xnbd zvxznàäz ,eäáà éaø øîà àlàef xwy zreay ¤¨¨©©¦£¨§¥

,zewlnl dzaxzdyaote`raypy'ézìëà',lk` `l zn`ae §¨©§¦
eraypy ote`a'ézìëà àì'xwyd zreay `id efe .lk` zn`ae Ÿ¨©§¦

xeaica dilr xar oky ,dyrn da oi`y elit` dilr miwely
.cala

:`xnbd zl`eyàðL éàîe[xnel zi`x dn-]äaøî à÷caezkd ©§¨§¨§©¤
ly xwy zreay'ézìëà àì'å 'ézìëà'da oi`y elit` zewlnl ¨©§¦§Ÿ¨©§¦

xzei ,dyrnîzreay xy`e 'ìëBà'seqalìëà àìdhrnzdy ¥©Ÿ¨©
:`xnbd daiyn .dyrn da oi`y meyn zewlnn,àáø øîà`ld ¨©¨¨

,'`eyl' miinrt xn`py dnn `ed xwy zreaya zewln xewn
jkae ,xwy zreay zeaxl 'oipr epi` m`'a yxcp mdn cg`e

,'`ey' oeyla xwy zreay dxezd d`ivedyäøBz äúaéø Leøéôa§¥¦§¨¨
`weecø÷L`edyì äîBcäî .àåLzreayàåLdpyny ¤¤¤§¨§©¨§

id lkl recid xacn ezreayadreay `ìóà ,øáòLzreayø÷L §¤¨©©¤¤
dreaya wx `id dilr miwelyìøáòL`l'e 'izlk`' oebk §¤¨©

,'izlk`.`adl `idy lk` `le 'lke`' zreay lr `le
:zereaya dpyndn df oic lr `iyew d`ian `xnbdéaø déáéúéà¥¦¥©¦

,eäáà éaøì äéîøézereaya dpyna epipy `ld(:fk)xne`d , ¦§§¨§©¦£¨
'Bæ økk ìëBà àlL äòeáL'xkk dze` lr rayp aeyeàlL äòeáL' §¨¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ

'äpìëBàdilr rayp aeyee ,'äpìëBà àlL äòeáL'seqal,dìëà §¤¨§¨¤Ÿ§¤¨£¨¨
àlà áéiç Bðéàmrtúçàzniiqne .cala dpey`xd dreayd lr ¥©¨¤¨©©

:dpyndéehéa úòeáL éäBæåda xn`py(c d `xwie)'miztUa `Hal' §¦§©¦§©¥¦§¨©¦
.ãøBéå äìBò ïaø÷ dúââL ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçLoeyle ¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥

dpynd'éäBæ',zxg` `le ef dreay `weec dzernynyéèeòîì ¦§©¥
éàîike .d`a `idåàìd`aéèeòîìzreay'ézìëà àì'å 'ézìëà' ©¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦

é÷ì àìclr miaiigy lk`e 'dplke` `l' zreayk dpi`e ,dilr §Ÿ¨¥
dreay lr s` miwely ililbd iqei iax ixack `le ,zewln dpecf

.ef
:eda` iax el uxizàì,zewlnn ef dreay hrnl dpynd d`a Ÿ

`adl zreay `weecy ,hrnl d`a `l`àéä Bædreaydìòc ¦§©
éúééî dúââL[`ian-]ìáà ,ïaø÷lroebk ,xaryl xwy zreay ¦§¨¨©§¥¨§¨£¨

ïaø÷ éúééî àì ,'ézìëà àì'å 'ézìëà'.dzbby lrépîezhiyae - ¨©§¦§Ÿ¨©§¦Ÿ©§¥¨§¨©¦
,diepy `id ináéiç Bðéà øîàc ,àéä ìàòîLé éaøoaxw bbeya ©¦¦§¨¥¦§¨©¥©¨

cxeie dleràlàxwy zreayaàáì ãéúòä ìò,xaryl lr `le ¤¨©¤¨¦¨Ÿ
é÷ì à÷ìéî ìáàxwy zreay lr mb miwel cifna zewll - £¨¦§¨¨¥

.xaryl
:dinxi iax el dywd aeyàôéñ àîéàdpynd z` x`ae xen` - ¥¨¥¨

dixg`ly(.hk my)xn`y oebk ,mc`l recid z` zepyl raypd ,
,adf ly `edy oa` ly cenrd lrìò ïéáéiçL àåL úòeáL éäBæ¦§©¨§¤©¨¦©

øeèt dúââL ìòå ,úBkî dðBãæ.oaxwndpynd oeyleéäBæ'zreay §¨©§©¦§¨¨¨¦
'zewln dpecf lr miaiigy `eyéàî éèeòîìike ,d`a `idåàì §©¥©¨

éèeòîìly xwy zreay hrnle ,`ey zreay lr `weec miwely §©¥
é÷ì àìc 'ézìëà àì'å 'ézìëà'wxe ,dyrn da oi`y meyn dilr ¨©§¦§Ÿ¨©§¦§Ÿ¨¥

ililbd iqei iax ixack `le ,zewlnl dxezd dzaix `ey zreay
.zewln odizya aiignd

:eda` iax el uxizàì,zewlnn ef dreay hrnl dpynd d`a Ÿ
,dixac yexit `ed jke ,oaxw oiprl azkpd oicdn dhrnl `l`

,dxen`d `ey zreayìáà ,ïaøwî øeèt dúââL ìòc éäBæzreay ¦§©¦§¨¨¨¦¨§¨£¨
ly xwyéúééî 'ézìëà àì'å 'ézìëà'[`ian-]ïaø÷.dzbby lr ¨©§¦§Ÿ¨©§¦©§¥¨§¨

épîe,diepy `id in zhiyae -ïaø÷ ïéàéáî øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ©¦©¦£¦¨¦§¨©§¦¦¨§¨
xwy zreay lr mbì.øáòL §¤¨©

z` cinrdl okzi ji` :eda` iaxl dinxi iax el dywd aey
,`aiwr iaxk `tiqdúøîà àäådyàLéøzhiya diepyéaø §¨¨§©¥¨©¦

ìàòîLéxn`z ji`e ,oaxwn xaryl xwy zreay zhrnne ¦§¨¥
.`aiwr iaxk oaxwl dze` daxn `tiqdy

dpynd ixac z` yxtne ,mcewd evexizn ea xfeg eda` iax
:xg` ote`aàôéñcî àlàzhiya diepy zereaya dpynd ly ¤¨¦§¥¨
àáé÷ò éaøxaryl xwy zreay s` daxne,oaxwldéîð àLéø ©¦£¦¨¥¨©¦

zhiya diepye ,àáé÷ò éaøa epipyy dnàLéø`ly dreay lr ©¦£¦¨¥¨
,'zewln dpecf lr miaiigy iehia zreay `id ef' lk`e lke`åàì̈

éèeòîìly xwy zreay [hrnl `a `l-]'ézìëà àì'å 'ézìëà' §©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦
,zewlnnàlàéèeòîìraypd z` [hrnl-]e 'ìëBà'seqalàì ¤¨§©¥©Ÿ

ìëà,zewlnndilr dwel epi` ililbd iqei iax zhiyl s`y ¨©
.lirl x`eank
:`xnbd zl`eyàðL éàîedne ,`tiqdn `yixd dpey dna - ©§¨

`le 'lke`' zreay hrnl `a `yixa epipyy 'idef'y yxtl zi`x
zreay hrnl `a `tiqa epipyy 'idef'e ,zewln aeign lk`
mb hrnl `yixd d`a `ny ,oaxw xehtn 'izlk` `l'e 'izlk`'
xazqn :`xnbd daiyn .zewln aeign 'izlk` `l'e 'izlk`'

,zewlnn lk` `le 'lke`' zreay hrnl `yixd zpeekyíeMî¦
c`pzdéà÷[wqer-]alr `idy lk`e 'lke` `l' ly xwy zreay §¨¥¦

,àaäìlreoky xazqnèòîîlr `idy zxg` xwy zreay §©¨§©¥
,àaäìc xnel xazqn m`d ixdyéà÷`pzdazreayàaäì §©¨¨¥¦§©¨

eèòîî`idy 'izlk` `l'e 'izlk`' ly xwy zreayì.øáòL §©¥§¤¨©
dzxhete xaryl `idy `ey zreaya zwqer `tiqd la`
`ey zreay idef' dixac jynd mby xazqn ok lre ,dreayn
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oifge` mipya cenr b sc ± oey`x wxtzereay
åúåà ïé÷ðî ïéà'd dwpi `l ik" :aizkc Ð."ììë úåé÷ðoic zia eze` oiwln oi`c Ð

.dhnlyàåù úòåáù ïçëùàepiide ,"`eyl eny z` `yi xy`" :(k zeny) aizkc Ð

.mc`l recid z` zepyl rayp oebk ,`ey zreayø÷ù úòåáù.inc ikid onwl yxtn Ð

ïìðî.dlr iwlc Ðãáò äùòî.dyrn dyre lk` ixdy ,iwlilc `ed oicae Ðàìå
ìëà.dyrn epiid e`lc Ðéî àðååâ éàä éëå
é÷ì.dinza Ð÷ôñ úàøúä àéåäã íåùîÐ

xkkd lk`zy ja xdfd" :dia exz` i`c

yegin zia il oi`" :xnel leki ."dilr zraypy

meid lk oke ,"zedy il yi izk`c ,ef d`xzda

gkey" :xnel leki .meid xar ik elit`e .elek

,"d`xzda `le dreaya `l izxkfp `le ,iziid

.dwel epi`eéúìëà àìå éúìëàá àäúÐ

lk` `ly raypa xwy zreay `dz :xnelk

mey `kil `kdc .lk` `le lk`y e` ,lk`e

.rayp xaryl `dc ,dyrnéúìëà àðù éàîå
éúìëà àìåhrnn `wc `ixi` i`n ,xnelk Ð

"izlk`"n ith ,zewlnn lk` `le "lke`"©

"izlk` `l"e?!dyrn mey `kil ediiexza `d

àåù úòåáùã àéîåã ø÷ù úòåáù`wtnck Ð

.minrt izy "`eyl" "`eyl" lirläî
øáòùì àéäù àåù úòåáùlr rayp ikc Ð

,xaryl epiid Ð sqk ly `edy oa` ly cenr

`idy enk oa` `ied raypy mcew xarylc

opixn`ck ,dilr dwel Ð `ey dne .eiykr

,"eze` oiwpne oiwln dhnly oic ziaa" :lirl

`l"e "izlk`" epiidc ,xaryl Ð xwy s`

`edy ,lk` `le "lke`" iwet`l ."izlk`

.`adl'åëå åæ øëë ìëåà àìù äòåáùÐ

.xkk eze` lk`i `ly ipnif zlz rayp `dc

úçà àìà áééç åðéà,zereaya opixn`ck Ð

.dreay lr dlg dreay oi`cúòåáù àéä åæå
éåèéárxdl miztya `hal" :`xw xn`wc Ð

:iehia zreay `id efe .'ebe "aihidl e`

la` ,xkk eze` lk`i `ly eiztya `iveny

zecrd zreay la` .dixagl icin lifb `l

dbbyk oecfd lr `ian Ð oecwtd zreaye

.my`éàî éèåòîìdpecf lr oiaiig oi`c Ð

.zeknéúìëà àìå éúìëà éèåòîì åàìÐ

,iwl `lc iehia zreay `iedc ,ab lr s`c

:rnync ,aizk "aihidl e` rxdl"c meyn

`le "izlk`" oebk xaryl hxt Ð `adl

inc ikid xwy zreay izk`e ,izlk`àì ?
ïáø÷ éúééîiab "aihidl e` rxdl"c meyn Ð

,zewln dilr aiig jytp dnn la` ,i`w oaxw

.`ey zreayc `inecøîàã[l`rnyi iax] Ð

lr `l` aiig epi` :(`,dk) zereay zkqna

.`al cizrdàåù úòåáù àéä åæ`tiq Ð

zreay `id ef" i`d `ied lirlc dpyn `iddc

.'eke "`eyàìå éúìëà éèåòîì åàì àùéøå
éúìëàaiig i`ce "izlk` `l"e "izlk`"c Ð

.oaxw dzbby lràðù éàîå"lke`" hrnnc Ð

`l"e "izlk`" iaxn `we ,oaxwn lk` `le

oaxw aiigc ,`tiqn "izlk`?`xazqn :ipyne

.lk` `le "lke`" ihernl `yixàáäìá éà÷ã
hrnne "dplke` `ly dreay" :ipzwc Ð

.lk` `le "lke`" oebk ,`adløáòùì èòîîå àáäìá éà÷ ìáà."izlk` `l"e "izlk`" oebk ,dinza Ðøîéî éðúéú àì.dyrn oda oi`y oie`l x`y llka Ðäùòî äùåò åøåáãáã
.miycw oilegn dyery Ð'åâå úåùòì øåîùú àì íà`ltde" :aizke ,dlhal e`iven mya exiag z` llwn oke .dlhal myd z` `ivedl `ly `xiiziy Ð "myd z` d`xil" cr Ð

.zewln epiide ,zekn lehiy Ð "jzekn z` 'dúîà úòåáù åìéôàlehiy ,"jzekn z` 'd `ltde" Ð ciar i`e ,miny mya caril `l zn` zreay elit`c ,`xw xdfn `wc Ð

.zewlnáéúë àéãäá.carinl ixyc Ðåøéáç ñééôì.dreay icil envr `iane li`ed ,iwlil Ð `wlin la` ,oenn eraez `di `ly Ðòáùú åîùáå.carnl `ixy zn` zreayc Ð

äåöîä íéé÷ì.xzen Ð devnd z` miiwl raypc opireny`l ,"rayz enyae" `xw i`d jixhvi` ikd`e .'ebe "dniiw`e izrayp" :xn`py ,ea xefgl lkei `ly ick Ðàø÷ áéúëä
òáùú åîùáå àðéøçà.zn` zreayl Ð jci`e ,devnd z` miiwl raypc dil irain Ð cg ."awr dide"a cge ,"opgz`e"a cg :"rayz enyae" iaizk i`xw ixzc Ðàúà éàîì àìà

.'ebe "xenyz `l m`" i`d Ðíùá åøéáç úà ìì÷îì.dyrn ciar `lc ab lr s` ,iwl i`cec Ðäìèáì íéîù íù.iwl `l Ð mya exiag z` llwn la` Ðäéì øãäîåe`l Ð

.`ed okc lkéøåñéà éøú ãéáò à÷ã àëéäã.dicegl zewlna oiicr xtkzp `l ikd elit` Ð dwlc ab lr s`e ,zewlna dil ibqiz `l Ð
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ähî ìL ïéc úéa ìáà ,BúBà ïéwðî ïéà¯,BúBà ïé÷ìî ¥§©¦£¨¥¦¤©¨©§¦
ïéwðîeàì ,àîéàå :ééaàì àtt áø déì øîà .BúBà §©¦£©¥©©¨§©©¥§¥¨¨

àø÷ áBzëì ,ïk íà :déì øîà !ììk úei÷ð déì éåäéz¥¡¥¥§¦§¨£©¥¦¥¦§§¨
" ,÷BzLéìå ,"äwðé àì"ä'?éì änì "¯ìL ïéc úéa Ÿ§©¤§¦§¨¨¦¥¦¤

ähî ìL ïéc úéa ìáà ,BúBà ïéwðî ïéàc àeä äìòî©§¨§¥§©¦£¨¥¦¤©¨
¯ïé÷ìîïéwðîeúòeáL ,àåL úòeáL ïçkLà .BúBà ©§¦§©¦©§©©§©¨§§©

"àåMì" "àåMì" :øîà déãéc ïðçBé éaø ?ïìðî ø÷L¤¤§¨©©¦¨¨¦¥¨©©¨§©¨§
ïéðò Bðéà íà ,íéîòô éðLìúòeáLàåL¯ïéðò eäéðz §¥§¨¦¦¥¦§¨¦§©¨§§¥¦§¨

ìé÷úî .ä÷Bìc ,ø÷L úòeáLúòeáL :eäaà éaø dì ó ¦§©¤¤§¤©§¦¨©¦©¨§©
ìëàå ,"ìëBà àlL" øîàc àîéð éà ?éîc éëéä ø÷L¤¤¥¦¨¥¦¥¨©£©¤Ÿ©§¨©

¯àìå ,"ìëBàL" øîàc àlàå !ãáò äNòî àeä íúä̈¨©£¤£©§¤¨©£©¤©§Ÿ
ìëà¯ìëà àìå íBiä øáòå ,"íBiä äæ økk ìëBàL äòeáL" ,øîzéàäå ?é÷ì éî àeää¯éaø ¨©©¦¨¥§¨¦§©§¨¤©¦¨¤©§¨©©§Ÿ¨©©¦

ä÷Bì Bðéà :øîBà ïðçBé éaø .ä÷Bì Bðéà :éøîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé¯Ba ïéàL åàìc ¨¨§©¦¦§¤¨¦¨§¦¥¤©¦¨¨¥¥¤§¨¤¥
äNòî Ba ïéàL åàì ìëå ,àeä äNòî¯ä÷Bì Bðéà :øîà Lé÷ì Léøå .åéìò ïé÷Bì ïéà¯íeMî ©£¤§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨§¥¨¦¨©¥¤¦

÷ôñ úàøúä ìëå ÷ôñ úàøúä déì äåäc¯àäz :eäaà éaø øîà àlà !åéìò ïé÷Bì ïéà ©£¨¥©§¨©¨¥§¨©§¨©¨¥¥¦¨¨¤¨¨©©¦©¨§¥
ézìëà"a"àì"å,"ézìëà àì"å "ézìëà" äaøî à÷c àðL éàîe ."ézìëàìëBà"î?ìëà àìå " §¨©§¦§Ÿ¨©§¦©§¨§¨§©¤¨©§¦§Ÿ¨©§¦¥©§Ÿ¨©

äîBc "ø÷L" äøBz äúaéø Leøéôa :àáø øîààåL"ì"àåM" äî ,"¯ì"ø÷L" óà ,øáòL ¨©¨¨§¥¦§¨¨¤¤¤§¨§©¨§§¤¨©©¤¤
¯ìàlL äòeáL" ,"Bæ økk ìëBà àlL äòeáL" :eäaà éaøì äéîøé éaø déáéúéà .øáòL §¤¨©¥¦¥©¦¦§§¨§©¦©¨§¨¤Ÿ©¦¨§¨¤Ÿ

dìëàå ,"äpìëBà àlL äòeáL" ,"äpìëBà¯.úçà àlà áéiç BðéàïéáéiçL éehéa úòeáL éäBæå §¤¨§¨¤Ÿ§¤¨©£¨¨¥©¨¤¨©©§¦§©¦¤©¨¦
" .ãøBéå äìBò ïaø÷ dúââL ìòå úBkî dðBãæ ìòéäBæàì"å "ézìëà" éèeòîì åàì ?éàî éèeòîì " ©§¨©§©¦§¨¨¨§¨¤§¥¦§©¥©¨§©¥¨©§¦§Ÿ

"ézìëà¯?é÷ì àìc¯"ézìëà àì"å "ézìëà" ìáà ,ïaø÷ éúééî dúââL ìòc àéä Bæ ,àì¯àì ¨©§¦§¨¨¥¨¦§©¦§¨¨©§¥¨§¨£¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦¨
.ïaø÷ éúééîeépî¯.é÷ì à÷ìéî ìáà ,àáì ãéúòä ìò àlà áéiç Bðéà :øîàc ,àéä ìàòîLé éaø ©§¥¨§¨©¦©¦¦§¨¥¦©£©¥©¨¤¨©¤¨¦¨Ÿ£¨¦§¨¨¥

¯éèeòîì "éäBæ" .øeèt dúââL ìòå úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçL ,àåL úòeáL éäBæ :àôéñ àîéà¥¨¥¨¦§©¨§¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨¦§©¥
?é÷ì àìc ,"ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì åàì ?éàî¯"éäBæ" ,àì¯øeèt dúââL ìòc ©¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦§¨¨¥¨¦§©¦§¨¨¨

"ézìëà àì"å "ézìëà" ìáà ,ïaøwî¯épîe .ïaø÷ éúééî¯ïéàéáî :øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ¦¨§¨£¨¨©§¦§Ÿ¨©§¦©§¥¨§¨©¦©¦£¦¨¦©£©§¦¦
ì ïaø÷.øáòL¯àLéø zøîà àäå¯àáé÷ò éaø àôéñcî ,àlà ?ìàòîLé éaø¯éîð àLéø ¨§¨§¤¨©§¨¨§©§¥¨©¦¦§¨¥¤¨¦§¥¨©¦£¦¨¥¨©¦

éàîe .ìëà àìå "ìëBà" éèeòîì àlà ,"ézìëà àì"å "ézìëà" éèeòîì åàì àLéøå ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¥¨¨§©¥¨©§¦§Ÿ¨©§¦¤¨§©¥©§Ÿ¨©©
éà÷c íeMî ?àðLàaäìa¯àaäìa éà÷ .àaäì èòîî¯ì èòîîdéì øîà ."øîéîe" !?øáòL §¨¦§¨¥¦§©¨§©¥§©¨¨¥¦§©¨§©¥§¤¨©¥¥£©¥

íeMî ,"øîéîe" éðzz àì :àpzì ïðçBé éaøBøeaéãác."íMa Bøéáç úà ìl÷îä" .äNòî äNò ©¦¨¨©©¨¨¦§¦¥¥¦¦§¦¨¨©£¤©§©¥¤£¥©¥
" :áéúëe ,"øîLú àì íà" :àø÷ øîà ,àéòLBà éaø øîà ,øæòìà éaø øîà ?ïìðîàìôäåä' §¨©¨©©¦¤§¨¨¨©©¦©£¨¨©§¨¦Ÿ¦§Ÿ§¦§¦§¨

úàEúBkî" øîBà àeäLk ,eäî òãBé éðéà Bæ äàìôä ."Bìétäå"åéðôì eäkäå èôMä¯éåä ¤©§©§¨¨¥¦¥©©§¤¥§¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨¡¥
.úB÷ìî Bæ äàìôä :øîBà¯!úîà úòeáL eléôà :øîéà¯úòáL" :áéúk àéãäaääéäz ' ¥©§¨¨©§¥©£¦§©¡¤§¤§¨§¦§ª©¦§¤

."íäéðL ïéa¯éléî éðä :øîéà¯à÷ìéî ìáà ,Bøéáç úà ñéiôì¯!é÷ìéì¯,zøîà úéöî àì ¥§¥¤¥©¨¥¦¥§©¥¤£¥£¨¦§¨¦§¥¨¨¥¨§©§
áéúëäc"BîLáe."òáMz¯ïépî :áø øîà ,ìcéb áø øîàc ,áøãëì déì éòaéî àeääïéòaLpL §¨§¦¦§¦¨¥©©¦¨¥¥§¦§©©£©©¦¥£©©¦©¦¤¦§¨¦

úBönä úà íéi÷ì¯ézòaLð" :øîàpLäîi÷àåì!"E÷ãö éètLî øîL¯àðéøçà àø÷ áéúëä §©¥¤©¦§¤¤¡©¦§©§¦¨£©¥¨¦§Ÿ¦§§¥¦§¤¨§¦§¨©£¦¨
àúà éàîì àlà ."òáMz BîLáe ÷aãú Báe"¯ìl÷nì.íMa Bøéáç úà¯íL àéöBîì :àîéàå ¦§¨¦§¦¨¥©¤¨§©£¨©§©¥¤£¥©¥§¥¨§¦¥

?äìháì íéîL¯,íMa Bøéáç úà ìl÷î òøb éîàéöBnî?äìháì íéîL íL¯à÷ éëä ïðà ¨©¦§©¨¨¦¨©§©¥¤£¥©¥¦¦¥¨©¦§©¨¨£©¨¦¨
äìháì íéîL íL àéöBî ,àîéà :ïì àéL÷¯ïåék ,íMa Bøéáç ìl÷î ìáà ,úB÷ìîa déì ébñéz ©§¨¨¥¨¦¥¨©¦§©¨¨¦§¥¥§©§£¨§©¥£¥©¥¥¨

,äìháì íéîL íL ÷étî à÷c ,ézøz ãéáò÷cøòöî÷ådéøáçì déì¯!úB÷ìîa déì ébñéz àì §¨¨¥©§¥§¨©¥¥¨©¦§©¨¨§¨§©©¥§©§¥¨¦§¥¥§©§
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dxenz(ipy meil)

BúBà ïéwðî ïéà,cala daeyza el mixtkneähî ìL ïéc úéa ìáà ¥§©¦£¨¥¦¤©¨
BúBà ïéwðîe BúBà ïé÷ìî.zewlnd ici lr ©§¦§©¦

,ììk úei÷ð déì éåäéz àì àîéàå ,ééaàì àtt áø déì øîà`l s`e ¨©¥©¨¨§©©¥§¥¨Ÿ¤¡¥¥§¦§¨
.dhn ly oic zia ici lr dwpidéì øîà,iia`àø÷ áBzëì ïk íà ¨©¥¦¥¦§§¨

'äwðé àì'cala÷BzLéìå,''d' zaizn.él änì ''ä'o`kn `l` Ÿ§©¤§¦§¨¨¦
yähî ìL ïéc úéa ìáà ,BúBà ïéwðî ïéàc àeä äìòî ìL ïéc úéa¥¦¤©§¨§¥§©¦£¨¥¦¤©¨

.BúBà ïéwðîe ïé÷ìî©§¦§©¦
:`xnbd zl`eyïçkLàa zewlnl xewn [ep`vn-]àåL úòeáL ©§§¨§©¨§

,xen`d aezkd xacn day`edy oa` ly cenr lr raypy oebke
raypy itl ,`ey zreay `idy adf ly,lkl recid xac zepyl

a j`ïìðî ø÷L úòeáLda oi`y elit` dilr miwely epl oipn - §©¤¤§¨¨
:`xnbd daiyn .xwy zreay idn x`eai jenqae .dyrnïðçBé éaø©¦¨¨

déãéc[envr-]e siqedøîàiax mya lirl `iady ef dyxc lr ¦¥¨©
df aezka xn`p ,xi`n,íéîòt éðL 'àåMì' 'àåMì'my azkpy ©¨§©¨§§¥§¨¦

(f k zeny)z` 'd dTpi `l iM ,`eXl Lidl` 'd mW z` `Vz `l'Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§¦Ÿ§©¤¥
.'`eXl FnW z` `Vi xW`,xzein ipyd '`eyl'dy oeikneíà £¤¦¨¤§©¨§¦

ì ïéðò Bðéà,àåL úòeáL,zg` mrt '`eyl' xn`p xak ixdyeäéðz ¥¦§¨¦§©¨§§¥
ì ïéðò,ø÷L úòeáLepcnllä÷Bìc.dilr s` ¦§¨¦§©¤¤§¤

:yiwl yixe opgei iax zxninn df oic lr dywn `xnbdé÷úîó ©§¦
ø÷L úòeáL ,eäáà éaø dìelit` dilr miwely aezkd daixy ef ¨©¦£¨§©¤¤

,dyrn da oi`yàîéð éà ,éîc éëéäote`a xaecny [xn`p m`-] ¥¦¨¥¦¥¨
øîàcdreay'e 'ìëBà àlLseqal,ìëà`ldãáò äNòî àeä íúä §¨©¤Ÿ©¨©¨¨©£¤¨©

.eilr miwely dyrn ea yiy e`l lkk `ed ixde ,ezlik`aàlàå§¤¨
ote`a xaecny ,xn`z dnøîàcdreay'e 'ìëBàLseqalàì §¨©¤©Ÿ

,ìëà,dyrn zeyrl ilan ezreay lr xaryé÷ì éî àeääike - ¨©©¦¨¥
,dwel df ote`a,øîúéàäåraypdøkk ìëBàL äòeáL'mgläæ §¨¦§©§¨¤©¦¨¤

dìëà àìå íBiä øáòå ,'íBiä,xkklLé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaø ©§¨©©§Ÿ©¨¨©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦
éøîày,ä÷Bì Bðéà.xg` mrhn ok xn` mdn cg` lkeïðçBé éaø ¨§¦¥¤©¦¨¨

ä÷Bì Bðéà ,øîBàmeyn,àeä äNòî Ba ïéàL åàìclr xaer ixdy ¥¥¤§¨¤¥©£¤
,lke` epi`y dna ezreay.åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨

,÷ôñ úàøúä déì äåäc íeMî ä÷Bì Bðéà ,øîà Lé÷ì Léøåixdy §¥¨¦¨©¥¤¦©£¨¥©§¨©¨¥
did `l oiicr ,dwli ef xkk lk`i `l m`y ea exzdy drya
ecia oky ,dry dze`a dplk`i `l m` dwliy xexa xacd

,ezreay z` miiwle meid seq cr dlke`lïéà ÷ôñ úàøúä ìëå§¨©§¨©¨¥¥
.åéìò ïé÷Bìexzd ok m` `l` zewln ypera aiigzn mc` oi` oky ¦¨¨

la` .xeqi` lr i`cea xeari eze` dyri m`y dyrn zrya ea
s` ,dwli dilr xeari m`y xxazd `l oiicr d`xzdd zrya m`
ef oi` ,zewln aiigl ick df dyrna didy xxazd okn xg`ly
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

 הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

אצל  כי  כזה,  לעשות  אין  הנה  מהמכתבים.  איזה  בע"פ  שיחזרו  אצלו  סברא  שיש  מ"ש   ...

לגרוע  ואין  ומאמרי דא"ח  ואפי' אצל אנ"ש צריכה להיות הבדלה שחוזרים בע"פ תניא  התלמידים 

ביחסם לזה ע"י שימציאו להם לחזור גם מכתבים בע"פ.

בברכה לבשר טוב בכל הנ"ל ובהקדם.

נ.ב. מוסג"פ המשך רשימת המאסר שהו"ל לימי חג הגאולה הבע"ל, ובה גם הצעתי אודות 

לימוד מאמרי דא"ח בימים הנ"ל, ומטובו לפרסם ככל האפשרי.
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.dwel Ð xg`n ike ,mixekia epiidc d`ln iiezi`l dilåæá åæ ìù øùòîxyrn" Ð

xn`y e` ."efl efn ip` lhepy ,ef dlklka `dz Ð ef dlklkn yixtdl aiig ip`y

yixt` dlklk jci`ne ,dlklk jci` lr ef dlklkn yixt`y .efa ef lye ,efa ef ly"

iab opixn`cke ,xzl`l yixtd `lc ab lr s` ,zxyern Ð dpey`x ."ef dlklk lr

yixtd `lc ab lr s` ,"cin dzeye lgin Ð 'ek yixtdl cizr ip`y oii ziag"

la` .edpip milk ipye li`ed ,cin lke`e lginc `kd oky lke .ziagd on xzl`l

xzl`lc meyn ,"efl ef lye efl ef lyn" xn` ik elit`e ,zxyern dpi` dipyd

dipy dl dxhti` ,xzl`l dipyd lr xyrn `dz dpey`x Ð "efl ef ly" xn`c

,melk eixaca oi` Ð "dpey`xd lr xyrn `dz dipy ly ,ef ly" xn` ike ,ixnbl

.aeigd lr xehtd on oinxez oi`e ,dpey`x dlklka dipy dl dxhti` xakc meyn

äúøéáçá äìëìë øùòî íäéúåøùòî øîà íàxyrn zg`e zg` lk ly mdizexyrn `dz ,zelklkd izy el`n yixtdl cizr ip`y zexyrnd izy el`" ,xnelk Ð

."efa ef lye efa ef ly" epiidc ,dzxiagc dlklka dlklkd xhtizy xnelk ,"dzxiaga dlklkdíùä úà àø÷yixtd `l izk`c ab lr s` ,odizyn cin lke`e ,lginy Ð

.aeigd lr aeigd on iede ,`xeaic `cgae zg` zaa ipwzin ediiexzc meyn Ð aeigd lr xehtd on xninl `kil `kde .llkïåùàø øùòîì äáù éðù øùòî íéã÷äù éðôî
Ð dlklk jci` liaya ipy xyrne oey`x xyrn dpnn yixtne xfeg ik `zyde .ipy xyrne oey`x xyrn dpnn yixtdl `niiw Ð "efa ef ly" xn`c inwn ,`xwirnc Ð

day ipy xyrn micwny Ð "efa ef lye efa ef ly" xn` ik inp oke .okl mcew dlklk jci`n yixtdl cner didy oey`x xyrnl mcew ef dlklk ly ipy xyrn `vnp

ikid ikc ,"xg`z `l jrnce jz`ln" :aizkc ,dfd xcqk yixtdl mc` aiig ipy xyrne oey`x xyrnc meyn ,dwel ikd`e .inp `peeb i`d ik ,dzxiagay ipy xyrnl

."xg`z la"a `ed ixd renic llka epyiy lkc Ð "xg`z `l jrnce" :aizkc ,ipy xyrnl oey`x xyrn akrl `ly xdfen inp ikd Ð renicl d`ln akrl `ly xdfenc

.`pixg` `pyil ."xg`z la"a xaer Ð oey`x xyrnl ipy xyrn micwd m`e ,ipy xyrn xcde oey`x xyrn yixtny ,"xg`z la"a ied dnexz zxez eilr epyiy ,xnelk

:zeny dyly `l` dl oi` dnexze ."mixekia"e ,"dnexz"e ,"d`ln"e ,"ziy`x" :zeny drax` edl zi`c ixing mixekiac meyn ,dnexzl mixekia encweic `zlikna opiyxc

xyrnl ,zeny ipy dil zi`c oey`x xyrn inp mcweie .xyrn znexze xyrn oebk ,zeny ipy `l` el oi`y oey`x xyrnl dnexz mcweie ."dnexz"e ,"drnc"e ,"ziy`x"

l cenlz ."ipy xyrn" oebk cg` my `l` el oi`c ipyiax xn`c ikid ike .lwl xengd micwn `l` ,xg`i `l oday xengc ,irzyn `w edlek`c Ð "jrnce jz`ln" :xne

.mixekal dnexz micwna xn`w inp ikd Ð oey`x xyrnl ipy xyrn micwna dwel xfrl`
éðùîå

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

àäepl yi ,llwna dxdf` ogky`c oeike Ð yxg llwz `l aizkdc zxn` zivn `l

miny my `ivena cinrdln ith mya exiag llwna zewlnc `xw i`d cinrdl

.zyxetn dxdf` dia `pgky` `lc ,dlhal

êúàìîzycbzpy xzl`lc meyn Ð "d`ln" ixw ikdl :i"yx yxit Ð mixekia ef

.mixekial rawed ,dzk`ln dxnbpe d`eazd

zrncn `idy [itl] (dn) ,dnexz ef Ð "jrnce"

.[i"yx oeyl] renic oeyla `xw dl witn ,dlere

axde !opaxcn `l` epi` df ixdy ,`xidp `le

dnexzl ixw jklc :yxit `fiehpetn dyn epiax

`l` opi` mixekiae ,gla zbdepy itl Ð "rnc"

,ixtn `l` mixekia oi`ian oi` ixdy .yaia

ixt :(a,kw oileg) "ahexde xerd" wxt `zi`ck

.dwyn `ian dz` i`e ,`ian dz`

åéäxyrn xn`e lah ly zelklk izy eiptl

m` oebk Ð zxyern dpey`xd efa ef ly

eidi dipyd on dxyr ,mip`z d`n dlklk lka

lr oey`x xyrnxyrn inp xne`e .dpey`xd

.mipwezn od dpey`x ly d`nd lk Ð ipy

zkqnae .dnexz yixtnw `lcn ,ixiin i`ncae

.`ipzin (e dpyn f wxt) i`ncìùef lye efa ef

ef ly" xn`y cinc Ð zxyern dpey`xd efa

lye" xn` xcd ik ,xeht dyrpe zpwezn `id "efa

epi`e ,aeigd lr xehtd on xyrn `vnp Ð "efa ef

.melk

íäéúåøùòîdzxiaga dlklk xyrn

oipwezn ixdy Ð myd `xw

epi`y lk" :ol `niiwc ab lr s`e .dfa df cgi od

oeik `kd ,"epi` zg` zaa elit` Ð df xg` dfa

xyrn" xne`k ied Ð ediiexz ipewzl dizrcc

ex`yiy dxyrn ueg ,dipya `dz dpey`x ly

ef ly xyrnd lge ,"dipyd owzl dpey`xa lah

.efa ef lye efaøîúàåxne` xfrl` iax dlr

xyrnl day ipy xyrn micwdy iptn dwel

ipye oey`x xyrn ixdy Ð dzxiagay oey`x

oiicre ,miyxten od eli`k eed dpey`x ly

`yix`e .dkeza lah dipy ly oey`x xyrn

lre ,dyra Ð dpey`xd lr" :inlyexia opiqxbe ."zexyern efa ef ly xyrn" :xn`c ,i`w

,dyra xaer ,dkeza odizexyrn raw m` Ð dpey`xd lr :yxtl yie ."e`la Ð dipyd

oeik ,`kil e`l edin .zg` zaa mny `xw ixde ,ipyl oey`x xyrn micwdl el didy

micwd ixdy ,dkeza dpey`xd owizyk ,e`la Ð dipyd lre .oey`xl ipy micwd `lc

.dipy ly oey`x xyrnl dpey`x ly ipy xyrnÐ dpey`xd lr" :`kti` iqxbc zi`e

xyrn" xn` ik epiidc ,dpyn ly `yix lr :eyexit ikde ."dyra Ð dipyd lre ,e`la

Ð dipyd lre .ziyixtck ,oey`xl ipy xyrn micwn ixdy Ð e`la xaer ,"efa ef ly

`kil ,"dzxiaga dlklk xyrn mdizexyrn" xn` ik epiidc ,oizipznc `tiq lr :yexit

.od zg` zaa ixdy ,dyr `l` e`líéã÷äùoey`x xyrnl day ipy xyrn

inp yxit edin ,dnexze mixekian `l` ixiinw `l `xwc ab lr s`e Ð dzxiagay

lk Ð "xg`z `l jrnce" :aizkcn ,oey`x xyrnl ipy xyrne dnexzl oey`x xyrna

(f dpyn b wxt zenexz) zeipyna `nrh yxtne .xg`z `l renic llka epyiy
encwei
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קסו
oifge` mipya cenr c sc ± oey`x wxtzereay

éà÷ àøåèôà éðùîåiz`we .`pipg iaxa iqei iaxc` `pipg iaxa iqei iaxc `iyw `le Ð

`l ied mixekial mcew dnexzl my zexwl micwnd s` :xninl `pipg iaxa iqei iax

.dwel epi`e ,dyrn ea oi`y dyrzé÷ìã øîéî àðù éàîåueg :lirl zxn`wck Ð

.xnine raypnåøåáéãáã íåùî àîéìéàxn`wc Ð`xwirnc ,dyrn dyer "ef zgz ef"

.ycw `zyde oileg:opiqxb ikdäîåøú íéã÷î
äùòî äùåò åøåáéãá éîð íéøåëáì`xewy Ð

.dnexz zyecwl d`iane ,my dilr÷úéðù åàì
äùòìjz`ln" :(ak zeny) aizkc ,e`l Ð

:(gi xacna) aizkc ,dyr ."xg`z `l jrnce

`nlra dil iyxce ,"enixz mkizexyrn lkn"

enicwdy xyrnl (a,d) onwlc `zrny jdae

micwdy ,"xg`z `l"c e`l lr xarc ,ixka

,zewlnn ie`ll diwzpe .dnexzl xyrn

iknq `lc ab lr s`e .yixtne xfega ecinrde

ikd`e ,dyrl wzipy e`l dil aiyg ,iccd`

.dwl `läùòì ÷úéðù åàì éåäã øîéî éøäåÐ

,dyr ."eptilgi `l" :(fk `xwie) aizkc ,e`l

."xini xnd m`e"äùòå éåàì éøú`l" Ð

.mirax`d z` bteq ikd`e ,"xini `le eptilgi

ñðåà éøäå`piipra aizk ikdc ,dleza qp`n Ð

."dglyl lkei `l" :(ak mixac)äùò ãçåÐ

."dy`l didz ele" :(my) aizkcìàøùé íà
øéæçî àåä,i`w "xfgde cenr"ac meyn Ð

,dyrz `le dyr ediieexz ineiwl dil xyt`e

"xfgde cenr"a e`lc ,odk la` .dxfga xyt`c

dwel i`ce Ð ezyexb `yep epi`c meyn ,i`w

iz` `lc ,"eini lk dglyl lkei `l" meyn

i`cec ,oiwel oi`y xnel dyrz `l xwre dyr

dyrl wzipy e`lc xn`c o`nl `iywe .oiwel

.oiwel oi`:opiqxb ikdàîòèã íéðäë éðàù
äùåã÷ àø÷ åäá éáøã åäðéð àðéøçà:aizkc Ð

oeike ."`nhi `l ytpl mipdkd l` xen`"

ith ediilr xingd Ð ediizyecw xingc

,dyrl wzipy e`l` elit` iwlilc ,l`xyin

:`pixg` `pyil .iwl `l l`xyic ab lr s`

"xnin ixde" jixt ik ipyn?ikd`c mzd ip`y

ilekc ,lMA deyy e`l xnin iedc meyn ,dwel©Ÿ

,'ek qpe` ixde :jixte ."xindl ixiq` `nlr

"dglyl lkei `l"c dicic e`l ied `l `zydc

dyxb l`xyi m`y .l`xyia `l` lka dey

Ð yxiby odk la` .e`ll ineiwl ivn ,xcde

elit`e ,e`ll ineiwl xyt` `le ,xifgn epi`

i`n`e .xifgn epi`e dwel :ipzwc ,odk iwl ikd?

`l Ð lka dey `lc dicic e`l rixc oeik :`nip

ilek mil`c dyr jd dixwrilc ,odk jd iwlil

`pixg` `nrh mipdk :ipyne !lka deyc i`d

`lc ab lr s` iwlilc oda xingp ikd`e ,edpip

e`lc ,l`xyi iab la` .lka deyy e`l ied

olekc ,l`xyi edleka ,xnelk ,lka dey dyre

.dyrl wzipy e`l iedc ,iwl `l jkld ,"xfgde cenr"a iniiwäùò ïúéìxzepde" Ð

dyrn ea oi`y e`l .dyrl wzipy e`l iede ,dyrz `l xg` "epnnexizen `edykc Ð

.dyrn mey ciarw `lá÷òé éáøåxzepde" i`d ,'ek "df `ed myd on `l" xn`c Ð

dil ciar i`n "epnn?.dyrl wzipd e`ll dicicl dil irai` `le li`edïðúãëìÐ

meic ,xyr dynga `le ,xyr dyya etxyi" :(`,bt) "oilev cvik" wxta migqt zkqna

.aeh meia miycw oitxey oi`e ,ied aehøîà íòè äîéðù ø÷á 'åâå åðîî øúåðäå àø÷Ð

ly xwa cr epiidc Ð "xwa cr epnn exizez `le" `xw rnyn ikdc .xyr dyy epiidc

,xyr dyy mei epiidc ,"etexyz y`a" Ð xwa jci` cr epnn xzep i`e ,xyr dyng

.cren ly eleg `edyãéáòú àì.dyrz `l Ðéðäî.iwle li`ed ,ieyr dyry dnc Ð

éðäî àì:opiqxb ikd .onwl yxtnck Ð.'åë øáòã é÷ìã éàäå
àä
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meyn Ð oey`x xyrnl dnexze ,"mixeka" exwi`c meyn Ð dnexzl mixeka encwei

:yexit ,"ziy`x" dia zi`c meyn Ð ipyl oey`x xyrne ,"ziy`x"e "dnexz" exwi`c

mixeka mcwei :epeyl dfe ,azk i"yxe .xg` mrh yxit `zliknae .xyrn znexz dia zi`c

,"mixeka"e ,"dnexz"e ,"d`ln"e ,"ziy`x" :zeny drax` edl zi`c meyn Ð dnexzl

,"ziy`x" :zeny dyly `l` dl dil Ð dnexze

oey`x xyrnl dnexz mcweie ."dnexz"e ,"rnc"e

"xyrn" oebk :zeny ipy `l` da oi`y Ð

Ð ipyl oey`x xyrn mcweie ."xyrn znexz"e

cenlz ."ipy xyrn" :cg` my `l` el oi`y

`w edlek`c "xg`z `l jrnce jz`ln" :xnel

micwn `l` ,xg`z `l oday xengy ,irzyn

dwel xfrl` iax xn`wc ikid ike .lwl xengd

micwna inp ikd Ð oey`xl ipy xyrn micwna

o`k cr .mixekal dnexze ,dnexzl oey`x xyrn

.epeylìëåeilr oiwel oi` dyrl wzipd e`l

dizrc lr dlrz ike :xn`z m`e Ð xnin ixde

ixde ?iwlc dyrl wzipd e`l lr xnel iia`c

oileg zkqna `id dnily dpync ,owd geliy

epi`e glynÐ mipad lr m`d gwl m`c (a,`nw)

xzep iab oke !dyrl wzipd e`l iedc meyn ,dwel

,dyrz `l xg` dyr ozil aezkd `a :xn` ,inp

m`y :opz qpe` iab oke !eilr oiwel oi`y xnel

:wgvi epiax xne`e !dwel epi`e xifgn Ð yxib

qpe`e xzepe owd geliya iia`l dil hiytc

didy `l` .iwl `lc ,e`l` edcic dyr ikinqc

lkn" jinq `lc xyrnc e`l` dinz

meyne ,"xg`z `l"c e`l` "enixz mkizexyrn

jinqc ab lr s`e ,'ek "xnin ixde" :jixt ikd

`zlin dncn edin Ð e`ld xg` dyrd

wzipd e`la iwl dxenz iabc ikid ikc .`zlinl

ikd Ð micia dyrd miiwn epi`c meyn dyrl

s` "enixz mkizexyrn lkn" xninl ol did inp

jinq `lc oeik edin ,micia dyrd miiwnc ab lr

s`e .dyrl wzipd e`ll ewifgdl epl did `l Ð

(d `xwie) "lfb xy` dlifbd z` aiyde"c ab lr

i`c ,`ed xenb wzip mewn lkn Ð e`ll jinq `l

la` .e`ld xg`l `l` dayd zeyrl xyt`

`l m` elit` eniiwl xyt` "mkizexyrn lkn"

.xninl dil dncn mewn lkne ,e`ld xaréøä
xwre dyr cg iz` `le dyr cge e`l cgc qpe`

lkn"c zxn`c jcicl :yexit Ð e`l

zncwda `l` ixii` `lc "enixz mkizexyrn

dncwdl wezip ied ikd elit`e ,xyrnl dnexz

wzipy e`lc jl zi` `nl` Ð xyrnl mixekac

e`lc qpe` ixde ,elek wzipc opixn` ezvwnl

iabl wzipc opixn` `le l`xyi iabl wzip dicic

wzip `l Ð ezvwn wzipc `kidc ,`nl` .odk

.elekíéðäë`pngx iaxc mipdk ip`y zxn`w

xeng` ikd`e :i"yx yxit Ð `zxizi dyecw oda

xq`y oeik :yxit wgvi epiaxe .`xidp `le .lka dey epi`y e`l iedc ab lr s` ,ewlilc

ied "enixz" xn`c lirlc `dl inc `lc ,dyrl e`ld wzip epi` Ð ediiabl dyexb aezkd

,mixekal dnexz micwde zeir m` owzl lekiy opirny dipinc ,mixekac dncwdn mb wezip

.mixekal dnexz micwd eli`k dnexzl xyrn micwd m` il jkcéàðúëi`w `l Ð

.dyrn ea oi`y e`lc `zbelt` `l` ,dyrl wzipd e`lc `ibeq i`d`éáøåi`d awri

onc :xnel yie ?dtixy oic epl zexedl jixhvi` `d :xn`z m`e Ð dil ciar i`n xzepde

diazkil Ð `z` iwezpl e`l i` ?e`ll jenq `kd diazk `zkld i`nl ,jixtw zekinqd

!xg` mewna

àáø:xnel yie !leqtl ungd lr gqt hgey ok m` :dyw Ð icin ipdn `l xn`

epi`c ol `hiyte ,xqzil Ð xeka ofe` mxv :dywe .xiykdl `xw yi inlyexiac

`gip dfne .ixyc ,envrn men ea ltp eli`n rxb `lc :xnel yie !qpw mrhn `l` xeq`

la` ,xeq` Ð algd jezl xyad `linn ltp elit`e li`ed ,dipin witp alga xya `wecc :xnel yic .alga xya enk ,"lk`z la"a `ed ixd ,"jl izarzy lk"n ofe` mxv xq`p `l dnl

.oeir jixv .micia dyrp elit` ,"lk`z la"a epi` Ð xzen `linnc ,ofe` mxv
iaizin
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àøeètàäNòî Ba ïéàL åàì" :øîà÷ éëäå ,éà÷¯ ©§¨¨¥§¨¦¨¨©¨¤¥©£¤
:eøîà àðéðç éaøa éñBé éaø íeMî .åéìò ïé÷Bì ïéà¥¦¨¨¦©¦¥§©¦£¦¨¨§
øîéî àðL éàîe ."íéøekéaì äîeøz íéc÷nä óà©©©§¦§¨©¦¦©§¨¥¥

é÷ìc¯äîeøz íéc÷î ,äNòî äNò Bøeaéãác íeMî §¨¥¦¦§¦¨¨©£¤©§¦§¨
é÷ìéì éîð íéøekéaì¯?äNòî äNò Bøeaéãác íeMî ©¦¦©¦¦§¥¦¦§¦¨¨©£¤

íúä éðàL :ïéáà éaø øîà¯åàìc÷zépLäNòì £©©¦¨¦¨¥¨¨§¨¤¦¨©£¥
" :áéúëc ,àeäìkîíëéúøNòîeîéøz."áø áéúé ¦§¦¦Ÿ©§§Ÿ¥¤¨¦§¥©

:ééaà déì øîà .àúòîL àäì dì øîà÷å éîéc¦¦§¨¨©¨§¨§©£¨£©¥©©¥
,øîéî àäå ?é÷ì àì äNòì ÷zépL åàì ìëå§¨¨¤¦¨©£¥¨¨¥§¨¥¥

àeä äNòì ÷zépL åàìc¯àì :ïðúc .é÷ìå §¨¤¦¨©£¥§¨¦¦§©Ÿ
øéîä íàL àlà ,øéîäì éàMø íãàL¯,øîeî ¤¨¨©©§¨¦¤¨¤¦¥¦¨

íéòaøàä úà âôBñå¯ãçå éåàì éøz eäì éåä §¥¤¨©§¨¦¨¥§§¥¨¥§©
äNò ãç éúà àìå ,äNòø÷òå.éåàì éøz¯ £¥§¨¨¥©£¥©£©§¥¨¥

éúà àìå ,äNò ãçå åàì ãçc ,ñðBà éøäåãç ©£¥¥§©¨§©£¥§¨¨¥©
.åàì ø÷òå äNòñðBà :àéðúcLøébL,ìàøNé íà £¥©£©¨§©§¨¥¤¥¥¦¦§¨¥

àeä¯àeä ïäk íàå ,ä÷Bì Bðéàå øéæçî¯Bðéàå ä÷Bì ©£¦§¥¤§¦Ÿ¥¤§¥
!øéæçî¯,àeä àðéøçà àîòè íéðäk !zøîà÷ íéðäk ©£¦Ÿ£¦¨¨§©§Ÿ£¦©§¨©£¦¨

.àøéúé äMeã÷ àðîçø éaøcàì" ,éàpúkeøéàLé §©¦©£¨¨§¨§¥¨§©¨¥Ÿ©§¦
"ø÷a ãò epnî¯àì øçà äNò ïzéì áeúkä àa ¦¤©Ÿ¤¨©¨¦¥£¥©©Ÿ

éaø .äãeäé éaø éøác ,åéìò ïé÷Bì ïéàL øîBì ,äNòz©£¤©¤¥¦¨¨¦§¥©¦§¨©¦
äåäc íeMî àlà ,äæ àeä íMä ïî àì :øîBà á÷òé©£Ÿ¥Ÿ¦©¥¤¤¨¦©£¨
äNòî Ba ïéàL åàì ìëå ,äNòî Ba ïéàL åàì¯ ¨¤¥©£¤§¨¨¤¥©£¤

ïéàøáñ äãeäé éaøc ììkî .åéìò ïé÷Bì¯.åéìò ïé÷Bì ¥¦¨¨¦§¨§©¦§¨§©¦¨¨
Làa ø÷a ãò epnî øúpäå" éàä ,á÷òé éaøåeôøNz" §©¦©£Ÿ©§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ
úBîöòä :ïðúãëì déì éòaéî ?àúà éàîìïéãébäå §©£¨¦¨¥¥¦§¦§©¨£¨§©¦¦

øúBpäå¯úBéäì øNò äML ìç .øNò äMLa eôøOé §©¨¦¨§§¦¨¨¨¨¦¨¨¨¦§
úaMa¯àì ïéçBc ïéàL éôì ,øNò äòáLa eôøOé ©©¨¦¨§§¦§¨¨¨§¦¤¥¦Ÿ

àpz ïëå ,äi÷æç øîàå .áBè íBé úà àìå úaMä úà¤©©¨§Ÿ¤§¨©¦§¦¨§¥©¨
àîòè éàî :äi÷æç éác¯epnî øúpäå" :àø÷ øîà §¥¦§¦¨©©§¨£©§¨§©Ÿ¨¦¤
"eôøNz Làa ø÷a ãò¯éðL ø÷Ba ïzéì áeúkä àa ©Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥¤¥¦

BúôéøNì.àðîçø øîàc àúléî ìk :ééaà øîà ¦§¥¨£©©©¥¨¦§¨©£©©£¨¨
ãéáò íà ,ãéáòz àì¯Czòc à÷ìñ éàc .épäî ¨©£¥¦¨¥§©¥§¦¨§¨©§¨

,éãéî épäî àì :øîà àáø ?é÷ì éànà ,épäî àì̈§©¥©©¨¥¨¨£©¨§©¥¦¦
é÷ìc éàäå¯øáòc íeMîàøîénà.àeä àðîçøc §©§¨¥¦§¨©©¥§¨§©£¨¨

:éáéúéî
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תמורה. פרק ראשון - הכל ממירין דף ד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dxenz(iyily meil)

éà÷ àøeètà,eixac exn`p dligza xkfedy zewlnn xeht lr - ©§¨¨¥
øîà÷ éëäålirl opgei iax -(.b),ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì §¨¦¨¨©¨¤¥©£¤¥¦

,åéìòeäîeøz íéc÷nä óà ,eøîà àðéðç éaøa éñBé éaø íeMî ¨¨¦©¦¥§©¦£¦¨¨§©©©§¦§¨
íéøekéáì.dwel epi` §¦¦

`id df e`l lr miwel oi`y dn zaiqy ,dler xen`d uexizdn
:`xnbd dywn df itle ,dyrn ea oi`y meynøîéî àðL éàîe©§¨¥¦

é÷ìc`ed `ld ,dyrn ea oi`y e`l lkn [dwely-]íeMî §¨¥¦
äNòî äNò Bøeaéãácm`e ,oilegd zndaa dyecw dlg eci lre ¦§¦¨¨©£¤

oké÷ìéì éîð íéøekéáì äîeøz íéc÷î,dwli mb -Bøeaéãác íeMî ©§¦§¨§¦¦©¦¦§¥¦¦§¦
,äNòî äNò:`xnbd zvxzn .mixekia mcew dnexz dlg eci lry ¨¨©£¤

íúä éðàL ,ïéáà éaø øîàjrnce jz`ln' ly e`ld my dpey - ¨©©¦£¦©¥¨¨
meyn ,'xg`z `lépL åàìc,àeä äNòì ÷zeilr xar m`y §¨¤¦¨©£¥

dyra aiegn `ed ixd ,dlecb dnexzl oey`x xyrn micwde
.dlecb dnexz epnn yixtdlcixdáéúk(hk gi xacna)ìkî' §§¦¦Ÿ
eîéøz [íëéúðzî] (íëéúåøùòî)z`lMznExY,''dxg`l s`y ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨§©

dnexz epnn yixtdl eilr oiicr xyrnd zpzn z` yixtdy
miwel oi` dyrl aezkd ewzipy e`l lky ,epicia dklde .dlecb

.eilr
miwely mie`l dnkn oia` iax ly evexiz lr dywn `xnbd

:dyrl ewzipy elit` mdilráéúé[ayi-]àäì dì øîà÷å éîéc áø ¨¦©¦¦§¨¨©¨§¨
àzòîL.oia` iax lyå ,ééaà déì øîàikäNòì ÷zépL åàì ìë §©§¨¨©¥©©¥§¨¨¤¦¨©£¥
é÷ì àì,eilr miwel -c øîéî àäå`ed s`,àeä äNòì ÷zépL åàì Ÿ¨¥§¨¥¦§¨¤¦¨©£¥

dide' ly dyrl wzip ,'Fz` xini `le EPtilgi `l' ly e`ld okyŸ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ§¨¨
'WcT didi FzxEnzE `Ed(i fk `xwie),emewn lkné÷ì.dwel `ed - §¨¦§¤Ÿ¤¨¥

cixdïðú,epizpyna epipy -íàL àlà ,øéîäì éàMø íãàL àì' §§©Ÿ¤¨¨©©§¨¦¤¨¤¦
'íéòaøàä úà âôBñå ,øîeî øéîä. ¥¦¨§¥¤¨©§¨¦

:iia`l inic ax uxizãç éúà àìå ,äNò ãçå éåàì éøz eäì éåä̈¥§§¥¨¥§©£¥§Ÿ¨¥©
éåàì éøz ø÷òå äNò`l'e 'eptilgi `l' ,mie`l ipy yi xnina - £¥§¨©§¥¨¥

cg` e`l ly zewln aeig `l` xwer dyrd oi`e ,'eze` xini
.ipyd e`ld meyn zewll el yi oiicre ,cala

dyxbl el xeq`e ,dy`l dp`yil aiig dleza dxrp qpe`d
xn`py ,mlerl(hk ak mixac)`l ,DPr xW` zgY dX`l didz Fle'§¦§¤§¦¨©©£¤¦¨Ÿ

:inic axl iia` dywd .'eini lM DgNW lkEic ñðBà éøäåea yiãç ©©§¨¨¨¨©£¥¥§©
åàì'dglyl lkei `l' lyäNò ãçå,'dy`l didz ele' lyås` ¨§©£¥§

ok it lrø÷òå äNò ãç éúà àìd z`åàì.zewlnnñðBà ,àéðúc Ÿ¨¥©£¥§¨©¨§©§¨¥
Ljk xg`e ezqep` z` `ypLøéb,dze`øéæçî ,àeä ìàøNé íà ¤¥©¦¦§¨¥©£¦

dze`ä÷Bì Bðéàådyrl wzipy xg`n ,'dglyl lkei `l' meyn §¥¤
.'dy`l didz ele' lyåmle`,àeä ïäk íà`ed ixdä÷Bìlr §¦Ÿ¥¤

diyexibøéæçî Bðéàåoeikne ,dyexba xeq` odky meyn ,dze` §¥©£¦
ixd ,dyxiby xg`l 'dy`l didz ele' ly dyrd ea bdep oi`y

r dwel `eds`y gken o`kne .'dgly lkei `l' ly e`ld l
bdep dyrd oi`y mewna mewn lkn ,dyrl wzip e`ld l`xyiay
yi ok m`e .eilr miwele dyrl wzipd e`l aygp epi` ,odka oebk
zncwday elit`e ,mixekial dnexz zncwd lr s` zewll
`l jrnce jz`ln' ly e`ld wzip dlecb dnexzl oey`x xyrn
zncwda mewn lkn ,'enixz mkizepzn lkn' ly dyrl 'xg`z

.dyr mey xn`p `l mixekial dnexz

n ike :inic ax el uxizúøîà÷ íéðäk`ld ,zeywdlàîòè íéðäk Ÿ£¦¨¨§©Ÿ£¦©£¨
àeä àðéøçàmeyn ,mda yiyàøéúé äMeã÷ àðîçø éaøc- ©£¦¨§©¦©£¨¨§¨§¥¨

miwel md mzxneg meyne ,dxizi dyecw dxezd mdl dzaixy
.dyrl wzipd e`l lr elit`

zwelgn d`iane ,dyrn ea oi`y e`l oica oecl zxfeg `xnbd
xg` mewna iepy dyrn ea oi`y e`l oic :df oecipa mi`pz

kzwelgnéàpú.mi`pz -gqt oaxwa xn`p ,`ziixaa epipy oky §©¨¥
(i ai zeny),e'ãò epnî øúpäå] ,ø÷a ãò epnî [eøéúBú] (åøéàùé) àì §Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©Ÿ¨¦¤©

[ø÷adnle .'EtxUY W`AäNòú àì øçà äNò ïzéì áeúkä àa Ÿ¤¨¥¦§Ÿ¨©¨¦¥£¥©©Ÿ©£¤
,dfl df mze` jnqeøîBìjlLe dyrl wzipd e`l `edïé÷Bì ïéà ©¤¥¦

.åéìòmd el`e,äãeäé éaø éøácla`íMä ïî àì ,øîBà á÷òé éaø ¨¨¦§¥©¦§¨©¦©£Ÿ¥Ÿ¦©¥
,äæ àeä,zewlnn xeht gqtdn xizend df mrh meyn `l ,xnelk ¤

àlàdwel epi` jk oia,äNòî Ba ïéàL åàì äåäc íeMîixdy ¤¨¦©£¨¨¤¥©£¤
,dyrn mey dyer epi` xizendïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥©£¤¥¦

.åéìò̈¨
:`xnbd dgikenììkîgken o`kn -äãeäé éaøcz` jixvnd ¦§¨§©¦§¨

,zewlnn xizend z` xehtl ick dyrl wezipdøáñyåéìò ïé÷Bì ¨©¦¨¨
iax ixack `ly ,dyrl wzip epi`yk [dyrn ea oi`y e`l lr]

.awri iaxe ililbd iqei
:`xnbd zl`eyezhiylá÷òé éaølr miwel oi` jk oiay xaeqd ©¦©£Ÿ

,dyrn ea oi`y meyn df e`lLàa ø÷a ãò epnî øúBpäå' éàä©§©¨¦¤©Ÿ¤¨¥
ì 'eôBøNzàúà éàîick dyrl ewzpl jixv oi` ixd ,xn`p dnl - ¦§§©£¨

:`xnbd daiyn .zewlnn exhetlïðúãëì déì éòaéî-df aezk ¦¨¥¥¦§¦§©
migqta dpyna epipyy oicd z` epcnll jxvp(:bt),úBîöòä̈£¨

ïéãébäågqtd lyøúBpäå,exyanøNò äMLa eôøOé,oqipa §©¦¦§©¨¦¨§§¦¨¨¨
xweaa `l` sxyp epi` e"h xweaa xzep dyrpy elit`e

m`e .ezxgnlyeôøOé ,úaMa úBéäì øNò äML ìçwxaly xwea ¨¦¨¨¨¦§©©¨¦¨§§
øNò äòáL,oqipaïéàL éôìmiycwïéçBcmztixyaúaMä úà àì ¦§¨¨¨§¦¤¥¦Ÿ¤©©¨

àîòè éàî ,äi÷æç éác àðz ïëå ,äi÷æç øîàå .áBè íBé úà àìå- §Ÿ¤§¨©¦§¦¨§¥¨¨§¥¦§¦¨©©£¨
c meyn ,df oic epl oipnLàa ø÷a ãò epnî øúBpäå' ,àø÷ øîà̈©§¨§©¨¦¤©Ÿ¤¨¥

.'eôBøNzxn`p xak ixdy ,zexzein 'xwea cr' zeaiz oky ¦§
,'xwea cr epnn exizez `l' aezkd zligzaazkiy ic dide

`l` .'etexyz y`a epnn xzepde'yáeúkä àadf xeziaïzéì ¨©¨¦¥
,BúôéøNì éðL ø÷Baepnn exizez `l ,aezkd zernyn `id jke ¤¥¦¦§¥¨

ok lre .etexyz y`a f"h xwea cr epnn xzep m`e ,e"h xwea cr
.'exizez `l' ly e`ll dtixy ly dyrd jnqp

:xeqi`a dyrpy dyrn oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
éðäî ãéáò íà ãéáòz àì àðîçø øîàc àúléî ìk ,ééaà øîàlk - ¨©©©¥¨¦§¨§¨©©£¨¨Ÿ©£¥¦¨¦©£¥

xeqi`a mc` e`yr m` ,ezeyrl `ly dxezd eilr dzeivy xac
meyn .lg `ed caricae ,eiyrn eliredc à÷ìñ éàcéðäî àì Czò §¦©§¨©§¨Ÿ©£¥

,eiyrn elired `ly xnel jzrc lr dlri m`y -é÷ì éànà- ©©¨¥
.melk eiyrna oi` ixde ,dwel `ed recn

eéãéî éðäî àì ,øîà àáø.milg mpi`e ,melk eiyrn elired `l - ¨¨¨©Ÿ©£¥¦¦
àeä àðîçøc àøîéîà øáòc íeMî é÷ìc éàäå`ed dwely dne - §©§¨¥¦§¨©©¥§¨§©£¨¨

elit`e ,df dyrn zeyrl `ly dxezd ieeiv lr xary meyn
.llk lg epi`y
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אודות כיסוי הראש בילדים, הנה בטח ראה קטע מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שבענין 

התספורת, ומשמע שמזמן התספורת היינו מן שלש שנים בודאי והרבה מקדימים גם לפני זה...



xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dxenz(iriax meil)

:`ax zhiy lr `ziixan dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
LøébL ñðBà,dy`l d`ypy xg`l ezqep` z`,àeä ìàøNé íà ¥¤¥©¦¦§¨¥

øéæçîd`yepe dze`ä÷Bì Bðéàå.'dgly lkei `l' meynéàå ©£¦§¥¤§¦
úøîàc ,`ax ixacké÷ì àðîçøc àøîéîà øáòc ïåék`ly elit` ¨§©¥¨§¨©©¥§¨§©£¨¨¨¥

,eiyrn eliredàäyxiby l`xyi -,é÷ìéì éîð`ly elit`e ¨©¦¦§¥
eilre 'dy`l didz ele' aeign exhetl eiyexib el elired

`id dwel epi`y `ziixaa epipyy jkne .dxifgdl,àáøc àzáeéz§§¨§¨¨
.mdilr dwel epi` eiyrn elired `ly lky iia` ixack gkene

:`xnbd zvxzníúä éðàL ,[àáø] Cì øîàdwel epi`y ,qpe`a ¨©¨¨¨©¥¨¨
meyn oiyexibd lràø÷ øîàc(hk ak mixac),`l'lkEiDgNWìk §¨©§¨Ÿ©©§¨¨

,'åéîéyåéîé ìkdeevn `edøéæçäå ãBîòa`le ,dyxiby xg`l s` ¨¨¨¨¨©£§©£¥
`l dyxib m`y dyre mewa dzeivy `l` ,yxbl dxezd dxq`
dwel epi` ok lre ,dxifgdl eilr `l` eini lk zgleyn dpxi`yi

.oiyexibd lr
:`xnbl dywedeééaàìeepi` eiyrn elired `ly lky xaeqd §©©¥

meyn dwel epi` jk oia `ld ,'eini lk' xn`p dn myl ,dwel
:dvxize .eiyexib el elired `le ,dxifgdl eilryøîàc åàì éà¦¨§¨©

,øcäéì éòa éà ,déì ãáòc àeä àøeqéà àðéîà äåä ,'åéîé ìk' àðîçø©£¨¨¨¨¨£¨£¦¨¦¨§¨©¥¦¨¥¦§©
øcäéì àì éòa éàå`l' xeqi` lr xar dyxib m`y mixne` epiid - §¦¨¥Ÿ¦§©

,'dy`l didz ele' aeign exhetl eiyexib elirede ,'dgly lkei
eliredy xg`ne ,dpxifgi `l dvxi `l m`e dpxifgi dvxi m`e

.df e`l lr zewll el yi eiyrnïì òîLî à÷ok `ly aezkd ¨©§©¨
.dxifgdl aiig `l` ,`ed

:`ax lr `le iia` lr dywnd zxg` oeyl d`ian `xnbdàðLéì¦§¨
LøébL ñðBà ,éáéúéî ,àðéøçà,ezqep` z`øéæçî ,àeä ìàøNé íà ©£¦¨¥¦¥¥¤¥©¦¦§¨¥©£¦

dze`ä÷Bì Bðéàå,'dgly lkei `l' meynàeä ïäk íàåxeq`y §¥¤§¦Ÿ¥
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קסט oifge` mipy` cenr d sc ± oey`x wxtzereay
é÷ìéì éîð àäepi`c `kd ipzw ikdl Ð iwlil ipdnc `kidc xn`c iia`l gpiz ,xnelk Ð

i`de ,ipdn `lc xn`c `axl `l` .dxifgdl lekiy ,carc i`n ipdn `l `dc ,dwel

meyn inp iwlil Ð ipdn `lc ab lr s` `kd ,`pngxc `xnin` xarc meyn Ð iwlc

.`pngxc `xnin` xarcåéîé ìë äçìùì ìëåé àì,dglyl lkei `l eini lkc rnync Ð

"xifgde cenr"a eini lkc ,xifgi Ð yxib m`c

la` .`pngxc `xnin` xar `l jklide .i`w

,dwel i`ce Ð ipdn `lc ab lr s` ,`nlra

.`pngxc `xnin` xarc meynééáàìåxn`c Ð

Ð iwl `l ipdn `l i` la` ,iwl ipdnc `kidc

"eini lk" azkinl jixhvi` i`nl ,dicicl

`l ikd`e ,"xifgde cenr"a i`wc opireny`l

dyr mew iedc meyn iwl?lk" aizk `l elit`

,ipdn `lc oeik ,iwl `lc dicicl opirny ,"eini

!dxifgdl lekicäì ãáò àøåñéà.dyxiby Ð

Ð ira i`e ,ecia zeyxde ,iwl `l `wlin la`

.xcdil `l Ð ira `l i`e ,xcdilïì òîùî à÷
ecia daegc aezkd jl cnile ,"eini lk" Ð

,i`w "xifgde cenr"a eini lk `zyde .dxifgdl

.dyr mew iedc meyn e`le ,iwl `l jklde

àðéøçà àðùéìlirl xn`c iia`l `zaeiz Ð

"dglyl lkei `l"a `kd `pifg `dc ,ipdnc

la` .iia`l `iywe ,dxifgdl lekic ,ipdn `lc

ikdc ,`gip i`ce Ð ipdn `l lirl xn`c `axl

jl xn` .ipdn `lc ,dxifgdl lekic `kd ipzw

,xnelk ."eini lk" `xw xn`c mzd ip`y :iia`

xifgn ikdl ,yxiby qpe`a `kde ,ipdn `nlra

cenr"a eini lkc ,"eini lk" aizkc meyn Ð

.i`w "xifgdeêì øîà àáøå`axl ,xnelk Ð

,ipdn `l dxezay dyrz `l lkc xn`c

lk" azkinl jixhvi` `zkld i`nl dicicl

"xifgde cenr"a i`wc opireny`l "eini?

`l dyrz `l `edy inp `zkec lkac ,`hiyt

ded Ð "eini lk" aizk `l i` :`ax ipyne !ipdn

,`pngxc `xnin` xarc meyn ,iwlil :`pin`

.dwliy xg`l dxifgn `diy ,dl xcdip xcde

ñðåà äéì äåäåoizrc` wqiz ikdl ,xnelk Ð

lkei `l"c e`l` xaerc qpe` iedc ,iwlilc

aizk ikdl ,`zcixb e`l `l` `kile ,"dglyl

,i`w "xifgde cenr"a eini lkc Ð "eini lk"

dyr mew dia zi` `dc ,`zcixb e`l ied `lc

`pwqn dlek ikd `ied `pyil jdle .iwl `le

.`zrnycïéà åáìçlr dtid on mxez `diy Ð

.dtidàì òåøâlr rxd on oebk ,rexbd on Ð

xn`wc `zlin epiide .mxez epi`c `ed Ð dtid

,ynn e`l iedc meyn e`le .ciaril `l `pngx

.`ed dyr llkn `ad e`l `l`åúîåøú
äîåøúxn`c `axl `iywe ,ipdnc `nl` Ð

.ipdn `lééáàìåxn`c `zlin lkc xn`c Ð

drxd on mxeza `kd ,ipdn ciarz `l `pngx

`le" azknl jixhvi` `zkld i`nl dtid lr

ipdnc rnync ,"`hg eilr e`yzøçáåîä ?Ð

.dtid on mxezéø÷éî àì àèåç`l` `kilc Ð

.`nlra `xeqi`ïì òîùî à÷e`yz `le" Ð

.ixwin "`heg" elit`c ,"`hg eilráìç ïúéì
äæì áìçå äæìixz "alg" "alg" aizk ikdlc Ð

.xdvi lr xdvi epiidc ,epin lr oinn oebk ,df ly xgaend on envr ipta yixtiy Ð dfl alg ozic opireny`l ,xdvia cge yexiza cg Ð ipnifäæì áìçå`le ,yexiz lr yexizn Ð

.xdvi lr yexizne yexiz lr xdvin oebk ,epin epi`y lr oinnäîåøú åúîåøú ïéà.ipdn xn`c iia`l `iywe ,ipdn `l `nl` Ðíúéùàø àø÷ øîàã íúä éðàùdpyc ,xnelk Ð

.ipdn `l Ð mxz m` ikd`e ,epin epi`y lr oinn mexzi `lc ,akrl aezkd eilràòìéà éáø øîà ïëå.akrl aezkd eilr dpyc ,aizk "mziy`x"c meyn ipdn `l ikdlc Ðàáøìå
.ipdn `lc meyn "mziy`x" azknl jixhvi` i`n` dicicl ,ipdn `l xn`c Ðàáø êì øîàdfn oinxez oi` Ð "alg" "alg" :`pin` ded ,`l i`c "mziy`x" azknl jixhvi` Ð

:opiqxb ikd .df lråäá áéúë áìç ãçã ïâãå ùåøéú ìáàivnc `ni` ,"obce yexiz alg lke" :aizkc ,"alg" cg `l` aizk `l obce yexiz oiac ,xnelk Ðlr obcn ,i`d` i`dn mxz

.'ek "mziy`x" `pngx azk xcd ikdl ,dxery lr dhg oebk ,df lr dfn mipbc ipin edlekc ,obc lr obce ,obc lr yexizne yexizíéðäë éîøç.mipdkl mipzipd l`xyi inxg Ð

àéðäî àì àîìà.oeict mdl oi` :ipzwck ,melk `le dyr `l Ð o`ct m`c Ðåúééååäá.oeict ici lr oilegl `vei epi`y Ð
øåëáá
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éáéúéî`d ,`zydc dizrc `wlqe Ð dwel epi`e xifgn `ed l`xyi m` yxiby qpe`

`dc ,oiyexib `ipdn `lc meyn `l` ,`ed wezip mrhn e`l Ð dwel epi`c

`zaeize !iwlil inp `d Ð iwl `pngxc `xnin` xarc oeik :zxn` i`e .dxifgdl jixv

`lc oeik :xn`z m`e .eiyrn ipdn `lc Ð iwl `l ikd meync ,`gip iia`l `nlya .`axc

zy` meyn dilr `ad aiigil Ð oiyexib ipdn

dwel i`n` inp odke ,dxfg mcew elit` yi`

!llk hbd lg `lc xninl ol ded ?xifgn epi`e

wxt xn`ck ,dzinl oiyexib ywzi`c :xnel yie

inp `kd .oiyexibl dzin ywzi` :oiyeciwc `nw

d`iven dzin dn ,dzinl oiyexib ywzi`

`l ikdl ,edine .'ek oiyexib s` Ð lrad zeyxn

jixv `ed ixdy ,eini lkl df geliy oi`y ipdn

"eini lk"c dzr dizrc` wiq` `le .dxifgdl

meyne ,dyr encwy e`l iedc meyn ,wezip ied

!iwlil ,ipdn `lc oeik :`axl jixt ikdøîàjl

lk `xw xn`c mzd ip`y `axeini lk eini

df oi`e ,xenb wezip iede Ð i`w xifgde cenra

Ð "eini lk" jixhvi` ikdlc ,dyr encwy e`l

`l" :`xw xn`w ikde .eini lk df geliy oi`y

df geliy `di `l Ð dgly m`e ,"dglyl lkei

ab lr s`e .dxifgdl jixv `ed ixdy ,eini lk

mewn lkn ,geliy `la eini lk cinrdl xyt`c

aizke ,"eini lk dy`l didz el" aizk `lc oeik

dpin rny Ð "dglyl lkei `l" xg`l "eini lk"

yic `kid lkc :llkd dfc .diazk e`ll weziplc

df oi` Ð e`ld xg` i`w dyrc `xwa dgked

`la "dy`l didz el"n la` .dyr encwy e`l

el" ixdy ,wezipa dil wiic ded `l "eini lk"

.geliy `la ixiin "dy`l didzíàyecw epi`

ze`iypc `nip :xn`z m`e Ð dnl `hg ze`iyp

xne`e !`pngxc `xnin` xarc meyn ied `hg

,yecw epi` m` :eyexit ikdc ,upyn oeyny epiax

opirci inp ikd e`la ?aizk dnl `hg ze`iyp

,"ealg lk"n aizkcn ,`hg ze`iyp ea yic

!`l Ð oirexib ,oi` Ð ealg :rnync

éðàùdfl ziy`x mziy`x `xw xn`c mzd

yixa ixde :xn`z m`e Ð dfl ziy`xe

`xw i`d iia` yixc (a,cp) zexekac `xza wxt

mzdc `yxc jdc :xnel yie ?obce obc ihernl

."mziy`x"n `kdc jde ,`iz` "ziy`x"n

àáøìåÐ 'ek mziy`x `pngx xn`c e`l i`

zexekac `xza wxta `de :xn`z m`e

"obc" rnyn lk ,inp "mziy`x" `la :xn` (my)

`ibeq jdc xnel jixve !zxn` zivn `l Ð cg`

jixhvi` "ziy`x"c xn`c o`nk `iz` `kdc

.obce obcl xity
`axle
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" àø÷ øîàc ,íúä éðàL :àáø Cì øîà !àáøc àzáeézøãðìe,"äöøé àìàeä éevø¯àìc §§¨§¨¨£©¨¨¨¨¥¨¨©£©§¨§¥¤Ÿ¥¨¤¦§¨
Lc÷éî àä ,ävøî¯ééaàìe .éLã÷¯:àðéîà äåä ,"äöøé àì øãðìe" àðîçø øîà àìc éà §©¤¨¦§©¨§¦§©©¥¦§¨£©©£¨¨§¥¤Ÿ¥¨¤£¨¨¦¨

øáBòkäåöî¯:àðîçø øîàc ,úéaä ÷ãáì ïéîéîz Léc÷î éøäå .ïì òîLî÷ ,øLëå §¥¦§¨§¨¥¨©§©¨©£¥©§¦§¦¦§¤¤©©¦©£©©£¨¨
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dxenz(iriax meil)

:`xnbl dywedeàáøìe`l dxezd zevn lr xary lky xaeqd §¨¨
lg oi` jk oia `ld ,minxga '`ed' azkp dn myl ,eiyrn milg

:dvxize .ezectl dxezd dxq`y meyn epeict'àeä' éàä`a ©
øBëa éèeòîì.'xkni `l' oicnøîàð øBëaa ,àéðúc(fi gi xacna)K`' §©¥§§©§¨©§¤¡©©
'ebe xFW xFkAäcôú àìWcwiab lr axwdl xekad oicy .'md §Ÿ¦§¤Ÿ¤¥

el ozipy odkl oeict `la lk`p `ed ixd men ea ltp m`e ,gafnd
oileg bdpn ea bedple ezectl xyt` i` la` .dpzna df xeka
`le dyecw ea yi oiicr mnedy xg`l s`y meyn ,dceare dfibk
z` llgle ezectl `l` dxezd dxq` `le .dlik`l `l` xzed

,minc lr ezyecwåmle`àeä økîðxeqi` oi`e enena mixg`l §¦§¨
.ezxiknala`øNònadndaøîàð(bl fk `xwie)å ,'ìàbé àì'ok lr §©§©¤¡©Ÿ¦¨¥§

.íeî ìòa àìå íz àìå ,èeçL àìå éç àì økîð Bðéàdle`by s`e ¥¦§¨Ÿ©§Ÿ¨§Ÿ¨§Ÿ©©
'l`bi `l' xn`p xyrnay xg`n mewn lkn ,cg` oipr md oeicte
dle`b xeqi` dn ,dey dxifba epcnl ,minxga dxn`py oeylk

mda xn`p oky ,enr dxikn xeqi` s` minxga xn`py(gk fk my)

enr llek xyrna xn`py dle`b xeqi` s` ,'l`Bi `le xkOi `l'Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥
dxikn xeqi` s`(.al zexeka)`le oeict wx xq`p xekaa la` .

,mipic dnkl xyrnn dey dxifba cnlp xekay elit`e ,dxikn
`a minxga xn`py '`ed' oky ,xyrnn ecnell oi` df oiprl

.dxikn xeqi`n xeka hrnl
:dxenz oicn `ax zhiy lr dywn `xnbdøîàc ,äøeîz éøäå©£¥§¨§¨©

àðîçø(i fk `xwie)àðúå ,'Búà øéîé àìå epôéìçé àì',epizpynaàì' ©£¨¨Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦Ÿ§¨¨Ÿ
.'íéòaøàä úà âôBñå ,øîeî øéîä íàL àlà ,øéîäì éàMø íãàL¤¨¨©©§¨¦¤¨¤¦¥¦¨§¥¤¨©§¨¦

éðäî àîìào`kne ,xeqi`a dyrpy dyrn lireny gkene - ©§¨©£¥
àzáeézdn lrcxn`àáø,ciarz `l `pngx xn`c `zlin lk' §§¨§¨¨

:`xnbd zvxzn .'ipdn `l ciar i`Cì øîàíúä éðàL ,[àáø] ¨©¨¨¨©¥¨¨
meyn ,dxenzaàø÷ øîàc(my),'Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå' §¨©§¨§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤

mpi` ,eiyrn milgy aezkd mda dlib `ly zenewn x`ya la`
.xeqi`a eyrpyk miliren

:`xnbl dywedeééaàìe`ly dxez dxn`y xac lkay xaeqd §©©¥
dxenzdy eprinydl aezkd jxved dnl ,carica lg ezeyrl

:dvxize .dlgBúøeîúe àeä äéäå' àðîçø øîàc åàì éàdidi ¦¨§¨©©£¨¨§¨¨§¨¦§¤
,'Wcwàðéîà äåäe ,ixnbl ezxenz lirezyàözmiycw zndaBæ Ÿ¤£¨£¦¨¥¥
oileglñðkúåoileg zndaBæxn` ixdy ,dizgz ycwzdl §¦¨¥

.odipia silgdl dvxe ef zxenz ef didzyïì òîLî÷aezkd ¨©§©¨
z` llgl `le ,oilegd znda z` ycwl wx eiyrn eliredy

.oaxwd znda
:oldl dpynd ixacn iia` zhiy lr dywn `xnbdøBëa éøäå©£¥§

øîàceaàðîçø(fi gi xacna)ïðúe ,'äcôú àì'oldl(.`k)lk , §¨©©£¨¨Ÿ¦§¤§©
miycwdmen mda ltpyå ,ïBéãt ïäì LéokïäéúBøeîúìoda ltpy ¥¨¤¦§§¦§¥¤
yi menøNònä ïîe øBëaä ïî õeç ,ïBéãt`l` ,oeict mdl oi`y ¦§¦©§¦©©£¥

[dxfrl uegn] oileaba mihgyp md ixd men mda ltp m`
lr zllgzn mzyecw oi` mze` ect m`e ,oeict `la milk`pe

.mpeict incàîìà`ly dxez dxn`y meyny [dfn gkene-] ©§¨
xeka zectléðäî àìo`kne ,epeict [liren `l-]àzáeéz Ÿ©£¥§§¨

dn lr [`iyew-]cxn`ééaà.'ipdn ciar i`' §©©¥
:`xnbd zvxznCì øîàíúä éðàL ,[ééaà]oicd my dpey - ¨©¨©©¥©¥¨¨

meyn ,xeka oeictaøîàceaàø÷(my)`l'dCtzWcw,'íäyie §¨©§¨Ÿ¦§¤Ÿ¤¥
y 'md'n yexcl,eäé ïúééåäa.mpeict legi `le mzyecwa ex`yiy ©£¨¨¨§
:`xnbd zl`eyàáøìeieeiv lr xary mewn lkay xaeqd §¨¨

,eiyrn milg `l dxezd'íä' éàäxekaa xn`py,déì änìixd ©¥¨¨¥
epcnll :`xnbd daiyn .lg epeict oi`y heyt df xezi `ll mb

wxyïämnvr [zexekad]ïéáéø÷ ïúøeîz ïéàå ,ïéáéø÷iab lr ¥§¥¦§¥§¨¨§¥¦
.miycw zexenz x`yk gafnd

:`xnbd zl`eyééaàìe,lg mpeict oi`y 'md'n yxecdàøáñ éàä §©©¥©§¨¨
déì àðî.gafnl daixw dpi` xeka zxenzy df oic el oipn - §¨¥

xekaa xn`py dnn df oic yxec iia` :`xnbd daiyn(ek fk `xwie),
('äì) ,'àeä 'äì äN íà øBL íà'`weecyå ,áéø÷ [àeä]mle`ïéà ¦¦¤©¨¥§¥

.äáéø÷ Búøeîz§¨§¥¨

'md'n yxec `axy mcewd dvexizn dzr da zxfeg `xnbd
:daixw dpi` xeka zxenzyéîð éëä ïéà àáøå`ed mb [ok`-] §¨¨¦¨¦©¦

xaeqàø÷ àeääîczxenzy epcnl '`ed 'dl dy m` xey m`' §¥©§¨
.'md ycw'n `le ,daixw dpi` xeka'íä' àlàxekaa xn`pyänì ¤¨¥¨¨

a ïîc áøòúpL øNòîe øBëa ìò ãnéì ,éìmcìkzepaxwd x`y ¦¦¥©§©£¥¤¦§¨¥¨¨§¨
ïéìBòä,gafnd lrïéáéøwLmiwxfpe el` miaxern mincéaâì ¨¦¤§¥¦§©¥

d,çaæîrnyn 'md'n oky ,mxya zlik` z` ef dwixf dxizne ¦§¥©
m` elit`e .xg` mca eaxrzdy xg`l elit` eidi mziieday
mncy mixne` oi` ,xyrnde xekad mc lr daexn xg`d mcd
dxiyk dwixf `l` ,epi`y ink `ed ixde xg`d mcd aexa lha
`le ,df z` df milhan mpi` gafnd lr milerd lky meyn .`id

.aexa lehia oic mda xn`p
:`xnbd zl`eyééaàå,xekal oeict oi`y 'md'n yxecdàøáñ éàä §©©¥©§¨¨

df z` df milhan oiler oi`ydéì àðî:`xnbd daiyn .el oipn - §¨¥
df oic yxec iia`îmixetkd mei zcear xcqa xn`py dn`xwie) ¦

(gi fhøéòOä ícîe øtä ícî ç÷ìå'.'aiaq gAfOd zFpxw lr ozpe §¨©¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§©¦§¥©¨¦
did xiryd mcne xtd mcn zefdl lecbd odkd xnby xg`ly

.adfd gafn zepxw lr axernd mcdn ozepe cgi maxrníc àìäå©£Ÿ©
î äaeøî øtämcdìMd,øéòNmc' aezkd e`xw ji` ok m`e ©¨§¤¥¤¨¦

`l` .eaexa lhazde xtd mca axrzdy xg`l 'xirydì ïkéîlk ¦¨§
dïéìBògafnd lrïéàLmdícî ç÷ìå' ,àéðúc .äæ úà äæ ïéìháî ¦¤¥§©§¦¤¤¤§©§¨§¨©¦©

eäiL ,'øéòOä ícîe øtäel` mincïéáøBòîmzpizp zrya dfa df ©¨¦©©¨¦¤§§¨¦
,gafnd zepxw lr.äiLàé éaø éøácmb aexa lehia oic did eli`e ¦§¥©¦Ÿ¦¨

.zaexrza lhazdl xiryd mcl el did milera
:`xnbd zyxtnàáøåmilha mpi` oilery myn di`x oi`y xaeq §¨¨

oky ,da dfíúäzepxwd lr ozepîmcéðôa äfîe Bîöò éðôa äæ ¨¨¦¤¦§¥©§¦¤¦§¥
ïúðBé éaøk dì øáñå ,Bîöò`le ,cgi mincd ipy z` miaxrn oi`y ©§§¨©¨§©¦¨¨

.dfa df miaxernd mixac ipya `l` aexa lehia oic xn`p
dpyna `aend xyrn oeict oicn iia` zhiy lr dywn `xnbd

:oldløNòî éøäådndaøîàceaïðúe ,'ìàbé àì' àðîçøoldl ©£¥©§©§¨©©£¨¨Ÿ¦¨¥§©
(.`k)miycwd lk ,ïîe øBëaä ïî õeç ,ïäéúBøeîúìå ïBéãt ïäì Lé¥¨¤¦§§¦§¥¤¦©§¦

øNònä.oeict mdl oi`yàîìàdxq`y meyny [dfn gkene-] ©©£¥©§¨
xyrn zectl dxezdéðäî àìe ,epeictàzáeéúdn lr `idcxn` Ÿ©£¥§§¨§

ééaà.'ipdn ciar i`' ©©¥
:`xnbd zvxznCì øîà,iia`íúä éðàLmeyn ,xyrn oeicta ¨©¨©¥¨¨

éìécódey dxifba dnda xyrn.øBëaî 'äøáò' 'äøáò'oky §¨¦£¨¨£¨¨¦§
xn`p xyrna ,'dxard' oeyl dxn`p mdipya(al fk `xwie)lM'Ÿ

xn`p xekaae ,'haWd zgY xari xW`(ai bi zeny)Yxarde'lk £¤©£Ÿ©©©¨¤§©£©§¨¨
'md' ea xn`py meyn oeict el oi` xekay myke .'mgx xhR¤¤¤¤

.xyrnl oicd `ed ,lirl x`eank 'edi oziieda
e :zenexza dpynd ixacn `ax zhiy lr dywn `xnbdéøä£¥

xeqi`dmc`a xn`py[íéc÷nä] (äîéã÷ä)zyxtddäîeøz ©©§¦§¨
ìd zyxtdøîàc ,íéøekéaeaàðîçø(gk ak zeny)Eòîãå Eúàìî' §¦¦§¨©©£¨¨§¥¨§§¦§£

ïðúe ,'øçàú àìzenexz zkqna(e"n b"t),íéc÷nädnexz Ÿ§©¥§©©©§¦
,mixekalàeäL ét ìò óàxaeraxeqi`,äNòú àìmewn lkn ©©¦¤§Ÿ©£¤

,éeNò äNòM äîlk' xaeqd `ax lr dyw o`kne .eznexz dlge ©¤¨¨¨
zvxzn .'ipdn `l ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c `zlin

:`xnbdíúä éðàL ,àáø Cì øîà,mixekial dnexz zncwda ¨©¨¨¨©¥¨¨
meynàø÷ øîàc(hk gi xacna)(íëéúåøùòî) [íëéúðzî] ìkî' §¨©§¨¦Ÿ©§Ÿ¥¤

(äîeøz) eîéøz,''d znExY lM z`elit` zeaxl `a 'lkn'e ¨¦§¨¥¨§©
z.carica dlg mixekial dncwedy dnex

:`xnbd zyxtnééaàìelg xeqi`a dyrpy dyrn lky xaeqd §©©¥
,mixekial dncwy dnexzl cgein ieaixa jxev oi`e ,carica

déì àéòaéî,xg` oicl xen`d ieaixd [jxvp-]áø déì øîàãk ¦©§¨¥¦§¨©¥©
.ééaàì àttyiwl yix xn` oky(:bi dvia)enicwdy oey`x xyrn , ¨¨§©©¥

d`eazd daiigzd `l oiicryk [oxeba mgexin mcew] milaya
mcewy ,`ed zepznd xcq oky .dlecb dnexzn xeht ,dnexza
jk xg`e ,odkl dze` mipzepe dlecb dnexz zexitdn minxez
ield lre ,iell eze` mipzepe oey`x xyrn mdn miyixtn
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המשך בעמוד חח

oifge` mipya cenr d sc ± oey`x wxtzereay
äãôú àì øîàð øåëáádfib oebk ,oileg bdpn ea bedple ezectl oileki milrad oi`y Ð

.dceareàåä øëîð ìáàikdlc ,xeka zxeza odkl exkenl leki Ð men ea ltp m`y Ð

.ixy dxiknac opireny`l Ð "dctz `l" aizkøëîð åðéàåzexekaa opixn`ck Ð

`le xkni `l" :oinxg iab oldl xn`pe ,"l`bi `l" :dnda xyrna o`k xn`pc ,(`,al)

dxikn o`k s` Ð enr dxikn oldl dn ,"l`bi

li`ed [oizrc `wlqe] .xknp epi`c ,enr

wqiz ,onwlck xekae xyrn iccd` yewzi`e

xyrnc `inec ,xknp epi` xekac oizrc`

ihernl Ð oinxgc "`ed" aizk ikdl .dnda

.exkenl lekic ,xekaåæ àöú)d`veic Ð

ediieexzc ,dnewna dxenzd zqpkpe dzyecwn

.(iyicw ediieexzc ol rnynw .iycw yicwn `l

ééáàìåopireny`l e`l "ycw didi" i`d Ð

`l i` `l` .ipdn inp `nlra `dc ,dycwc

dpey`x `vz :`pin` ded ,`pngx diazk

.oileglïì òîùî à÷.iyicw ediieexzc ,`xw Ð

dctz `l" ea xn`pc xeka ixde :opiqxb ikd

.(yxit jli`e o`kn) "md ycewïðúåwxta Ð

xeka oia dn :(`,`k dxenz) "miycw el`"

miycwd lk x`yl xyrne?ileqt lk

oixknpe ,weyae filhi`a oihgyp oiycwend

.oileg x`yk xknil `xhila oilwype ,filhi`a

ez`pdy itl ,miycw oeifal opiyiig `le

ileqt lk" wxta zexekaa opixn`ck ,ycwdl

mc`l dil opixy i`c .(a,`l) "oiycwend

evtwi Ð weya oxknl miycw ileqt z` dcetd

xyrne xeka la` .xweia dctie oigwel odilr

z`pde odkl xeka z`pd ,milral oz`pd

`l Ð edcic dgeexd meyne ,milral xyrn

.miycwa opilflfnïåéãô ïäì ùéx`yl Ð

opeict oiqtez Ð m`cte men eda ltpy miycw

mdizexenz oke .oilegl oi`vei ode ,ozyecwa

epi` Ð men lra xeka la` .men eda ltpy

.dyecwa epeict qtezàø÷ øîàã íúä éðàù
àäé ïúééååäá íä ùã÷ øåëáá`vi `ly Ð

uxzn `l xyrnne .oeict ici lr ezyecwn

onwle .xekan `l` diaze` `lc ,icin `zyd

.xyrnn dil xcdne xyrnn dil aizenìëá
ïéìåòäoilerd zepaxwd x`y incn cg`a Ð

.dwixf `idda xya `ixzyne ,oiaixwy ,gafnl

opitli dpine ,df z` df oilhan oiler oi`c

,edi oziieda Ð "md" :rnyn ikde .oiler x`yl

.eaxrzp elit`øéòùä íãîå øôä íãîozpe" Ð

ly xirye xt axrnc xaqwe .'ebe "zepxw lr

gafn zepxw lr wxefyk cgia mixetikd mei

mcn daexn xtd mcy reci xacd .iniptd

,"xiryd mc" ixwin ikd elit`e ,xiryd

df oilhan oi`y oilerl o`kn .ezwixf `ipdne

.df z`àáøåaxrn `lc ,`wtp `l mzdn Ð

.envr ipta dfne envr ipta dfn ozep `l` ,edl

.envra dfe envra df ozep `l` ,iniptd gafn zepxwl xirye xt mc oiaxrn oi` :(a,fp) "el e`ived" wxta `nei zkqna xn`c ,[ozpei] (opgei) 'xk dl xaqeäøáò äøáòxekaa Ð

."xeari xy` lk" :(fk `xwie) aizk xyrnae ,"mgx xht lk zxarde" :(bi zeny) aizkééáàì àôô áø äéì øîàãëìiel enicwdy oey`x xyrn :opixn`c ,(a,bi) dvia zkqna Ð

,dlecb dnexzn xeht ikd elit` Ð melk odk lhp `l xyrnnc ,lhep `edy xyrna d`nn ixz odkl iel ciqtdy `vnpe ,mixnrd on dlecb dnexz dyxtedy mcew ,milaya odkl

!iel xhtil inp ,ogxny xg` ,ixka odkl iel enicwd elit` ,ikd i` :iia`l `tt ax dil xn`e .xyrnd on xyrn znexze dlecb dnexz `le ,jl izxn` "xyrnd on xyrn" xn`py

"milaya" hwp i`n`eíëéúåøùòî ìëî ?'d znexz z`" (gi xacna) `pngx xn`w miell Ð.dlecb dnexz Ð "ïâãéà éøë."jpbc ziy`x" :aizkc ,dlecb dnexzl dil rawi`e Ð

ïéùåã÷ ùéù íå÷î ìë.lecb odkl dpnl` epiidc :mzd yxtne ,oiyecw oze`a dxiar yie ,oiqtez oiyecwdy mewn lk Ðíåâôä øçà,"oiyecw yi" ipzwcn ,ipdn `nl` .llg iedc Ð

.oiyecw iqtz `l Ð ipdn `l i`cììçé àì áéúëã íúä éðàù.oiyecw iqtz `nl` ,oixfnn dyer epi`e dyer `ed millg rnync Ðìçé àì àîéì àúàã àåä éëäì éà ééáàåÐ

.i`w dicegl cle`c rnyncììçé àì éàî,clel Ð el cg` ,`z` `pixg` `yxcl dpin rny Ðm` `yp iac dnexza dxeq`e ,dpef ziyrpe ,zllgzn dnvr `idy Ð dl cg`e

.ipdn ciar i` :opixn` `zlin lklc ,`xw jixv `l ikdlc .ipdn ciar i` zxn`c meyn e`le ,`xw jixhvi` dcic meyne .`id odk zaåáéø÷ú àìi`dc (a,e) onwl opixn`e Ð

.`ed eyicwz `l Ð "eaixwz `l"éåùò äùòù äî.odincl iycwe Ðíúä éðàù."oevxl `l ik" `xw `edda aizkc Ðøùëå.ol rnyn `w ,aixwdl elit` Ð
äáãð
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àáøìå,`di eziieda "`ed" iwenc iia`le :xn`z m`e Ð xeka ihernl `ed i`dihernl

i`c xekaa opiwtnc ,`gip `pwqnd itlc :dyn epiax axd xne`e ?dilpn xeka
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,úéaäoldl `ziixad o`kn zyxece(:f)dz` eze` `weecy ©©¦
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.'ipdn
:`xnbd zvxzn,[àáø] Cì øîàaezkd seqa xn`py dnn ixd ¨©¨¨¨
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`id dlifbdy onf lk `weecy epcnlläîk[enk-]ìæbMeilr §©¤¨©
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.dinc z` `l` dnvr dze` aiyn epi` dlifbd
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eyinyz m` meia ea wifgdl el xzen elhpy xg`l carica

meia eyinyz m` dlila e` ,dlilao`kne .àzáeézdn lrcxn` §§¨§
àáø.'ipdn `l ciar i`' ¨¨
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øcäð àì éòa éàå øcäéð éòa éà ,ãáò [ãáòã] àøeqéà àðéîà äåä- £¨£¦¨¦¨§¨©¨©¦¨¥¤§©§¦¨¥Ÿ©§©

epxifgi dvxi m`e ,ixnbl oekynd z` dpw xeqi` lr xary s`y
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øîà àðîçøcda(ak bk `xwie),'Eøöe÷a EãN úàt älëú àì' §©£¨¨¨©Ÿ§©¤§©¨§§§¤
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Bçøéî àlLd`td el` mipte` lkae .zexyrna aiigzde ixkl ¤Ÿ¥§

.gxnzzy xg`l s` zexyrnn dxehtxak m` la`Bçøéîixkl ¥§
,d`t epnn yixtdy mcewBøOòîdligzåjk xg`Bì ïúBðd`t §©§§¥

d`td z` yixti m`e ,xyrna ixkd aiigzd xak oky ,ixkdn
xyrn yixtdl miiprd ekxhvi exyriy mcewxg`l d`tdn

.miciqtn e`vnpe ,da ekfiyo`yre mihgd z` oghy xg`l la`
.dyrn iepiya dze` dpew `edy meyn ,d`t aeign xhtp gnw

óà ,eøîà ìàòîLé éaø íeMîdze` yle d`eazd z` oghy xg`l ¦©¦¦§¨¥¨§©
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miyecw zyxta zg` mrt ,minrt izy(i-h hi `xwie)dNkz `l'Ÿ§©¤
xen` zyxta df aeig dpyp aeye ,'xvwl LcU z`R(ak bk my)`l' §©¨§¦§ŸŸ

mdn cg`e ,'LxvwA LcU z`R dNkzàøéúéaeig zeaxl ,xzein - §©¤§©¨§§ª§¤§¥¨
.ixkd one mixnerd on s` d`t

:`xnbd zyxtnàáøådyrn liren oi` mewn lkay xaeqd §¨¨
,xen`d ieaixa jxev oi`e ,xeqi`a dyrpy,Cì øîà'aefrz'dy ¨©¨

`xizizeaxl `ayúøçà äáéæò Cì Lé[xg` xwtd-]BækL ¥¨£¦¨©¤¤¤¨
.xyrnn dxeht `idy elit`e ,d`ta dxezd da daiigyBæéàå§¥

,ef `id daifrBîøk øé÷ônä äæaiig `edy ,ea dkfe xfg jk xg`e ¤©©§¦©§
.miipr zepzn x`yae d`ta,àéðúcoiae xyrnn oia xeht xwtdd §©§¨

oky ,df xeht oiprl mpic welg j` ,miipr zepznn,Bîøk øé÷ônä©©§¦©§
åjk xg`úBììBòå èøôa áéiç ,Bøöáe øçMì íékLäeäçëLa §¦§¦©©©§¨©¨§¤¤§¥§¦§¨

.øNònä ïî øeèôe ,äàôáe`ed miipr zepzna df aeig xewne §¥¨¨¦©©£¥
.oda xn`py `xizi 'aefrz'n

:dkldl `axl iia` oia dn zxxan `xnbddéøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥
ééepéL éðä ìk ïðépLc àzLäå ,éMà áøì àáøcxg`l dzr - §¨¨§©©¦§©§¨§©¦©¨¨¥¦¥

aezkd zxifby epx`iae ,`axe iia` lr zeiyewd z` epvxizy
ok m` ,miliren mpi`y e` milireny el` zenewn lka `idééaàc§©©¥

éâéìt éàîa àáøåaezkd dlib jk oia ixd ,dkldl ewlgp dna - §¨¨§©§¦¦
.`l e` eiyrn elg m`d mewn lka

:iy` ax eaiydôéî÷ äöeö÷ úéaøaéâìevvw m`y ,`axe iia` §¦¦§¨¨¦§§¦
ziax deld mlyiy d`eldd zrya mdipia delde delnd
lr delnd xar m`e ,dxezd on ef ziax ziiab dxeq` ,dxeara
`axe iia` zwelgna epic ielz ,ziaxd z` dabe df xeqi`

.epziibeqayøæòìà éaøãëå,xfrl` iax zxnina ewlgpe -øîàc §¦§©¦¤§¨¨§¨©
äöeö÷ úéaø ,øæòìà éaødeldn delnd d`aby,ïéðéiãa äàöBé ©¦¤§¨¨¦¦§¨§¨§©¨¦
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elit`y `vnp .jnr zeigl lkeiy ick epnn zlhpy ziaxd
lkn ,'ipdn ciar i`' dxezay mixeqi` lkay xaeqd iia` zhiyl

vei `idy dvevw ziaxa aezkd dlib mewn.mipiica z`
oia dpin `wtpdy xnel oi`y x`azdy xg`n :`xnbd zl`ey

,dvevw ziaxa `id `axl iia`,àáøå ééaà éâìôéî÷ éàîa àlàå§¤¨§©¨¦§§¦©©¥§¨¨
`axe iia` :`xnbd daiyn .dkldl mdipia dpin `wtpd idne

miwleg,äðB÷ éepéLaxaere dxezd oevxn dpynd lk m`d xnelk §¦¤
.`l e` liredl el yi `xaqd cvn m`d ,eilroi` dyrnl ok`e

xeqi` lka aezkd ielib epyi oky ,mdipia dkldl dpin `wtp
.epziibeqa x`eank o`kl e` o`kl xeqi`e

:zxg` oeyla df uexiz d`ian `xnbd,àðéøçà àðMéì`axe iia` ¦§¨©£¦¨
ewlgpïðépLc ééepéL éðäaexn`py mivexiz mze` lka - §¨¥¦¥§©¦©

lka eyxcpy zeyxc oze` lk zekxvp iia` itly .epziibeqa
la` ,liren epi` xeqi`a dyrpy dyrny mda epivny zenewnd
oze` lka jxev oi` ,liren `edy mda epivny zenewnd lka
epivny zenewna ,jtidl `ed `axl eli`e .lirl e`aedy zeyxc
oi` liren `edy zenewna eli`e ,dyxcl jixv oi` liren epi`y

.dyxc meyn `l` df
mrhn eze` dgece ,iy` ax ly evexiz z` aey d`ian `xnbd

:xg`,àðéøçà àðMéì`id `axl iia` oia dpin `wtpdúéaøa ¦§¨©£¦¨§¦¦
,äöeö÷yøcäî àì ééaàìd [zxfeg oi`-]øcäî àáøì ,úéaø §¨§©©¥Ÿ©§©¦¦§¨¨©§©

d.úéaø:`xnbd dgecøáñ éîð ééaà àäåcïðé÷tî[mi`iveny-] ¦¦§¨©©¥©¦¨©©§¦©
c .ïéðéiãa äöeö÷ úéaéøixdééaà øîàdéøáça ÷éqîc ïéãä ,in-] ¦¦§¨§©¨¦§¨©©©¥¨¥§©¦§©§¥

[exiaga dyepyäåìîì déì déáäéå ,àúéaéøa éæeæ (äàî) òaøà©§©§¨¥§¦¦¨§©£¥¥§©§¤
äòaøàa àLîç éåLc àîéìb déúeðçadelnl ezepga deld ozpe - ©£¥§¦¨§¨¥©§¨§©§§¨

drax` `l` epi`y ziaxd aeg oerxita fef dyng deyy dnilb
,fefáäéc àeä äðzîa àæeæ éàäå ,dépéî ïðé÷tî 'ã dépéî ïðé÷tî ék¦©§¦©¦¥©§¦©¦¥§©¨§©¨¨¦©
déìmi`iven ,xeqi`a lhpy ef ziax delnd cin mi`ivenyk - ¥

mi`iven oi` ,fef dyng dey el ozpy s`e .fef drax` wx epnn
melyzl `le dpzna el ozp df fef oky ,iyingd fefd z` epnn

.drax` `l` el aiigzd `l ixdy ,ziaxdàLîç ,øîà àáøå§¨¨¨©©§¨
dépéî ïðé÷tî.epnn mi`iven mifefd zyng lk z` -àîòè éàî ©§¦©¦¥©©£¨

,`ax lydnilbdy meyndéãéì éúà÷ àúéaéø úøBúa dlek- ¨§©¦¦¨¨¨¥¦¥
.mipiica z`vei ziaxd `axl oiae iia`l oia ik epl ixd .ecil d`a

:`xnbd dwiqnäðB÷ éepéLa ,àáøå ééaà éâìôéî à÷ ék àlà,ewlgp ¤¨¦¨¦§§¦©©¥§¨¨§¦¤
.lirl x`eank

,ïðaø eðzxn`py dn(k ak `xwie)äî ,'eáéø÷ú àì íeî Ba øLà ìk' ¨©¨¨Ÿ£¤Ÿ©§¦©
,øîBì ãeîìz`ldíàmen lra xeq`l `a'eèçLú àì'aeze` ©§©¦§Ÿ¦§£

,oaxwløeîà øák éøädf xeqi`ähîìitk ,dyxtd jynda £¥§¨¨§©¨
.oldl x`eaiy,eLéc÷z ìa ,'eáéø÷z ìa' øîBì ãeîìz äî àlà¤¨©©§©©©§¦©©§¦

.gafnl men lra yicwdl xeq`yéìòa Léc÷nä ,eøîà ïàkî¦¨¨§©©§¦©£¥
çaæî éaâì ïéîeî,zepaxwd zecear lk z` mda dyreíeMî øáBò ¦§©¥¦§¥©¥¦
úBîL äMîç.[oie`l-],'eLéc÷z ìa' íeMî,eèçLz ìa íeMîe £¦¨¥¦©©§¦¦©¦§£

e÷øæz ìa íeMîe,gafnd lr enc z`eøéè÷z ìa íeMîez`Blek ¦©¦§§¦©©§¦
,gafnd lreøéè÷z ìa íeMîez`Búö÷î.gafnd lréaø íeMî ¦©©§¦¦§¨¦©¦

,eøîà äãeäé éaøa éñBéxaeróàlr.ícä úìa÷ ¥§©¦§¨¨§©©¨©©¨
:`ziixad ixac lk z` zyxtn `xnbd,øî øîàxnel cenlz dn ¨©©

'eaixwz la'íàl `id aezkd zpeek'eèçLz ìa'myl men lra ¦©¦§£
,oaxwéøäxakøeîàdf xeqi`.ähîì:`xnbd zl`eyïëéä`ed £¥¨§©¨¥¨
.øeîàk .df xeqi` xn`p xak dyxtd jynda :daiyneàéðúc- ¨§©§¨

men ilraa xn`p ,zxg` `ziixaa epipyy enk(ak ak my),úøeò'©¤¤
úìaé Bà õeøç Bà øeáL BàztNi F` axb F`eáéø÷ú àì,'dl dN` ¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ©§¦¥¤©

.''dl gAfOd lr mdn EpYz `l dX`eøîBì ãeîìz äî`l' §¦¤Ÿ¦§¥¤©©¦§¥©©©©§©
,'eaixwzixdíàl `id aezkd zpeekøeîà øák éøä ,'eLéc÷z ìa' ¦©©§¦£¥§¨¨
äìòîìaezk zpeeky lirl epyxite ,'Eaixwz `l mEn FA xW` lM' §©§¨Ÿ£¤Ÿ©§¦

.ezycwd z` xeq`l `id df'eáéø÷z ìa' øîBì ãeîìz äî àlà¤¨©©§©©©§¦
,o`k xn`py,eèçLz ìadne .gafnl men lra hegyl xeq`y ©¦§£

aezkd jynda xn`py,íéMà elà ,'íäî eðzú àì äMàå'xeq`y §¦¤Ÿ¦§¥¤¥¦¦
.gafnd y` lr men ilra xihwdleàlà éì ïéàxihwdl xeq`y ¥¦¤¨

z`ïlek,lilk dleky dler dyrnkmle`eïépî ïúö÷îepl ¨¦§¨¨¦©¦
,dxhwda xeq` `edy,'íäî' øîBì ãeîìzelit` xihwdl xeq`y ©§©¥¤

e .mzvwn z`íéîc ú÷éøæmen lra lyïépî,dxeq` `idy epl §¦©¨¦¦©¦
,'çaænä ìò' øîBì ãeîìz.gafnd lr mnc z` wexfl xeq`ydne ©§©©©¦§¥©

aezkd seqa xn`py''äì'`a,çlzLnä øéòN úBaøìelit`y ©§©¨¦©¦§©¥©
men lra yicwd m` mewn lkn ,gafnd lr melk epnn ozip `ly

.'eyicwz la' meyn xaer df xiry myl
.''dl'n glzynd xiry daxnd `ziixad ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywnåik,àéðúäå ,àeä úBaøì 'äìxeqi`a xn`py dnn §©§©§¨©§¨
dxfrl uegn miycw zhigy(c-b fi my)l`xUi ziAn Wi` Wi`' ,¦¦¦¥¦§¨¥

oAxw aixwdl F`iad `l crFn ld` gzR l`e 'ebe xFW hgWi xW £̀¤¦§©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨
,''dléðà òîBL 'ïaø÷' éàyóàaúéaä ÷ãa éLã÷lr mixaer ©¦¨§¨¥©£¦©¨§¥¤¤©©¦

,ueg zhigy xeqi`Lmd mb ixdøîàpL ïéðòk ,'ïaø÷' eàø÷p ¤¦§§¨§¨§¦§©¤¤¡©
oicn zngln llya(p `l xacna),dynl `avd ixy exn`y ,áø÷på'©©§¥

'ä ïaø÷ úà'cinve dcrv` adf ilk `vn xW` Wi`.'ebeãeîìz ¤¨§©¦£¤¨¨§¦¨¨¤§¨¨§¨¦©§
øîBì,ueg zhigy xeqi`a'Bâå ãòBî ìäà çút ìàå','F`iad `l ©§¤¤©Ÿ¤¥§Ÿ¡¦

xac `weecéeàøäe`iadlãòBî ìäà çúôìmy eaixwdleïéáéiç ¨¨§¤©Ÿ¤¥©¨¦
,õeç éèçBL íeMî åéìòxac la`ïéà ãòBî ìäà çúôì éeàø ïéàL ¨¨¦£¥¤¥¨§¤©Ÿ¤¥¥

.õeç éèçBL íeMî åéìò ïéáéiçziad wcal eycwedy zenda s`e ©¨¦¨¨¦£¥
lirl x`azd ixdy ,cren ld` gztl zeie`x opi`(`"r)xeq`y
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oifge` mipya cenr e sc ± oey`x wxtzereay
úéáø ÷áàÐ il ozep dz` eiykrn m`" :xn`e ,edcy xkend oebk ,xkn ici lr `ad Ð

iia` .ibltinw dvevw ziaxae .dpn xyr mipya Ð oxebl m`e ,fef sl`a jl `id ixd

.ikd `le ikd `l ,`xw `kil `kdc .xfrl` iaxk `axe ,opgei iaxk Ð ipdn xn`cíúä
éâéìô àøáñáibilt i`xwa mzd ,xn`w dinza Ð?.'ek !ïúéð íééçì,digi `ly xnelk Ð

aizk `dc ,ipdn `axl elit`e .oeaydl `le

.`xwäðå÷ éåðéùádpiyy iepiy :xaq iia`c Ð

`kidn xa ,dpew Ð mewnd zrc lr xare

`kid `l` ,ipw `l :`axle .i`xw iaizkc

icin iedilc ol yxtzi` `le .i`xw iaizkc

zi` xnc ,`zaeiz ipdc ivexiz `l` ,ediipia

zi` xne ,`ed ipdn `le ipdnc meync :dil

epivnc ipira d`xpe .i`xwc `nrh meyn :dil

o`yre mivr lfeb oebk Ð "dpew iepiya" :xninl

epi`e ,dpw :iia`lc .micba o`yre xnv ,milk

,dpw `l :`axle .xnve mivr `l` mlyn

`axl lirl opikxt ike .milkde micbad mlyne

Ð 'ek "milk o`yre mivr lfebd" ipzwc `dn

`l` ,"lfb xy`" aizkc mzd ip`y :`niz `l

`l iepiy xn`c o`nk ixn`c `p` :`niz ikd

"daexn" wxta `nw `aaa `id `zbeltc ,ipw

o`nl `ki`c (`,cv my) "`nw lfebd"ae (`,eq)

Ð "lfb xy`"n `nrh witne ,dpew iepiy xn`c

,ipw `l iepiy xn`c o`nl `ki`e .lfby oirk

m` .mewn lkn Ð "dlifbd z` aiyde"n silie

epi`y xnel Ð "lfb xy`" xnel cenlz dn ok

:opiqxb ikd .eia` lfb lr yneg siqenàðùéì
àðéøçà`pyil i`d oiae ."opipyc iiepiy ipda" Ð

,icin `kil "dpew iepiya" il rinyc `pyill

.ilaa dfe inlyexi df `l`ìá íà ïðáø åðú
äèîì øåîà øáë éøä åèçùúehgyi `ly Ð

,inp dxhwde .dl yxtn onwle .gafnl men lra

.yxtn onwl enc zwixfeøîåì ãåîìú äî ïë íà
åáéø÷ú àì.eyicwz `l Ðúåîù äùîçÐ

.edl sili onwlïéîåî éìòá ùéã÷îäoxihwde Ð

.dlerl olekíéùà åìà.oixeni` zxhwd Ð

çìúùîä øéòù úåáøìmen lra eyicwndy Ð

."eyicwz `l" meyn dwelïáø÷ueg ihegya Ð

'ebe e`iad `l cren ld` gzt l`e" aizk

'dl oaxw aixwdlrney oaxw i`" :opiqxb ikd ."

ipzwc mipdk zxeza lirlc` xcdne ,'ek "ip`

Ð aiig `di mipta oileg hgeyd leki" :lirl

epi`e aiig `ed oaxwd lr ,"oaxw" xnel cenlz

,xnelk .'ek "ip` rney oaxw i` .oilegd lr aiig

hgeyd elit` ip` rney Ð zyxc `w oaxw i`

e`xwp md ixdy ,zxk aiig `di uega ziad wca

ilk 'ebe 'd oaxw z` axwpe" xn`py oiprk ,oaxw

.okynd zk`lnl epiidc ,"cinve dcrv` adf

ãòåî ìäà çúôì éåàø åðéàùwca iycw oebk Ð

,cren ld` gztl `al oiie`x mpi`y ,ziad

qitznd" :lirl oxn`c ,od oinen ilra ixdy

."dyrz `la xaer Ð ziad wcal oininz

úàèç úøô úà àéöåà àìå åìà úà àéöåàÐ

dzeevnk `ly uega dhgy m`y ,dnec` dxt

oke ,zxk aiigziy Ð dzkxrn iab lr `ly

aiigzi Ð uega ehgy m` ,glzynd xiry

(hi xacna) aizk dxtac ,od oininz ixdy ,zxk

lirl (dil) opiaxn xirye ,"men da oi` xy`"

.men ea `di `lyåìà åàöé`ivedl ,`nl` Ð

.`ed xiryíúä'dl" ,uega odilr aiigzdl oiyecwd oininzd lk daxn "cren ld` gzt l`"c Ðil dnl ez "?.`ed `ivedl i`ceàéöåäì äùàã àëä ìáàaizk oinen ilra iab Ð

'dl" jklid ,xiry dil hirni`e ,`l Ð miy`l dler epi`y la` ,"eyicwz `l" meyn men lra eyicwn eilr aiig Ð miyi`l dlerd :rnyne ,'ebe "mdn epzz `l dy`e" (ak my)"

il dnl `ivedl?.`ed zeaxl i`ce `l` ,"dy`e"n dihrin `déîã øéôù.diyecw`l Ðìøåâä ïéà àäediipin id` rci `l lixbne iziin ikc ,myl ie`xd xaca `l` raew my ly Ð

.il dnl `xwe ,oininz opira ediiexz jigxk lra jkld ,my ly lxeb wilqíîåäù ïåâëmeyn iwl elligy i`dc ol rnynwe .inp men lra `ede exiag lr ellige ,dlxbd xg`l Ð

.ipyd lr "eyicwz `l"c zewln `kil Ð men lra lr elligc e`l i`c ,"ellig" hwp ikdle .men lra yicwdc
à÷ìñ
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àìå(a,bq) "ixiry ipy" wxt `neia i"yx yxit Ð glzynd xirye z`hg zxt `ive`

z`hg zxt :opz (`,aiw) migafc `xza wxta ixdy ,"z`hg zxt" opiqxb `lc

ld` gzt l`e" xn`py ,xeht Ð uega eaixwdy glzynd xirye ,dzibn ueg dtxyy

glzynd xirye :dlr `xnba jixte ,cren ld` gztl ie`x epi`y lk Ð "e`iad `l cren

iziine ,`ipzde ?`ed cren ld` gztl ie`x `l

ik ,"z`hg zxt" da qxb i`e .`kdc `ziixa jd

ivn ded inp ikd ,glzynd xiryn jixtc ikid

zxt` jiiy uexizd oi`e ,z`hg zxtn jxtinl

.dil opiqxb `lc i"yx yxit ikd meyne .z`hg

`l :(a,biw) migafa dlr ipync `d lr dywe

mcew .dlxbd xg`l o`k dlxbd mcew o`k ,`iyw

ikd elit`e ,cren ld` gztl ie`x ded dlxbd

`de .xeht uega eaixwd m`c `xw dil hrnn

aiig dlxbd mcewc (a,aq) `neia `icda `ipz

migafc `pwqnd itlc :xnel yie !uega ehgeyd

o`k iece mcew o`k ,`iyw `l wiqnc ,`gip (my)

dlxbd xg`l ediieexz xyt` df itle .iece xg`l

uega hgeyd aiigc xyt` Ð dlxbd mcew la`

.`neic `idd ikàø÷åmnedy oebk il dnl

lra inp `ede Ð exiag lr ellige dlxbd xg`l

meyn iwl elligy i`dc ol rnynwe .men

e`l i`c ,"ellig" hwp ikdle .men lra eyicwdc

`l"c zewln `kil Ð men lra lr elligc

.ipyd lr "eyicwn
cine
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dxenz(iying meil)

mle`úéaø ÷áà`l` d`elda `ly dzyrpy ziax `idy £©¦¦
,mixteq ixacn wx `ed dxeqi`y ,dxiknaïéðéiãa äàöBé dðéà¥¨§¨§©¨¦

.d`aby xg`l xkend icinäöeö÷ úéaø eléôà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©£¦¦¦§¨
dxezd on dxeqi`y.ïéðéiãa äàöBé dðéàewlgpy ,iy` ax xaqe ¥¨§¨§©¨¦

ixack xaeq xfrl` iaxy ,`axe iia` zwelgna el` mi`xen`
,'ipdn `l ciar i` ciarz `l `pngx xn`c `zlin lk'c ,`ax
lra epnn z`vei `id ixde ,ziaxa eziikf dliren oi` ok lre
s` ok lre ,'ipdn ciar i`c' iia` ixack xaeq opgei iaxe .egxk
dlg carica mewn lkn ,ziaxd z` zeabl `ly dxez dxn`y

.egxk lra epnn dze` mi`iven oi`e ,eziikf
déì øîàike ,iy` axl `axc dixa `g` axíúäziaxaàøáña ¨©¥¨¨¦§¨¨

éâéìt`lde ,opgei iaxe xfrl` iaxéâéìt éàø÷a íúäzeyxca - §¦¦¨¨¦§¨¥§¦¦
,ewlgp miaezkdcixdïðçBé éaøc àîòè éàî ,÷çöé éaø øîà §¨©©¦¦§¨©©£¨§©¦¨¨

c meyn ,mipiica z`vei dpi` dvevw ziaxy xaeqdàø÷ øîà̈©§¨
ziaxa delna(bi gi l`wfgi),'äéçé àì éçå ,ç÷ì úéaøúå ïúð CLpa'©¤¤¨©§©§¦¨©¨¨Ÿ¦§¤

`weec ziax xeqi`y ,df aezkn opgei iax yxce,ïzéð íéiçìm`y §©¦¦©
,digi `ly jka yprp eilr xarì àìåaeigïBáMéä.ozip [dayd-] §Ÿ§¦¨

i`' dxezay mixeqi` lkay xaeqd `ax zhiyl elit` ok m`
meyn z`vei dpi`y dcen `ed ziaxa mewn lkn ,'ipdn `l ciar

.aezkd ielib
:opgei iax ly exewna zetqep zehiy d`ian `xnbdøa àçà áø©©¨©

àëäî ,øîà àcàdvevw ziaxy opgei iax yxec [df aezkn-] ©¨¨©¥¨¨
ziax xeqi`a xn`py ,mipiica z`vei dpi`(gl-el dk `xwie)l`'©

,ziAxze KWp FY`n gTYéäìàî úàøéåE'ebe'ä éðà'mkidl`,'ebe ¦©¥¦¤¤§©§¦§¨¥¨¥¡Ÿ¤£¦¡Ÿ¥¤
wxy rnyneåézúð àøBîìziaxa delnl el yiy ,df xeqi`l §¨§©¦
,'dn `xiizdlì àìåaeig.ïBáMéä §Ÿ§¦¨

,øîà àáø`ed opgei iax ly exewn,àëäîpyziaxa delna xn` ¨¨¨©¥¨¨
(my l`wfgi)lM z`',['äéäé] Ba åéîc úîeé úBî ,äNò ìàä úBáòBzä ¥¨©¥¨¥¨¨¨¨¨¦§¤

okl mcew xn`pe(i gi my).'íc CôBL õéøt ïa ãéìBäå'iax yxece §¦¥¨¦¥¨
y ,'mc jtey'e 'didi ea einc' xn`py dnn opgeiúéaø éåìî eLweä§©§¥¦¦

ìïBáMéäì eðzéð àì íéîã éëôBM äî ,íéîã éëôBL,[minelyzl-] §§¥¨¦©§¥¨¦Ÿ¦§§¦¨
,ïBáMéäì eðzéð àì úéaø éåìî óàinc z` mdn mi`iven oi`e ©©§¥¦¦Ÿ¦§§¦¨

.xeqi`a eaby ziaxd
:xfrl` iax zhiyl xewn d`ian `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨©¦§¨

øæòìà éaøc àîòè éàî,mipiica z`vei dvevw ziaxy xaeqd ©©£¨§©¦¤§¨¨
meynàø÷ øîàcziax xeqi`a(el dk `xwie)éçà éçå'.'Cnò Eyxece §¨©§¨§¥¨¦¦¨

,df aezkn xfrl` iaxCnò éçéðc éëéä ék déì øcäàz` el ayd - ©§©¥¦¥¦§¥¥¦¨
elit`y `vnp .jnr zeigl lkeiy ick epnn zlhpy ziaxd
lkn ,'ipdn ciar i`' dxezay mixeqi` lkay xaeqd iia` zhiyl

vei `idy dvevw ziaxa aezkd dlib mewn.mipiica z`
oia dpin `wtpdy xnel oi`y x`azdy xg`n :`xnbd zl`ey

,dvevw ziaxa `id `axl iia`,àáøå ééaà éâìôéî÷ éàîa àlàå§¤¨§©¨¦§§¦©©¥§¨¨
`axe iia` :`xnbd daiyn .dkldl mdipia dpin `wtpd idne

miwleg,äðB÷ éepéLaxaere dxezd oevxn dpynd lk m`d xnelk §¦¤
.`l e` liredl el yi `xaqd cvn m`d ,eilroi` dyrnl ok`e

xeqi` lka aezkd ielib epyi oky ,mdipia dkldl dpin `wtp
.epziibeqa x`eank o`kl e` o`kl xeqi`e

:zxg` oeyla df uexiz d`ian `xnbd,àðéøçà àðMéì`axe iia` ¦§¨©£¦¨
ewlgpïðépLc ééepéL éðäaexn`py mivexiz mze` lka - §¨¥¦¥§©¦©

lka eyxcpy zeyxc oze` lk zekxvp iia` itly .epziibeqa
la` ,liren epi` xeqi`a dyrpy dyrny mda epivny zenewnd
oze` lka jxev oi` ,liren `edy mda epivny zenewnd lka
epivny zenewna ,jtidl `ed `axl eli`e .lirl e`aedy zeyxc
oi` liren `edy zenewna eli`e ,dyxcl jixv oi` liren epi`y

.dyxc meyn `l` df
mrhn eze` dgece ,iy` ax ly evexiz z` aey d`ian `xnbd

:xg`,àðéøçà àðMéì`id `axl iia` oia dpin `wtpdúéaøa ¦§¨©£¦¨§¦¦
,äöeö÷yøcäî àì ééaàìd [zxfeg oi`-]øcäî àáøì ,úéaø §¨§©©¥Ÿ©§©¦¦§¨¨©§©

d.úéaø:`xnbd dgecøáñ éîð ééaà àäåcïðé÷tî[mi`iveny-] ¦¦§¨©©¥©¦¨©©§¦©
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äòaøàa àLîç éåLc àîéìb déúeðçadelnl ezepga deld ozpe - ©£¥§¦¨§¨¥©§¨§©§§¨

drax` `l` epi`y ziaxd aeg oerxita fef dyng deyy dnilb
,fefáäéc àeä äðzîa àæeæ éàäå ,dépéî ïðé÷tî 'ã dépéî ïðé÷tî ék¦©§¦©¦¥©§¦©¦¥§©¨§©¨¨¦©
déìmi`iven ,xeqi`a lhpy ef ziax delnd cin mi`ivenyk - ¥

mi`iven oi` ,fef dyng dey el ozpy s`e .fef drax` wx epnn
melyzl `le dpzna el ozp df fef oky ,iyingd fefd z` epnn

.drax` `l` el aiigzd `l ixdy ,ziaxdàLîç ,øîà àáøå§¨¨¨©©§¨
dépéî ïðé÷tî.epnn mi`iven mifefd zyng lk z` -àîòè éàî ©§¦©¦¥©©£¨

,`ax lydnilbdy meyndéãéì éúà÷ àúéaéø úøBúa dlek- ¨§©¦¦¨¨¨¥¦¥
.mipiica z`vei ziaxd `axl oiae iia`l oia ik epl ixd .ecil d`a

:`xnbd dwiqnäðB÷ éepéLa ,àáøå ééaà éâìôéî à÷ ék àlà,ewlgp ¤¨¦¨¦§§¦©©¥§¨¨§¦¤
.lirl x`eank

,ïðaø eðzxn`py dn(k ak `xwie)äî ,'eáéø÷ú àì íeî Ba øLà ìk' ¨©¨¨Ÿ£¤Ÿ©§¦©
,øîBì ãeîìz`ldíàmen lra xeq`l `a'eèçLú àì'aeze` ©§©¦§Ÿ¦§£

,oaxwløeîà øák éøädf xeqi`ähîìitk ,dyxtd jynda £¥§¨¨§©¨
.oldl x`eaiy,eLéc÷z ìa ,'eáéø÷z ìa' øîBì ãeîìz äî àlà¤¨©©§©©©§¦©©§¦

.gafnl men lra yicwdl xeq`yéìòa Léc÷nä ,eøîà ïàkî¦¨¨§©©§¦©£¥
çaæî éaâì ïéîeî,zepaxwd zecear lk z` mda dyreíeMî øáBò ¦§©¥¦§¥©¥¦
úBîL äMîç.[oie`l-],'eLéc÷z ìa' íeMî,eèçLz ìa íeMîe £¦¨¥¦©©§¦¦©¦§£

e÷øæz ìa íeMîe,gafnd lr enc z`eøéè÷z ìa íeMîez`Blek ¦©¦§§¦©©§¦
,gafnd lreøéè÷z ìa íeMîez`Búö÷î.gafnd lréaø íeMî ¦©©§¦¦§¨¦©¦

,eøîà äãeäé éaøa éñBéxaeróàlr.ícä úìa÷ ¥§©¦§¨¨§©©¨©©¨
:`ziixad ixac lk z` zyxtn `xnbd,øî øîàxnel cenlz dn ¨©©

'eaixwz la'íàl `id aezkd zpeek'eèçLz ìa'myl men lra ¦©¦§£
,oaxwéøäxakøeîàdf xeqi`.ähîì:`xnbd zl`eyïëéä`ed £¥¨§©¨¥¨
.øeîàk .df xeqi` xn`p xak dyxtd jynda :daiyneàéðúc- ¨§©§¨

men ilraa xn`p ,zxg` `ziixaa epipyy enk(ak ak my),úøeò'©¤¤
úìaé Bà õeøç Bà øeáL BàztNi F` axb F`eáéø÷ú àì,'dl dN` ¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ©§¦¥¤©

.''dl gAfOd lr mdn EpYz `l dX`eøîBì ãeîìz äî`l' §¦¤Ÿ¦§¥¤©©¦§¥©©©©§©
,'eaixwzixdíàl `id aezkd zpeekøeîà øák éøä ,'eLéc÷z ìa' ¦©©§¦£¥§¨¨
äìòîìaezk zpeeky lirl epyxite ,'Eaixwz `l mEn FA xW` lM' §©§¨Ÿ£¤Ÿ©§¦

.ezycwd z` xeq`l `id df'eáéø÷z ìa' øîBì ãeîìz äî àlà¤¨©©§©©©§¦
,o`k xn`py,eèçLz ìadne .gafnl men lra hegyl xeq`y ©¦§£

aezkd jynda xn`py,íéMà elà ,'íäî eðzú àì äMàå'xeq`y §¦¤Ÿ¦§¥¤¥¦¦
.gafnd y` lr men ilra xihwdleàlà éì ïéàxihwdl xeq`y ¥¦¤¨

z`ïlek,lilk dleky dler dyrnkmle`eïépî ïúö÷îepl ¨¦§¨¨¦©¦
,dxhwda xeq` `edy,'íäî' øîBì ãeîìzelit` xihwdl xeq`y ©§©¥¤

e .mzvwn z`íéîc ú÷éøæmen lra lyïépî,dxeq` `idy epl §¦©¨¦¦©¦
,'çaænä ìò' øîBì ãeîìz.gafnd lr mnc z` wexfl xeq`ydne ©§©©©¦§¥©

aezkd seqa xn`py''äì'`a,çlzLnä øéòN úBaøìelit`y ©§©¨¦©¦§©¥©
men lra yicwd m` mewn lkn ,gafnd lr melk epnn ozip `ly

.'eyicwz la' meyn xaer df xiry myl
.''dl'n glzynd xiry daxnd `ziixad ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywnåik,àéðúäå ,àeä úBaøì 'äìxeqi`a xn`py dnn §©§©§¨©§¨
dxfrl uegn miycw zhigy(c-b fi my)l`xUi ziAn Wi` Wi`' ,¦¦¦¥¦§¨¥

oAxw aixwdl F`iad `l crFn ld` gzR l`e 'ebe xFW hgWi xW £̀¤¦§©§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨
,''dléðà òîBL 'ïaø÷' éàyóàaúéaä ÷ãa éLã÷lr mixaer ©¦¨§¨¥©£¦©¨§¥¤¤©©¦

,ueg zhigy xeqi`Lmd mb ixdøîàpL ïéðòk ,'ïaø÷' eàø÷p ¤¦§§¨§¨§¦§©¤¤¡©
oicn zngln llya(p `l xacna),dynl `avd ixy exn`y ,áø÷på'©©§¥

'ä ïaø÷ úà'cinve dcrv` adf ilk `vn xW` Wi`.'ebeãeîìz ¤¨§©¦£¤¨¨§¦¨¨¤§¨¨§¨¦©§
øîBì,ueg zhigy xeqi`a'Bâå ãòBî ìäà çút ìàå','F`iad `l ©§¤¤©Ÿ¤¥§Ÿ¡¦

xac `weecéeàøäe`iadlãòBî ìäà çúôìmy eaixwdleïéáéiç ¨¨§¤©Ÿ¤¥©¨¦
,õeç éèçBL íeMî åéìòxac la`ïéà ãòBî ìäà çúôì éeàø ïéàL ¨¨¦£¥¤¥¨§¤©Ÿ¤¥¥

.õeç éèçBL íeMî åéìò ïéáéiçziad wcal eycwedy zenda s`e ©¨¦¨¨¦£¥
lirl x`azd ixdy ,cren ld` gztl zeie`x opi`(`"r)xeq`y
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xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dxenz(iyiy meil)

c,àðéîà Czòc à÷ìñyàîìLamend ltp m`àøwéòîmcew ©§¨©§¨£¦¨¦§¨¨¥¦¨¨
ixdy ,eilr lixbdl xyt` i`y lxebdéàä éà ïðéòãé àìxiry Ÿ¨§¦¨¦©

òáwéî[rawi-]íMì,lf`frl e`àëä ìáàxg`l men ea ltpyk ¦§©©¥£¨¨¨
,lxebdc ïåékxakøkpéàl `ed ipydy [xkip-]íLxiryd oi` ¥¨§¦§©¥

e ,mena lqtp lf`frlé÷ì àìxg` men lra lr ellgny dn lr Ÿ¨¥
.eizgz eyicwneïì òîLî à÷mb leqt men lray ''dl' xezii ¨©§©¨

.'eyicwz la' meyn dwel xg` men lra lr ellig m`e ,lf`frl
:dcedi iaxa iqei iax ixac xewn z` zx`an `xnbd,øî øîà̈©©
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קעז
oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay

àø÷éòî àîìùá àðéîà êúòã à÷ìñrawin i`d i` `prci `lc meyn ,oininz opira Ð

:sqei ax xn` .'ek raew lxebd oi` `de :`pixg` `pyil .'ek myl rawin i`d i` myl

ly enc elit` :xne` ixvnd opg ,`ipzc .dlxbd ira `lc ,`id ixvnd opg ipn `d

`ian Ð glzynd xiry zne hgyp xaky xnelk ,zne qeka mipta dyrpd xiry

,el beefne ,weyd on xg` xiry `ian .exiag

,`ed exiagy ze`xdl mcd lv` ecinrne

.dlxbd ira `l ,`nl` .eglyn jk xg`e

jixhvi` jkld ,opikxtc `d jxtnl `kile

zilc opgl dil zrnyc xeni` :jixtwe .`xw

,lixbie ,mixg` mipy `iai `lc Ð oiiegc dil

oey`xde ,lf`frl xg`de myl cg`d hegyie

zilc .ceai`l enc jtyie dgci hgyp xaky

dil zrny in ,dlxbd dil?`iai mlerl `nlc

lxebd eilr letiy eze`e ,lixbie weyd on mipy

mcde ,epglyie qekay mc mr cnri Ð lf`frl

eilr ltpy eze`e .ehtynk epnn dfn qekay

ipn `d .a`zqiy cr drxi Ð myl lxebd

lra iedil `lc ,xiry zeaxl `xw jixvnc

ikde .dlxbd dil zilc ,`ed oerny iax Ð men

xeni`" `qxibde .icin jixt `l eze ,`pwqn ied

,`id `zyay Ð 'ek "oerny iaxl dil zrnyc

dlekl dl opipz (a,bq) `nei zkqna `dc

ipy" wxta ,icin mzd opikxt `le ,`ibeq

."ixiry'åë íîåäù ïåâë øîà àáøÐ

dirxkc" (`kd opiqxbc `de) lirl ziyixtck

el didy oebk" uxznc `vexize ."`ed oey`xc

,dil opiqxb `l Ð 'ek "ezia jeza [dleg]

onf xqegna `kd ixii` `lc .`ed `zyaye

`idda dl opipz (my) `nei zkqna la` .llk

`kil `de .`id onf xqegnc [`iinex] `ibeq

oiipr edpz ,men lral oiipr epi` m` :xninl

onf xqegn ol `wtp `dc Ð onf xqegnl

'dl"n glzynd xiryameine" `xw jci`c "

.`nei zkqna `wtp `kdn 'ebe "d`lde ipinyd

,mixa` ixqegn aixwdln eehvp gp ipa

la` .(a,d) dxf dcearc `nw wxta opixn`ck

`l i`e ,edcic gafna eehvp `l xg` men lr

,"dl` lk z` xkp oa z`n eaixwz `l" aizk

aixwdl iebd on elawi `l men lra :rnync

ixqegn edi `ly `l` ,axwil :`pin` ded Ð

.ol rnyn `w ,mixa`ïåäìã äîáá (àðù àì
ol rnynwe .minyl iebd dyry cigi znaa Ð

`l ikdl ,xnelk .oilawn `lc "dl` lk"n

"dl` lkn" `xw `edda aizk `dc ,opilawn

edcicl inp ikd ,men lra lawz `l :rnync

.cgeind gafnaé÷úîùé÷ì ïá ïåòîù éáø äì ó
`ny .zeny dynga xaerc xcdn `w lirl Ð

mza `l` "eyicwz `l" meyn dwlic epipy `l

li`ed :xninl `ki`c meyn ,men lra dyrpe

ea ltpy it lr s`" xaq ,ded mz `xwirne

daxwdlc oeike ."epaixw`e epyicw` Ð men

Ð diycw`c dizrc` iweq`l [xninl] epivn

Ð en` irnn ,`xwirn men lra la` .iwl

wiq` `lc xninl `ki`c .`ed `nlra `lwic

incl `l` ,diaexw`l [ifgc] dizrc`

.iwl `le ,diycw`òåøù.eixa`n cg` dxazypy =èåì÷.mihelw eizeqxty =äùøôá ïéáåúë.eyicwz `l :opiyxce ,"eaixwz `l" aizk ediilre Ðåðéðù àì àîù`diy Ð

miycw x`yk `ied `l` ,oeict ici lr elit` carile ffbil oilegl d`vei dpi`y dxenb dyecw yecwe ,reaw men lra lr dlg dxenzdy itl ,dxenza `l` dycwd meyn aiig

zlra `iade xind m` dilr dwel Ð `id dxenb dyecwe li`ede .'ebe "xini xnd m`e aeha rx e` rxa aeh" aizkck ,(a,fh) ipy wxta onwl dpyn jde .onen z` oycwd mcwy

.eaixwd ok m` `l` ,`ed `nlra `lwicc ,iwlilc `pin` `l Ð `xwirn men lra yicwd la` .dninz ycew znda zxenza dqtze ,yicwiy menåøîâå åðîðewcwcy rnyn Ð

.irzyin dxenz ici lrc `zi` m`e .xzei e`vn `leïééåä úéù."xini `l"c e`l `ki` `dc Ðéàî àìàn lraa Ðiwl i`n` ,ycwd ici lre ,exwirn me?dilr `liig `l `d

.incl `l` diycw` `le ,`ed `nlra `lwicc ,llk gafn zyecwåðéîá àëéì.gafnl ie`xd Ðåðéîá àëéà íåî ìòá,oeifa `ki` Ð ie`x epina `ki`c oeike ,gafnl ie`x Ð

.ifg `lc icin yicw`e ,ifgc icin wayc oeikíéëñð éîãì äéùã÷à åìéôà.iwl ikd elit` ,diycw` incl `dc :cere .mikqpl ie`x epina oi`y ,jk lk oeifa `kil `zydc Ð
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ãéîåoixcepy gp ipa zeaxl "yi` yi`" il dnl :xn`z m`e Ð dl` z` eaixwz `l xkp oa

eaixwz `l" xn`wcnc ,`xw i`dn dil wetiz ?(a,bi oileg) l`xyik zeacpe mixcp

`kil `kti` la` !mininz aixwn dz` la` ,aixwn dz` i` dl` :rnyn "dl` z`

i`dl "xkp oa" jixhvi` `dc Ð !"yi` yi`"n dil wetiz ?il dnl "xkp oa cin" `irainl

`py `le edcic gafna `py `l ,`kdc `yxc

dnl "yi` yi`" `l` ,(opixn` `l) ocic gafna

jixhvi`c :mdxa` xa oeyny epiax uxize ?il

wxta `aiwr iaxe ililbd iqei iaxc `zbelt jdl

xnel cenlz dn :(a,br zegpn) "zegpn el`e"

:xn` `aiwr iax .zexifpl hxt Ð "dlerl"

.zepaxw x`y `le ,dler `l` il oi` ,"dler"

àìà:xninl `ki`c Ð men lra dyrpe mza

ea ltpy it lr s`" xaq ,ded mz `xwirn li`ed

epivn ,daxwdlc oeike ."epaixw`e epyicw` men

.iwlil Ð edpiycw`c dizrc` iweq`c [xninl]

`lwic Ð en` irnn ,exwirn men lraa la`

dizrc` wiq` `lc xninl `ki`e ,`ed `nlra

epiax axdl dywe .i"yx oeyl .diaexw`l ifgc

dizrc` wiq` `lc xninl epivn ikid :xn

men lra aixwz `l" ea exzd `lde ?iaexw`l

zpn lr" xn`e ,d`xzd eilr law `de ."gafnl

d`xp okl !iwl `l ikd e`lac ,"dyer ip` ok

yiwl oa oerny iax i`w `lc :yxtl n"x axdl

la"`e "exihwz la"` `l` ,"eyicwz la"`

la"` xaerc epy `l :eyexit ikde ."ewixfz

mz eyicwdyk `l` Ð "ewixfz la"`e "exihwz

gafn zyecw eilr dlgc oeikc ,men lra dyrpe

.daxwdl ifgc dizrc` wiq` Ð mnedy mcew

`lwic Ð dyecw mcew ,exwirn men lra la`

,daxwdl ifgc dizrc` wiqn `lc ,`ed `nlra

.iwl `le

åìéôàoicd `ede Ð iwl mikqp incl yicw`

onwl xn`c `de .dler incl yicwn

einc eltie xkni Ð dlerl dawp yicwnd :(a,gi)

cvik" wxt opzc `d oke .iwlc xnel jixv ,dlerl

d`nh dndad lr xn` :(a,fk dxenz) "oinixrn

,melk xn` `lÐ "dler el` ixd" men zlra lre

ixd",dler mdinca `iaie exkni Ð "dlerl el`

.iwlc xnel jixv
iia`
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קעח
oifge` mipya cenr f sc ± oey`x wxtzereay

åúåà äùòú äáãð,diaexw`l xyt` `l gafnlc .ziad wca iycw incl ,men lral Ð

.'ebe "mdn epzz `l" (ak `xwie) aizk `dcéì ïéà.ziad wcal men lra qitzdl ieax Ð

äáãð éãé ìò àìà."ziad wcal ef ixd" oebk Ðïéðî øãðÐdnda ilr ixd" xn` m`y

:yixc inp ikde ."xcple" xnel cenlz Ð men lra yixtdl devny "ziad wca incl

.xcpl oke ,xnelk Ð "xcple eze` dyrz dacp"

çáæî éùã÷ åìà äöøé àìeda `kiiyc Ð

.d`vxdøãð àìà éì ïéà`l"l jenq "xcp"c Ð

`l Ð "dler ilr ixd" xcp m`c rnyne ,"dvxi

.men zlra `iaiïéðî äáãðxnel i`yx oi`y Ð

."gafnl ef ixd" men zlra lrøîåì ãåîìú
äáãðdacp :yixcin ikde ."dvxi `l xcple" Ð

.dvxi `l Ð xcp e` ,eze` dyrz xy`øîà éáø
øáãî áåúëä åôåâ úàöøäá äöøé àì`ly Ð

.`nw `pzk ,gafn iycw inp epiide .epaixwi

àúà éàîì åúåà àìà éòá÷ågpiz ,xnelk Ð

i`d zyxc `wc ,`yxcl znwen `xw dilek

.xcpe dacpåúåà àìàdacp" (my) aizkc Ð

il dnl "eze` dyrzåúåà ?dz` men lra Ð

.'ek ziad wcal yicwnäùòá øáåòi`d` Ð

epiidc .mininz yicwn dz` i`e :opixn`c ,dyr

.`ed dyre ,dyr llkn `ad e`løîàð àì
íéøáãá.dyxt `idda xnelk Ðøåîà àìÐ

xen` "e`l" :`ed jexa yecwd xn` ikd xnelk

jd` ixar i`c ,`kd `ki` e`lc ,l`xyil mdl

.e`la oixaer Ð dyxt'åë éøáàmigzpd Ð

.dler htynkúåììëáù åàì ìòzxhwdc Ð

epzz `l dy`e" ,iwtp e`l cgn ezvwne elek

e`l `ki` edlekl la` .lirl ziyixtck ,"mdn

meyn ea xy` lk"n witp ycwdc .cge cg lkl

`l :(a,e) lirl dil opiyxce ,"eaixwz `l

'dl dl` eaixwz `l"n Ð dhigye .eyicwz"

"eaixwz `l"n Ð dwixfe ."xeay e` zxer" iabc

"oiwel oi`" i`de .(ak `xwie) "zezke jern" iabc

`cg la` ,xn`w izxz oiwel oi` Ð iia` xn`c

iwl `din `cg xn`c o`nl `ail`e .`ki`

migqtc ipy wxt idliya ,zellkay e`l`

.(a,`n)úåîù äùîç íåùîipdl edl aiyge Ð

.ixza ixzéðú÷ éøáâá,opiwqr ikda e`lc Ð

ilin `l` .ixz iwlil ediiexzl edpicar i`c

la" meyn xaer Ð elek xihwd m`y :ipzw ilin

ezvwn xihwn cg` mc` m` e` ,"elek exihwz

cg xihwn i` la` ,ezvwn meyn dwel Ð

.elek meyn `l` iwl `l Ð edleklàãç ÷éôà
åäééðéîmcd zlaw liire ,ezvwn e` elek e` Ð

:jixtwe ."xkp oa cin"c "eaixwz `l"n `wtpc

.dyng aiygwe ,dil zil `nw `pzl mcd zlaw

ïðáø àùéø`lc ,`id opax `yix ,xnelk Ð

aiyg `w ikd elit`e ,mcd zlaw` iaiign

.iia`l `iywe ,dyngäðùîíéøéîî íéðäëä
ïäìùám` ,envrl odkd yixtdy zepaxw Ð

.dxenza miqtzp Ð oda xindíùàå úàèçá àì
oi` :`wxit i`da `ziixaa xn`e .xyaa dkfe ,jli`e oixeni` zxhwd zryn `l` ea wlg el oi` `dc .eci lr dxenz dyer epi` Ð odkd ea xind m` ,el epaixwiy l`xyi el ozpy Ð

.ely epi`y xaca qitzn mc`øåëáá àìå.dteb dpyna `kd yxtn `nrhe .l`xyi el ozpy Ðïéà äî éðôîoi`e ,el epzep `ed miigne ,`ed odly elek `lde ,xekaa oixinn mipdkd Ð

ea xtkzn l`xyidíùàå úàèçá ïéøéîî íéðäëä ïéàù íùë ?.jli`e oixeni` zxhwdn `l` oda dkef epi`c ol `hiyt i`ce `dc Ðíùàå úàèçá øéîî åðéà éì äî`ed oic ,xnelk Ð

.'ek my`e z`hga oixinn mipdk oi`yåúøåîúå àåäla` .milrad ziaa `l` legz `l dxenz s` ,milrad ziaa Ð ycwdd lr dlg dyecw okid ,envr ycwdl dxenzd yiwn Ð

lr dyecw dlg ezeyxa ixdy ,dyecwa qtzp Ð ea xind m` ,l`xyi la` .xekaa xinn odk oi` jkld ,ixnbl `liig `l Ð odk ziaa.xekadàøîâéç íéîú åúåà ïéøëåî`zyd Ð

`rx` gxe` e`lc ,`ed miycw oeifac ,`l Ð hegy la` .epaixwi odk eze`e ,ig odkl odk eze` oixken Ð miiw ycwnd zia m` :rnyn ikde .dfd onfa oia ,ycwnd onfa oia :rnyn

ltpyn dfd onfa xekac .eplk`ie men ea letiy cr oizni gwelde ,l`xyil odk oia odkl odk oia ,ig minz eze` oixken Ð `ed dfd onfa i`e .gafnl epnn axwy xaca dxegq zeyrl

ileqt lk) men lra xeka iab (a,al) ["oiycwend ileqt lk" wxta] zexekaa opixn`cke .elke`l xzen Ð el epzp e` odk exkn m`e ,odkd z` lfby lfb xeqi` `l` ea oi` Ð men ea

.`kil dfd onfa hegy mza la` .epnid lek`l xzen ieb elit`e ,oixizn lld zia ,(oiycwendäùàä úà ïäë åá ùã÷îå.`ed dipennc Ðåðù àì.ig exkenl leki odkc Ðïîæá àìà
äæä.daxwdl i`w `lc Ðäéåâá äééëæ ïäëì úéàå.mipdkl zexekad eed inp dfd onfac ,miign Ðéç íéîú åúåà ïéøëåî ïéà.jli`e oixeni` zxhwdn `l` dieba diikf odkl zilc Ðéî

èåçù íú àëéà.uega miycw ied `d Ðàì èåçù éðú÷ éî.hegy mz `kil dfd onfac .dfd onfa e`lc dpin rnync Ðïì òîùî÷ àôåâ àädteb `ziixaa ipzwc i`n ,xnelk Ð

letiy cr diikf eda zilc jzrc `wlqc .ig minz eze` oixkenc ,opireny`l jixhvi`.hegy mz `kil dfd onfae ,ixiinw dfd onfa `dc .`l Ð hegy :dpin wecizc meyn e`le ,men ea
øåëáá
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ééáàoi` Ð iia` xn`c "oiwel oi`" `dc :i"yx yxit Ð zellkay e`l lr oiwel oi` xn`

e`l` iwl `din `cg xn`c o`nc `ail`e .iwl `cg la` ,xn`w izxz oiwel

.`ibeqd gken oke .i"yx oeyl .(a,`n migqt) "dry lk" wxt idliya ,zellkayïéàù
xtkzn xza `xnba xn`c o`nl ?xnin ikid ,odiiga oda oikf i`e :xn`z m`e Ð odiiga oikf

,xtkzn xza s` xnel dvxc :xnel yie !opilf`

.iz` milra iwet`l e`le

àìxn`d :xn`z m`e Ð dfd onfa `l` epy

:(a,bp `nw `aa) "dxtd gbpy xey" wxt

:xn` iia` Ð egbpy oiycwend ileqt xeye xey

ileqt ly xey la` ,crena dl iwene .wfp ivg

`pixw "edrx" e`l `nl` .xeht Ð oiycwend

xey gbpy heicd ly xeyc inp mzd xn`we ,dia

rnyn `nl` .aiig Ð oiycwend ileqt ly

ixiin `ziinwc :xnel jixve !"edrx" dia `pixwc

x`ya Ð `ziixae ,wixt ivn `lc xekaa Ð

,ixii` dfd onfa mzde .onena edl wixtc miycw

onfa eed `l dlr mzd ixii`c mi`xen`d ixdy

.`ed epenn e`lc mzd xn`w ikd elit`e ,ziad

!dfd onfa `ed epennc xn` `kdc :dyw ok m`e

,ililbd iqei iaxk `iiz` `kdc :xnel jixve

`nw wxtac ab lr s`e .opaxk Ð mzdc `idde

iqei iaxk Ð `d [ipyle] :xn` (a,ai) `nw `aac

`nwezin `l df itlc :xnel jixv ,[opaxk Ð `de]

."dxtd" wxtc `ibeq `idd
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ïa ïðçBé éaø øîà .øBëáa àìå ,íLàa àìå ,úàhça àì ïéøéîî íéðäkä ïéà .ïälLa ïéøéîî§¦¦§¤¨¤¥©Ÿ£¦§¦¦Ÿ§©¨§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨©©¦¨¨¤

íLàå úàhç :àáé÷ò éaø Bì øîà ?øBëáa ïéøéîî ïéà äî éðtî :éøeð¯øBëáe ,ïäkì äðzî¯ ¦¦§¥¨¥§¦¦¦§¨©©¦£¦¨©¨§¨¨©¨¨©Ÿ¥§
íLàå úàhç äî ,ïäkì äðzî¯øBëa óà ,Ba ïéøéîî ïéà¯ïa ïðçBé éaø øîà .Ba ïéøéîî ïéà ©¨¨©Ÿ¥©©¨§¨¨¥§¦¦©§¥§¦¦¨©©¦¨¨¤

íLàå úàhça øéîî Bðéà íà Bl äî :éøeð¯øBëáa øîàz ,ïäéiça ïäa ïéëæ ïéàL¯Ba ïéëfL ¦©¦¥¥¦§©¨§¨¨¤¥¨¦¨¤§©¥¤Ÿ©¦§¤¨¦
äMeã÷ ïëéä ,"Lã÷ äéäé Búøeîúe àeä äéäå" øîàð øák àìäå :àáé÷ò éaø Bì øîà !åéiça§©¨¨©©¦£¦¨©£Ÿ§¨¤¡©§¨¨§¨¦§¤Ÿ¤¥¨§¨
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äfä ïîfa àlà¯ìéàBäúéàåìáà ,(Ba úeôzeL ïäkì Léå ìéàBä) ,déåeâa äéiëæ ïäkì déì ¤¨©§©©¤¦§¦¥©Ÿ¥§¦¨§©¥¦§¥©Ÿ¥¨£¨
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íéîz BúBà ïéøëBî" éðú÷ éî .äfä ïîfa íìBòì ,àì !(déåeâa äéiëæ ïäkì déì úéà àîìà) ,"éç©©§¨¦¥©Ÿ¥§¦¨§©¥¨§¨©§©©¤¦¨¨¥§¦¨¦
éç¯èeçL ,ïéà¯:ïðéòeîLàì àúà àôeb àä ?"àìïîfácéîð äfä¯.éç íéîz BúBà ïéøëBî ©¦¨¨¨¨£¨§©§¦©§©§©©¤©¦§¦¨¦©
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dxenz(iyiy meil)

men lraa xn`p(bk ak `xwie),hElwe rExU dUe xFWe'äNòz äáãð §¨¤¨©§¨§¨¨©£¤
[BúBà]xcplE`l,'dvxi'dacp'e,úéaä ÷ãa éLã÷ äæaezkd `ae §¥¤Ÿ¥¨¤¤¨§¥¤¤©©¦

.ziad wcal men lra miyicwny epcnllàlà éì ïéàå§¥¦¤¨
zxeza ziad wcal men lra miyicwnyäáãðzxin`a `idy §¨¨

la` ,'ziad wcal ef ixd'zxezaøãðilr ixd' zxin`a `edy ¤¤
,'ziad wcal dndaïépîmelyzl men lra `weec `iadl devny ¦©¦

,excp.'øãðìe' øîBì ãeîìzzaiz `xwn ly eheyt itly s`e ©§©§¥¤
,'eze` dyrz dacp' aezkd zligza xen`l jynd dpi` 'xcple'
lkn ,jenqa x`eank gafnl eyicwdl `ly xidfdl d`a `l`
eze` dyrz dacp' ,df ote`a mb aezkd z` yexcl yi mewn
oiae dacp zxeza oia ziad wcal men lra `ad ,xnelk ,'xcple

.xcp zxeza
:xen`d aezkd jynd z` yxtl `ziixad dkiynnìBëéeyicwi ¨

men lraeléôàl,'äöøé àì øãðìe' øîBì ãeîìz ,çaæî éLã÷ £¦¨§¥¦§¥©©§©§¥¤Ÿ¥¨¤
'xcpl'eçaæî éLã÷ äæoky ,mnyl men lra miyicwn oi`y ¤¨§¥¦§¥©

.xtkne dvxny gafnl `id 'dvxi `l' zernyn,øãð àlà éì ïéàå§¥¦¤¨¤¤
la` ,men zlra `iai `l 'gafnl dnda ilr ixd' xn` m`y

aäáãð'ef ixd' lyïépî.men zlra miacep oi`y epløîBì ãeîìz §¨¨¦©¦©§©
aezkd zligzaáãð','äxcp e` dacp' xn`p eli`k df ixde §¨¨

.'dvxi `l ,gafnl men lran dyrzy,øîBà éaøxn`py dn ©¦¥
men lraaBôeb úàöøäa ,'äöøé àì'gafnl men lra lyáeúkä Ÿ¥¨¤§©§¨©©¨

.øaãî§©¥
iax ixac `ld :`xnbd zl`eyeðééäixack,àn÷ àpzmdipye ©§©¨©¨

.ewlgp dna ok m`e ,gafn iycwa 'dvxi `l' z` micinrnéàî©
éâìôéî÷ àäa åàìxq`y ,lirl `ax ixaca ewlgp `l m`d - ¨§¨¨¦§§¦

.mikqp z`ad jxevl minc zyecwa mb men lra yicwdl aezkd
é÷ì éîð íéëñð éîãì déLc÷à eléôà ,øáñ àn÷ àpúcla' meyn §©¨©¨¨©£¦©§§¥¦§¥§¨¦©¦¨¥

.'eyicwzåmle`,øáñ éaø`weecyal eyicwdúàöøä[zaxwdl] §©¦¨©§©§¨©
é÷ì (éîð) Bôeb,xen`d e`ld meyna ìáàjxevl eyicwdy ote` ¨¥£¨§

.é÷ì àì íéëñð éîãok` :`xnbd dwiqndpî òîL`nw `pz ixacn §¥§¨¦Ÿ¨¥§©¦¨
.`ax ixacke ,dwel mikqp incl eyicwd m` mby

.xen`d aezkay 'eze`' zaizn ztqep dyxc d`ian `xnbd
:`xnbd zl`ey'BúBà' àlàåmy xn`py,él änìic oi` recne §¤¨¨¨¦

df xezii :`xnbd daiyn .'dvxi `l xcple ,dyrz dacp' azkiy
`a,àéðúãëìxn`py dnn'BúBà äNòz äáãð',epcnl`weec §¦§©§¨§¨¨©£¤

BúBà[men lrad z`-]äáãð äNòz,ziad wcalåmle`äzà éà ©£¤§¨¨§¦©¨
íéîz äNBògafnl ie`xd,úéaä ÷ãáì äáãðeyicwdl yi `l` ¤¨¦§¨¨§¤¤©©¦
.gafnl wxa øáBò úéaä ÷ãáì íéîéîz Léc÷nä ,eøîà ïkéîxeqi` ¦¨¨§©©§¦§¦¦§¤¤©©¦¥§

äNò.'eze` dyrz dacp' ly dfïépîexaer `edy,äNòú àìa óà £¥¦©¦©§Ÿ©£¤
øîàpLef dyxt zligza(fi ak my),'øîàì äLî ìà 'ä øaãéå'eãnéì ¤¤¡©©§©¥¤Ÿ¤¥Ÿ¦¥
df aezkäLøtä ìòdlek,åàìa àéäLda mixen`d mipicd lke ©©¨¨¨¤¦§¨

.dyrz `la mb mixdfen.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨
:ef dyxca mi`pzd xe`ia z` d`ian `xnbdøáì éaø déì øîà̈©¥©¦§©

éàî ,àøt÷[ji`-]òîLî.'dyrz `l' xeqi` xen`d aezkdn ©¨¨©©§¨
déì øîà,`xtw xaáéúëcoiprd zligza(fi ak `xwie)l` 'd xAcie' ¨©¥¦§¦©§©¥¤

dWn,'øîàìly xeviw `ed 'xn`l'e,íéøáca 'øîàð àì',xnelk Ÿ¤¥ŸŸ¤¡©©§¨¦
.el` mixaca e`l xn`p eli`kéøîà éaø éaziaay minkgd - ¥©¦¨§¦

ly xeviw `ed 'xn`l' ,exn` iax ly eyxcn,'øBîà [åàì] (àì)¨¡
mixeqi`d lk z` mdl xeq`l dynl `ed jexa yecwd deivy

.e`l xeqi`a dyxtay
lra zxhwday zewlnd oipna mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:gafnl mençaæî éaâì ïéîeî éìòa éøáà äìònä ,øîúéàmxihwne ¦§©©©£¤¤§¥©£¥¦§©¥¦§¥©
.eypera mi`xen` ewlgp ,myøáBò ,[øîà] àáø (øîà)mbíeMî ¨¨¨©¥¦

å ,'Blek eøéè÷z ìa'mb'Búö÷î eøéè÷z ìa' íeMî.miinrt dwele ©©§¦§¦©©§¦¦§¨
lirl `ziixad zyxec oky(:e)yiy 'epzz `l dy`e' xn`py dnn

`ziixad zyxec 'mdn'ne ,men lra ixa` lk zxhwd lr xeqi`
`vnpe ,men lra ixa` zvwn zxhwd lr envr ipta xeqi` yiy

ipy lr xar mixa`d lk z` xihwd m`yzxhwda oky ,mixeqi`
.mzvwn zxhwd mb zllkp mlek(øîà)eïé÷Bì ïéà ,[øîà] ééaà©©¥¨©¥¦

úeììëaL åàì ìòzxhwd ly el` mie`l ipy ixdy .minrt izy ©¨¤¦§¨
epzz `l dy`e' ly zg` dxdf`a millkp mzvwn zxhwde mlek
mrt `l` mdilr miwel oi` mie`l ipyl miwlgp mdy s`e ,'mdn

.cala zg`
lirl d`aedy `ziixadn iia` lr `xnbd dywn(:f):,éáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipy `ldçaæî éaâì ïéîeî éìòa Léc÷nä,maixwde ©©§¦©£¥¦§©¥¦§¥©
,úBîL äMîç íeMî øáBòla' meyne ,'eyicwz la' meyn ¥¦£¦¨¥

,'ehgyzla' meyne ,'elek exihwz la' meyne ,'ewxfz la' meyne
e .'ezvwn exhwzàzáeézdn lr ef `ziixan `idcxn`ééaà §§¨§©©¥

oi` eixacl oky ,zg` mrt `l` dwel epi` elek z` xihwndy
:`xnbd zvxzn .yng `le zeiwln rax` `l` o`køîàjl,ééaà ¨©©©¥

la'e 'elek exihwz la' meyn miwely `ziixad dxn`y dn
mc` ly dxhwd dze` lr aiigl dzpeek oi` ,'ezvwn exihwz

`l` ,zewln iaeig ipy cg`éðz÷ éøáâaepipy mc` ipa ipya - §©§¥¨¨¥
xihwnd oke ,'elek exihwz la' meyn dwel elek z` xihwndy ,ok

.'ezvwn exihwz la' meyn dwel ezvwn
:df uexiz `xnbd dgeca éàipyéøáârecn ,`ziixad zxacn ¦¦©§¥

dzpyøáBò','zeny dyinga`ldïéøáBò''zeny dyingaéòaéî ¥§¦¦¨¥
déì.xnel dl did -àèéLt àlàzxacn `ziixadyàøáb ãça ¥¤¨§¦¨§©©§¨

,mizy dilr miaiigy zg` dxhwdaeå`id ok m`àzáeéúdn lr §§§¨
cxn`ééaà.zg` `l` aiig epi`y §©©¥

:`xnbd zvxznøîàjl÷étà ,ééaà[`ved-]Búö÷î úøè÷ä ¨©©©¥©¥©§¨©¦§¨
,`ziixad odilr daiigy zenyd zyng llknìéiòå[qpkde-] §©¥

dnewna,ícä úìa÷.men lraa miwel dilr mby ©¨©©¨
`ld :`xnbd dgecíc úìa÷wx men lraäãeäé éaøa éñBé éaøì ©¨©¨§©¦¥§©¦§¨

déì úéàla` ,xeqi` [yi-]déì úéì àn÷ àpúì,xeqi` da [oi`-] ¦¥§©¨©¨¥¥
ok` :`xnbd dwiqn .`ziixad ixac jynda x`eankàéL÷©§¨

.iia` zhiy lr `ziixad ixacn [dyw-]
:zxg` oeyla ef digc d`ian `xnbdàäå ,àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨§¨

àôéñcîzhiyaàéä äãeäé éaøa éñBé éaøda epipy oky ,diepy ¦§¥¨©¦¥§©¦§¨¦
dy gken ,'mcd zlaw lr s` xne` dcedi iaxa iqei iax'àLéø¥¨

zhiya diepyïðaølr mixaer oi`y mixaeqe ,eilr miwlegd ©¨¨
`yixa miiepyd zenyd zyngy gxkda ok m`e .mcd zlaw

`id ef `ziixae ,ezvwn zxhwde elek zxhwd millekàzáeéz§§¨
ééaàc:`xnbd dwiqn .zg` `l` odizy lr miwel oi`y xne`d §©©¥
ok`àzáeéz.eixac egcpe iia` lr `id §§¨

äðùî
oaxw lr `le ,ely oaxw lr `l` xinn mc` oi`y epicia dkld
:oaxwd ly milral aygpd `ed in dpc epiptly dpynd .exiag

ïéøéîî íéðäkäwxazepaxw,ïälLmze` eyicwd mnvra mdy ©Ÿ£¦§¦¦§¤¨¤
,mda xtkzdl icka ïéøéîî ìàøNéåzepaxw.ïälLla`ïéà §¦§¨¥§¦¦§¤¨¤¥

íLàa àìå úàhça àì ïéøéîî íéðäkäick milrad mdl ozpy ©Ÿ£¦§¦¦Ÿ§©¨§Ÿ§¨¨
.exear mze` eaixwiyoick mipdkl lk`p mxyay it lr s`e

zxhwd xg`l `l` ea mikef mipdkd oi` mewn lkn ,miycw iycw
mixinn oi`e ,mda wlg mipdkl oi` oiicr mdiiga la` ,mdixeni`

.ely epi`y oaxwa xinn mc` oi`e ,eiiga `l` oaxwaåokàì §Ÿ
mipdkd mixinnøBëáa,miiga ecera odkd ea dkefy elit`e ¦§

.xacd mrh x`eai jenqae .ezhigy mcew
e dnzïéà äî éðtî ,éøeð ïa ïðçBé éaø øîàmipdkd,øBëáa ïéøéîî ¨©©¦¨¨¤¦¦§¥¨¥§¦¦¦§

e aiyd .xac lkl mdly oaxw `ed `ld,àáé÷ò éaø Bì øîà`ld ¨©©¦£¦¨
mbíLàå úàhçmdå ,ïäkì äðzîmbøBëa`ed,ïäkì äðzîm`e ©¨§¨¨©¨¨©Ÿ¥§§©¨¨©Ÿ¥

,my`e z`hgn xeka cenll yi okïéà íLàå úàhç äîmipdkd ©©¨§¨¨¥
Ba ïéøéîî,dpznaa mxya mdl ozipy elit`ïéà øBëa óàmd §¦¦©§¥
Ba ïéøéîî.mdly `edy elit` §¦¦

øîàeléøeð ïa ïðçBé éaø,`aiwr iaxl[éì] (åì) äîoi`y jka ¨©©¦¨¨¤¦©¦
ekal `ed oeinc dne ,my`e z`hga xinn odkd`ld .xBðéà íà¦¥

íLàå úàhça øéîîedfmeynïéàLmipdkdïäéiça ïäa ïéëæ`l` ¥¦§©¨§¨¨¤¥¨¦¨¤§©¥¤
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dxenz(ycew zay meil)

:ztqep `iyew dywn `axdéáéúéàepipy ,ongp axl `ax ¥¦¥
,`ziixaaøBëaayøîàðea(fi gi xacna)K`''ebe xFW xFkAàì ©§¤¡©©§Ÿ

'äcôú,oilegl e`ivedle ezectl `l` xq`p `låmle`àeä økîð ¦§¤§¦§¨
.ezyecwa elke`l ick mixg`làîéìéà ,ïðé÷ñò éàîam`-] §©©§¦©¦¥¨

xaecny [xn`pàôéñ àîéà ,äfä ïîfa,xen`d aezkd lyúàå' ©§©©¤¥¨¥¨§¤
,'çaænä ìò ÷Bøæz íîceàkéà éî äfä ïîfa[yi ike-]àlà .çaæî ¨¨¦§©©¦§¥©©§©©¤¦¦¨¦§¥©¤¨

àèéLtxaecnyéàîáe .íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa,xeka dfi`ae - §¦¨¦§©¤¥©¦§¨©¨§©
a àîéìéàxekaàôéñ àîéà ,íeî ìòaaezkd ly÷Bøæz íîc úàå' ¦¥¨§©©¥¨¥¨§¤¨¨¦§

,'øéè÷z íaìç úàå çaænä ìòmen lraeéæç éî[ie`x ike-] ©©¦§¥©§¤¤§¨©§¦¦£¦
åàì àlà .äáø÷äìxaecn i`ceaxekae ,ízmewn lknéðz÷ §©§¨¨¤¨¨§¨¨¨¥

yàeä økîðziad onfa s`(déeâa äéiëæ ïäkì eäì úéà àîìà) ¦§¨©§¨¦§©Ÿ¥§¦¨§©¥
.ongp ax ixack `le ,daxwdl cnery elit`

:ongp ax el uxizàéøéà éãéîxacn gxkda ike ,`id di`x dn - ¦¦¦§¨
d ok` ,ote` eze`a elek aezkdàLéø'dctz `l' da xn`py ¥¨

zxacn,íeî ìòáad mle`eàôéñlr wexfz mnc z`e' aezkd ly §©©¥¨
zxacn 'gafnd.íúa§¨

:ongp ax lr ztqep `iyew dywn `iyxyn ax,àiLøLî áø áéúî¥¦©§©§¦¨
zenaia dpyna epipy(.hv),úðäk[odk zy`-]Le oa dcliäáøòúp Ÿ¤¤¤¦§¨§¨
,dúçôL ãìåa dãìå,card `ed ine odkd `ed mdn in reci `le §¨¨¦§©¦§¨¨

y xg`lúBáeøòzä eìécâä[miaxernd zecled-]mdipyïéøøçLî ¦§¦©©£§©§§¦
,äæ úà äæzaa mixzipe car wtq llkn mdipy mi`vei jk ici lre ¤¤¤
.l`xyiådf z` df exxgyiy crïé÷ìBçå ,äîeøza ïéìëBà íäéðL §§¥¤§¦©§¨§§¦

ãçà ÷ìçdnexza,ïøBbä ìòlek`l leki mdn cg` lk oky ¥¤¤¨©©¤
.odk car `edy meyn e` odk `edy meyn e` ,dnexzaïøBëa- §¨

mdl eclepy dxedh dnda zexekaeeìëàéå ,eáàzñiL ãò eòøé¦§©¤¦§¨£§¥¨§
ïîeîa.el` zecle ici lréàî ,äfä ïîfa àîéìéà ,ïðé÷ñò éàîa §¨§©©§¦©¦¥¨©§©©¤©
àðLzexekaïãéc[eply-]àðL éàîezexekaeäãécwtq ly - §¨¦¨©§¨¦§

zexeka `ld ,el` mipdkïðéòa ïéîeî éîð ïãécick [jixv-] ¦¨©¦¦¨¦©
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.íéi÷ Lc÷nä,dfd onfa s`eäéiëæ ïäkì eäì úéà àîìLa úøîà éà ©¦§¨©¨¦¨§©¦§¨¨¦§©Ÿ¥§¦¨
déåeâa[xekaa]øétLel` mipdk wtq cia gk yi recn oaen - §©¥©¦

edeaixwi m` oky ,men ea letiy cr oizndle ezaxwd z` akrl
lk`p gafnl axwy mz xekay meyn ,exya zlik` z` eciqti
mdl xeq` mixf wtq mde xg`ne ,mixfl xeq`e mipdkl wx

.elke`ldéì úéì úøîà éà àlàonfa eiiga xekaa diikf odkl ¤¨¦¨§©¥¥
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déì ò÷ôî ïäk úö÷î eäa àkéàc ïåék eäðéà ,eäééîeîa ïäkì©Ÿ¥§©§¦§¥¨§¦¨§¦§¨Ÿ¥©§©¥
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exiagn `ivend'e ,xekaa izikfe odkd `ed ip` `ny mdl xne`

.'di`xd eilr
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.mnena,àèéLt àlàxaecnyéàå .íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ¤¨§¦¨¦§©¤¥©¦§¨©¨§¦
xaecnaxekaíeî ìòadpynd ixac mipaen oi`ãò eòøé' §©©¦§©

,'eáàzñiLcàäxakïéîéé÷å ïéáàBñî.md [micnere-]àèéLt àlà ¤¦§¨£¨§¨¦§©§¦¤¨§¦¨
xaecnyazexekaïénz,ziad onfaeå] (éëäå)`weecïéìä- §©¦§¨¥

[el` zewitqéðaæî [éöî] àìc àeäxg` odkl mdizexeka z` §Ÿ¨¦§©§¦
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.'di`xd eilr exiagn `ivend'e
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zgcpd xira(fi-fh bi mixac)z`e 'ebe xird iaWi z` dMz dMd' ,©¥©¤¤Ÿ§¥¨¦§¤
.'ebe 'DllW lM z`e xird z` W`a YtxUe 'ebe axg itl DYndA§¤§¨§¦¨¤§¨©§¨¨¥¤¨¦§¤¨§¨¨
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,äfä ïîfa àîéìéà ,ïðé÷ñò éàîadywi `ldàkéà éîoic dfd onfa §©©§¦©¦¥¨©§©©¤¦¦¨
ïðúäå ,úçcpä øéòoixcdpqa(.a),úéáa àlà úçcpä øéò ïéNBò ïéà ¦©¦©©§¨§©¥¦¦©¦©©¤¨§¥
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,xyrne,'dzîäa' eðééä ,íeî ìòáa àîéð éàmicner mpi` ixdy ¦¥¨§©©©§§¤§¨

.ebxdi `l recne ,oileaba milk`p `l` deablàèéLt àlà¤¨§¦¨
xaecnyaxyrne xekaízepi` ok lre gafnl daxwdl cnery §¨

.'dznda' llkadéì úéà àîìLa úøîà éàåodkldéåeâa äéiëæ §¦¨§©¦§¨¨¦¥§¦¨§©¥
øétLdf herin `lel oky ,'dznda'n ehrnl jixv recn oaen - ©¦

llka `ed ixd odkd milrad oenn `edy xg`ny mixne` epiid
.xird llyúøîà éà àlàc ongp ax ixackdéì úéìdiikf odkl ¤¨¦¨§©¥¥

,eiiga ziad onfa xekaaél änìehrnl,['äzîäa'î] (äîäáî) ¨¨¦¦§¥§¨
î déì ÷etézxn`py dn'dììM'rnyny,'íéîL ììL àìå'myk ¦¥¦§¨¨§Ÿ§©¨©¦

.ipy xyrn sqk epnn hrnzdy
:`xnbd zvxzníìBòìdf herin xn`paxyrne xeka,íeî ìòa §¨§©©
Cì àéL÷ à÷ãeodkd oenn `edy xg`n `ld,'dzîäa' eðééäyi §¨©§¨¨©§§¤§¨
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' llka epi`e deab oenn `edy meyn ,dnda xyrnoky ,'ezinra
ea xn`py dnn(bl fk `xwie)leki milrad oi`y eyxc 'l`Bi `l'Ÿ¦¨¥
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קפי oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay
äãôú àì øîàð øåëáá.oilegl `vi `ede dyecwa oeictd qpkiy ,el oi` oeict Ðìáà

àåä øëîðeplwyi `le ,filhi`a ephgyi `ly :dyecw `id efe .dyecwa lk`pe Ð

.`xhilaàôéñ àîéà."dctz `l"c `xwc Ðíåî ìòáá àø÷ã àùéø:opiwiic ikdl Ð

.mza Ð "wexfz mnc z`e" aizkc diteqe ,`ed xknpeäúçôù ãìåádf i` rcei oi`e Ð

.car df i`e odkäæ úà äæ ïéøøçùîcg` lk Ð

ixd Ð card dz`e axd ip` m` :azek cg`e

.l`xyi zaa odipy mixzen eidie .oixeg oa dz`

äîåøúá ïéìëåà íäéðùåexxgy `ly onf lk Ð

.dnexza lik` inp odk carc ,df z` df

ïøåâä ìò ãçà ÷ìç ïé÷ìåçåodipyyk ,xnelk Ð

la` .zepxbd ziaa dnexz odl oipzep cgia

,exiag `eaiy cr oiwleg oi` Ð odn cg`l

`pz i`dl dil `xiaqe .card `ed df `nyc

,enr eax ok m` `l` carl dnexz oiwleg oi`c

.oiqgeil diweq`l iz` `nlicïøåëáåly Ð

Ð oxcra dnda xeka clep m` ,zeaexrz ipd

.yxtnck 'ek drxiåäãéãî ïãéã àðù éàîÐ

o`n `zyde .mneiy cr dpwz el oi` inp ocic

:ipzwc ,`tiq dizrc` wiq` `l Ð aizen `wc

opiadi ded ocic eli`e .milral enena lk`i

ikd dl ipyn ongp axe ,enena odkl dil

.`zlinc `pwqnaùã÷îä ïîæá åàì àìàÐ

edcic eli`e ,diaexw`l odkl opiadi ded ocice

eznda zaiig inp odkc ab lr s` .edl ikf

dpyna ipy wxta zexekaa opixn`ck ,dxekaa

,xeng xhte oad oeictn `l` exhtp `l :(`,bi)

epi` odk zexeka x`yac meyn .erxi ipd

ixeni` z` envr `ed aixwny ,melk ciqtn

ied i` ,xfc cg `ki`c ipd la` ,elke`e xeka

,dipin ilk` `l ez Ð diaexw`l mxeka diadi

,mixfl lk`p epi` ycwnd onfa mz xekac

xekad :(a,ep migaf) "onewn edfi`"a opixn`ck

eplk`i a`zqiykle ,drxi jkld .mipdkl lk`p

xekae "odk ip`" odkl xn` cge cg lkc ,enena

`l` ea oi` men ea ltpc oeikc ,eplke` ip`

`nyc ,`kil inp lfb xeqi` `kde Ð lfb xeqi`

.dii`xd eilr exiagn `ivende ,ea dkfe odk df

øéôù:xnele ,ezedyl gk ecia yi ikd meyn Ð

eppz` `le ,dligz ea izikfe ,ip` odk `ny

.elke`l ,lke`y cr oizn`e .odkléà àìà
äéì úéì úøîà,miign xekaa diikf odkl Ð

gafnn direwt`l dil opiway i`n`?xafb izil

ea oi` `dc ,`ilrn odkl diazile ,dilwyle

dil zi` i`ce `l` .jli`e gafnn `l` diikf

,ixiinw mza i`ce `dc ,mz xekaa miign diikf

.ea`zqiy cr erxi :ipzwcäæä ïîæá íìåòìÐ

ea dkfe daxwdl ifg `lc ,drxi ikd meyne

s`c ,ediinena mipdkl edl opiadi ocice .miign

eilr exiagn `ivende ,`ed wtqa lhend oenne ."ea ip` dkefe ,odk ip`" :xne` cg lkc ,lfb xeqi` `kil zeaexrz jpd la` .`ki` lfb xeqi` edin Ð mixfl xzene mnedc ab lr

.di`xdäúîäá.da wlg deabl oi`y ,dcic dnda rnyn Ð "dznda" ."axg itl dznda z`e" (bi mixac) aizk zgcpd xir iab Ðäáù éðù øùòî óñëì èøôo`nc `ail`e Ð

`ed deab oenn ipy xyrn xn`c.'åë úçãðä øéò ïéùåò ïéà.`nrh yxtn oixcdpqc `nw wxta Ðäúîäá åðééäwlg deabl oi`e ,xyrnd z` l`xyie ,xekad z` lke` odkc Ð

.odaøéôùhrnn `de ,mza `hiyt `l` :`pixg` `pyil .dieeba odk dkfc ,`ed miny lly e`l i`dc ,miny lly `le "dlly"n witp `lc ,dihernl `xw jixhvi` ikd meyn Ð

.miign dieba diikf odkl dil zi` :dpin rny Ð "dllyn" dil `wtp `le "dznda" azknl jixhvi`cnc `nw `pyilk inp `yxtine .`ed odkc `penn `nl` ,"dznda" zxezn dl

íéì÷ íéùã÷ úåáøìygke" dia `pixwe ,epenn mdy itl ,oecwtd zreay oaxwe ynege oxw mlyn Ð dcede raype xtke ,exiag lv` xyrn e` xeka e` minly ciwtd m`y Ð

."ezinraíéîìù úåáøì øîåà éàæò ïáwxta yxtn ikde .men lra `le mz `l ,hegy `le ig exkenl leki `le ,`ed epenn e`l edi`c ,`l Ð xyrn la` .epenn od i`cec ,iz`w Ð

."oiwifp zea` drax`"øåëáá àìà éàæò ïá øîà àìdy Ðoiperhy ,dyecw ediilr `liige li`ed ,epenn did `l minly la` .(dcede) raype xtke ,xg` lv` [exeka odk] ciwt

.(a,ai `nw `aa) oiwifpc `nw wxta yxtn ikde .exkenl leki epi`e li`ed ,`l inp Ð xyrne .weye dfg ztepze mikqpe dkinqéðú÷ íéîìùã àéîåã àä.`kil dfd onfa minlye Ð

éðú÷ íéîìùã àéîåã àä íåî ìòáá éàãlral mz oia ibeltl `ki` Ð odk iab xekaa `nlyac .miign dlirn oda oi`c ,`ed opennc ,iaxn `w mininz minly i`ce minlye Ð

`kil ,l`xyic minly iab la` .cin `pngx dil ikf Ð daxwd dia zilc men lrae .mixeni` zxhwdn epiide ,deab oglyn `l` odk dia ikf `l :xninl `ki` mzc meyn ,men

.eda ikf miign Ð oinen ilra `py `l oinz `py `l jkld ,ikf deab oglyn l`xyi :xninlíúá åàì àìà`ed odkc `penn ,`nl` .dreay oaxw [xekaa] xtekl aiigin `we Ð

.(xekaae)
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àîéà.xn`w `xwc `tiq` Ð gafnd lr wexfz mnc z` `tiqøåëáádctz `l xn`p

.`xhila lwyp oi`e filhi`a xknp epi`c oiprl ,ezyecwa `ed mlerlc Ð

éàîáåe`lc ixn`c ,opaxk `iz`c `nil :xn`z m`e Ð dznda epiid men lraa `nili`

dipenn men lra `nlr ileklc ,xyrnn `l` dpi` `iyewd xwirc :xnel yie !`ed dipenn

.d"nxd .`ed

àîéìéàipzw minlyc `inec `de dfd onfa

(a,ai) `nw `aac `nw wxtae Ð

`xw `dc ,ixii` ycwnd zia onfac :i"yx yxit

`ed ycwnd zia onfa ixii` oecwtd zreaya

`kd hwp ikd meync d`xpe .my` dil oiaiignc

k xnel dvx `le ,minlyc `ineci"yx yxitc

xnel jixv ikd e`lac meyn (my) `nw `aaa

`le ixii` mzac gikedl ick ,minlyc `inec

.jenqa opixn`ck ,men lraa
iaxe
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קפב
oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay

íúá íìåòìdvega xekaa Ð miign odk dia ikfc i`dc .ongp axl `iyw `le Ð

minlyc `inece .ycwnd zia onfa elit` i`w daxwdl e`l dinzqc ,opiwqr ux`l

.i`w daxwdl e`l Ð dinzq la` ,diaexw`l ivn Ð dil iziin i`c ,`edïåòîù éáøå
àéädvegn mininz zexeka e`a m` :(`,`k) "miycw el`" wxta onwl xn`c Ð

Ð dligzkl ,oi` Ð e`a m` .eaxwi Ð ux`l

.`léðú÷ íùàå úàèçã àéîåãz`hg" i`de Ð

oikef oi` :ipzwc .ixiinw mininza Ð "my`e

,oikef Ð dhigy xg`l la` odiiga mipdkd oda

.opiwqr daxwd ipaa `nl`éàðúë àîéìi` Ð

,ycwnd zia onfa miign mz xekaa odk ikf

.`l i`øîà÷ éëä åàì éàî:`nw `pz Ð

milra ici lr dxenz dyer epi` odk ziaa

zi`c ,ea xinn odk la` ,odk ici lr `l`

.dieba diikf dilàìoa opgei iaxc `zbelta Ð

`idde .ibltin `w oizipznc `aiwr iaxe ixep

`pz xn`we ,ux`l dvega xekaa `pniwe` `d

ikf `dc ,ecil `ayn dxenz ea dyer odk :`nw

opgei iaxk Ð daxwdl e`l dinzqc ,miign dia

ab lr s`c ,`aiwr iaxk oerny iaxe .ixep oa

lr dxenz dyer epi` Ð dieeba diikf dil zi`c

oizipzna yxtnck ,`yiwdn dil `wtpc ,eci

dyer :xg` oipr .'ek eilr dlg dyecw okid

`l dxenz dyer epi` odkde ,l`xyic dxenz

.df `le df'åë øæòìà ïá ïåòîù éáødfe df Ð

:ediipia `ki` ongp axc e`l i`n ,l`xyie odk

dyer epi` odk lv` `nw `pz xn`wc i`dc

,ongp axk Ð dieeba diikf dia zi`c ,dxenz

ilekc ,`l .ongp axc dil zil Ð oerny iaxe

`kde ,`ilrn xekaa ongp axc edl zil `nlr

,ibilt `aiwr iaxe ixep oa opgei iaxc `zbelta

`nw `pz xn` ikdle .ux`l dvega xekaae

iaxk Ð oerny iaxe ,dxenz ea dyer oi` odkc

lv` xeka ,i`pzk `nil :`pixg` `pyil .`aiwr

.odk `le l`xyi `l dxenz dyer epi` ,odk

ipeaf `d ,xnin `lc `ed Ð xnin :ikd ixn`e

oeik :xne` xfrl` xa oerny iax .dil oiafn Ð

.dxenz dyer epi` dfe df Ð odk cil `ay

lkc .dil oiafn ivn `l ipeaf elit`c ,xnelk

axc e`l i`n .iz`w `zlin iiethl `xza `pz

axc dil zi` `nw `pzc ,ediipia `ki` ongp

.ongp axc dil zil xfrl` iaxe ongpåðù àì
ïäëì ïäë àìà.minz exkenl leki Ðøåëá

åîåîá ïäë éì ïúð äæ`kil odkl odk la` Ð

,mkgl eze`xdl xeka `iand odkc .ikd xninl

.eil`n men eze` ea ltpy micr `iadl jixv

"oiycwend ileqt lk" wxta zexekaa opixn`c

irex Ð mc` icia `al oie`xd oinen lk :(`,dl)

,mipn`p mpi` Ð mipdk irex ,mipn`p l`xyi

.zexekad lr mipdk ecygpcéëä íëç éøù éîå
xekad z` mkg ixy ine ,reaw men ied elit` Ð

enr odk `la l`xyilåîò ïäë ïë íà àìà ?
ied `lc ,`ed reaw meny df rciyk `nyc Ð

dlifbl yiig `le ,dil lik` Ð uega miycw

dil opixy `l Ð dil izii` `lc dnk lkc ,jl diadic odk `edd il izii` :dil opixn`c ,"enena odk il ozp df xeka" xninl ivn `le ,dicda odk opira jkld .odkc

.odk dil aidi ok m` `l` ,xekadøåñà ìàøùéã àîòè åðééä.mneiy cr diiedyl gwel irac ,lefa xknp dfd onfa mz xeka mzqc meyn ,odkd on mz xeka zepwl Ð

zxeza dnexzl liwyc o`nk ifgnc ,myd lelig iede .zenexzd el epziy ick ,xnrle zexfl ,zepxbd ziaa riiqnd odkk d`xp l`xyi iab lifenc odk i`d ded jklid

.excra el ecleeiy zexeka ,dil aizilc ikid ik ,l`xyil lifen ikd meync ifgin inp odk i`de .zexikyéøáîã øî ìåëéì.xyad x`yn lek`l d`ixa xeka xyay Ðàðî
àä åëìmkl epzp in Ð?!mipdk mkpi` `dåëì àøéáñ àìå.riiqnd odkk d`xpe ,ekiiab lifen `nlc ,odkn xeka xya zepwl xeq`c Ðïðéðáæ ïáæéîyginl `kile Ð

.dpzna ol aidi `l `dc ,riiqnlìôèéì.odkl eppziy mcew ,elcbl ea gexhl Ðòééñîä ïäëë.el eppziy cala ,ea gexhln elivny ,reiq ied `zydc Ðàúìéî àçëåîÐ

.zepefnde gxehd on elivn cin ixdy .`ed riiqn `dcìéæåî àîìã úøîà éàî.xg` odkl `le ocic zexeka dil aizipc ikid ik ,odk Ðàì.ikd ciar Ðäéúòãà ÷éñîã
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éáøåmeyn ,`nrhe .`l Ð dligzkl la` Ð eaxwi mininz e`a m` xn`c `id oerny

yxtne .eaxwi `l caric elit`c :xn`e ,bilt `aiwr iaxe .mnewna dqpxt mdl yic

epi` obc xyrn dn .obc xyrnl dnda xyrne ,dnda xyrnl xeka ywzi`c meyn ,`nrh

iaxk `nwe` `l i`n` :xn`z m`e .'ek xyrne xeka s` Ð l`xyi ux`l ux`l dvegn `a

iaxlc :xnel yie ?epenn ith ied diciclc ,`aiwr

.minlyc `inec jk lk `ied `l `aiwràì
`aiwr iaxe ixep oa opgei iaxc `zbelta

`pniwe` `edde ,xnelk Ð ibltnw oizipznc

.ux`l dveg xekaa

àîìãne `nen dia icye l`xyi lif`ihn

xeka xn`e [mkgl] (dixagl) dil

?jka i`n :xn`z m`e Ð enena odk il ozp df

`la odk cin mend wtpc oeik ,dil exy `l `de

:xnel yie !df lr mipdkd ecygp ixdy Ð micr

ea ltp icic inwe ,enena odk il ozp" ,xn`w ikdc

lif` `nlc yiig ikid :xn`z m`e ."eil`n men

l`xyi ecygp `l ixde ?`nen dia icye l`xyi

cia xekac :(`,dl) zexekaa opixn`ck ,jk lr

iciygc `ed mipdkc ,eilr oipn`p lkd Ð l`xyi

ipdc xnel oi`e !iciyg `l l`xyi la` ,inen`

oi`c ,odkl epzil eteqc `kid ,xeka i`cea ilin

ileqt lk" wxta `dc ,el `le `heg l`xyi

wtq iab ongp ax xn` (a,dl my) "oiycwend

,inc `lc :xnel yie !eilr oicirn eilra :xeka

f` Ð l`xyi cia dligz mz didyk ilin ipdc

oi`c ,ezeyxa clepy xg`n ,men ea lihdl `xi

zelzl el yic ,`kd la` .xac meya hnydl el

d`xpe .eilr ecygl yi Ð enena odkd el ozpy

lif` `nlc :xg` oipra xnel dvx `l jklc

xn`e ,mkgl ed`xne `nen dia icye l`xyi

i`dkc Ð "il epzp odk" xn`i `le ,ltp envrnc

dn :xnele ,eilr edecygi `nlc ,ciar `l `peeb

dicic e`lc oeik ,mkgl e`iadle eilr gexhl el

xeka oi`ex oi` dcedi ax xn` `de :jixte ?`ed

`ny ,mrhde .enr odk ok m` `l` l`xyil

jixvc oeike .odkl eppzi `le envrl epakri

odk epzp df xeka" xn` ivn `l Ð odkd `iadl

odk `edd (dii`x) izii` :dil opixn`c ,"enena

opixy `lÐ dil izii` `lc dnk lkc ,jl `adic

.xekad dil

ïåùìepiid i"yxriiqnd odkk d`xpc `nrh

xkenc `ed zelibxc Ð zepxbd ziaa

mrt xeka el oziy ick ,[l`xyi] iab lifenc xeka

jixve .dpzna elawl xeq`c oky lke ,zxg`

,"df xeka jlid" odkl l`xyi xn` m`y xdfil

,elawl xeq` f` Ð "`di jly" odkd el xn` m`

.zepxbd ziaa riiqnd odkk d`xpy iptn
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íLàå úàhça øîéî¯,ïäéiça ïäa ïéëæ ïéà éøäL ¥¥§©¨§¨¨¤£¥¥¨¦¨¤§©¥¤

øBëáa øîàz¯àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa .åéiça ïéëfL Ÿ©¦§¤¨¦§©¨§©¨§¦©¦¥¨
íeî ìòáa¯àlà ,øîà÷ íLàå úàhçc àéîec àä §©©¨§¨§©¨§¨¨¨¨©¤¨
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íéìòaä¯ïäkä úéáa ,äøeîz ïéNBò¯ïéNBò ïéà ©§¨¦¦§¨§¥©Ÿ¥¥¦

éãéì àaL ïåék :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .äøeîz§¨©¦¦§¤¤§¨¨¥¥¨¤¨¦¥
ïäë¯åàì éàî !àn÷ àpz eðééä .äøeîz ïéNBò ïéà Ÿ¥¥¦§¨©§©¨©¨©¨

ïäk úéáa :øîà÷ éëä¯ìòa ïéàå ,äøeîz äNBò àeä ¨¦¨¨©§¥Ÿ¥¤§¨§¥©©
!déåeâa äéiëæ ïäkì déì úéà àîìà ,äøeîz äNBò¯ ¤§¨©§¨¦¥©Ÿ¥§¦¨§©¥

àä ,àéL÷ àì¯àä ,éøeð ïa ïðçBé éaø¯.àáé÷ò éaø ¨©§¨¨©¦¨¨¤¦¨©¦£¦¨
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,àîeî déa éãLåéèîîeäæ øBëa" :Bì øîBàå ,íëçì §¨¥¥¨©§¥¤¨¨§¥§¤

øîà àäå ?éëä íëç éøL éîe ."Bîeîa ïäk éì ïúð̈©¦Ÿ¥§¦¨¥¨¨¨¦§¨£©
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déøa àðeä áø øîàc àä eëì àøéáñ àì :eäì§¨§¦¨§¨©£©©¨§¥
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,eëì àøéáñ àìå :eäì øîà .ïðéðáæ à÷ïðúãäãò" ¨¨§¦©£©§§¨§¦¨§¨¦§©©
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dxenz(ycew zay meil)

:`xnbd zvxznàì ,ééaà øîàe ,ongp ax lr myn dywíìBòì ¨©©©¥Ÿ§¨
xaecnå ,íúamle`õøàì äöeça øBëáa,daxwdl cner epi`y §¨§¦§§¨¨¨¤

åk `ziixadøîàc .àéä ïBòîL éaøoldl dpyna oerny iax(.`k), §©¦¦§¦§¨©
,ux`l uega zexekaeàa íàmdyk l`xyi ux`leáøwé ,ïéîéîz ¦¨§¦¦¦¨§

cr mnewna ex`yi `l` ,me`iai `l dligzkl la` ,gafnl
ixd daxwdl micner mpi`y xg`ne .my elk`ie men mda letiy
miycwy xaeqd ililbd iqei iax zhiyl ,odkd milrad oenn md
`l` deab oenn mdy ongp ax xn` `le .milra oenn md milw

.daxwdl micnerd l`xyi ux`a zexekaa
:epizpynn ongp ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéî,dpyna epipy ¥¦¥

éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà,`aiwr iaxløîéî Bðéà íà él äî ¨©©¦¨¨¤¦©¦¦¥¥¦
íLàå úàhça,xeka lr `id di`x dneéøäLmipdkd oi`y dn §©¨§¨¨¤£¥

y meyn `ed mda mixinn,ïäéiça ïäa ïéëæ ïéàj`m`døîàzok ¥¨¦¨¤§©¥¤Ÿ©
mbL øBëaamdïéëfea.åéiça:`xnbd zxxan,ïðé÷ñò éàîa ©§¤¨¦§©¨§©©§¦©

àîéìéàaxeka,íeî ìòadywi `ldàäxekaaúàhçc àéîec ¦¥¨¦©©¨§¨§©¨
øîà÷ íLàåmy`e z`hg ixde ,ea mikef mipdkdy opgei iax §¨¥¨¨©

xn`y jkn oky ,daxwdl miie`xe mininz i`cea md xikfdy
mikef mzhigy xg`ly rnyn ,'mdiiga mda oikf oi`' mdilr
zekf mey odkl oi` men ilra zepaxwae ,mzlik`a mipdkd

.dlik`åàì àlà[i`ce-]axekaíz,ixep oa opgei iax xaicéðz÷å ¤¨¨¦¨§¨¨¥
mipdkdy eilr,åéiça Ba ïéëæ.ongp ax ixack `le ¨¦§©¨
:`xnbd zvxznéîð àä ,àðéáø øîàixep oa opgei iax ixac mb - ¨©©¦¨¨©¦

mixen`õøàì äöeça øBëáa,daxwdl dligzkl cner epi`y ¦§§¨¨¨¤
åk dpyndøîàc ,àéä ïBòîL éaøcarica wxyíéîéîz eàa íà §©¦¦§¦§¨©¦¨§¦¦

,eáøwé.odkd oenn md ok meyne ¦¨§
:mi`pz zwelgna ongp ax ixac z` dlez `xnbdéàpúk àîéì- ¥¨§©¨¥

oky .mi`pz zwelgna miielz ongp ax ixacy xnel yi m`d
,`ziixaa epipyøBëa`vnp `edy onf lkíéìòaä úéáal`xyid §§¥©§¨¦

milrad ,odkl ozip `l oiicreïéNBòea.äøeîzxg`l la` ¦§¨
`vnpyïéNBò ïéà ,ïäkä úéáaeaøæòìà ïa ïBòîL éaø .äøeîz §¥©Ÿ¥¥¦§¨©¦¦§¤¤§¨¨

àaL ïåék ,øîBàxekadéãéìdïäkaeyïéNBò ïéàea.äøeîz ¥¥¨¤¨¦¥Ÿ¥¥¦§¨
xfrl` oa oerny iax ixac `ld :`xnbd zyxtneðééäixackàpz ©§©¨

,àn÷.ea xinn epi` odkd cil xekad ribdy xg`ly xn`yéàî ©¨©
,ewlgp dna ok m` -øîà÷ éëä åàì`pz xn` jk `l m`d - ¨¨¦¨¨©

`vnp xekadyky ,`nwúéáadàeä ïäk[odkd-]äNBòea §¥Ÿ¥¤
ìòa ïéàå ,äøeîzezeyxa xekad clepy [milrad-]äNBòea §¨§¥©©¤

,äøeîzodk cil ribdy xg`l xfrl` oa oerny iax zrcl eli`e §¨
.ea mixinn odkd `le milrad `làîìàzhiyly gken ok m` - ©§¨

`nw `pzdéåeâa äéiëæ ïäkì déì úéàxinn `ed okle ,eiiga [ea-] ¦¥©Ÿ¥§¦¨§©¥
oa oerny iaxk xaeq deab oenn `edy xn`y ongp axe ,ea

.xfrl`
:`xnbd dgec(àáé÷ò éáø àä éøåð ïá ïðçåé éáø àä àéù÷) àìŸ

`l` ,xfrl` oa oerny iaxe `nw `pz ewlgp ongp ax ixaca
.['éâìôéî à÷ ïéúéðúîã àáé÷ò éaøå éøeð ïa ïðçBé éaøã àzâeìôa]¦§§¨§©¦¨¨¤¦§©¦£¦¨§©§¦¦¨¦§§¦

oa opgei iaxk xaeq `nw `pzyxekaa mixinn mipdkdy ixep
`aiwr iaxk xaeq xfrl` oa oerny iaxe ,mcil ribdy xg`l

.mzeyxa dlg `l ezyecwy meyn ea mixinn mpi`y
lirl d`aedy dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd(:f)xeka' ,

:'hegye ig men lrae ,ig mz eze` oixkeneðL àì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ¨
,minz `edyk exkenl odkl xzeny dpynaàlàaïäkexkeny ¤¨Ÿ¥

ïäëì,xg`øeñà ìàøNéì ïäk ìáàe .exkenlàîòè éàîxeqi` ly §Ÿ¥£¨Ÿ¥§¦§¨¥¨©©£¨
,dfíëçì éèîîe àîeî déa éãLå ìàøNé ìéæà àîìcjli `ny - ¦§¨¨¦¦§¨¥§¨¥¥¨©§¥¤¨¨

el epxiziy ick mkgl epkileie el clepy xekaa men lihie l`xyi
,dlik`aøîBàå[xn`ie-],Bì.Bîeîa ïäk éì ïúð äæ øBëaoky §¥§¤¨©¦Ÿ¥§

zexekaa dpyna x`ean(.cl)dlik`a xekad z` xizn men oi`y
exare micia mend z` ea elihd m` la` ,eil`n ea ltpyk `l`
men exizi `ly minkg eqpw ,miycwa men zlhd xeqi` lr jka
enk uega miycw zlik`e zhigy xeqi` ea x`yie ,dlik`a df

dkd oi`e .ezenza didyitl ,eil`n ltp mendy xnel on`p o
ick ,eil`n ltpy xnele xwyle men ea lihdl mipdk ecygpy
la` .oileaba elke`l elkeie gafnl eaixwdl ekxhvi `ly
mendy xnel on`p `ed ok lre ,men ea lihdl ceyg epi` l`xyi

xekad z` xeknl odkd lr minkg exq` jk meyne .eil`n ltp
,men l`xyid ea lihiy yeygl yi el epxkni m` oky ,l`xyil
dyrp `le ,exkny mcew odkd zeyxa eil`n ltpy el xn`ie

.xekad z` el xizie mkgd epin`ie .micia
:df mrh `xnbd dgecéëä íëç éøL éîeoi`y df ote`a ike - ¦¨¥¨¨¨¦

,xekad z` mkgd el xizi enr odkdøBëa ïéàBø ïéà ,áø øîà àäå§¨¨©©¥¦§
ìàøNéì,men ea yi m`d ewceal ickïk íà àlàdïäkepevxay §¦§¨¥¤¨¦¥Ÿ¥

xekad z` el zzl`vnp,Bnòxizp m`y yeygl yi ok `l m`y ¦
.envra eplk`i `l` odkl eppzi `l dlik`a xekad z` l`xyil
ltp mendy xn`ie xwyie men ea lihiy yeygl oi` aey ok m`e
odkd oi` m` el edexizi `l ixdy ,el exkny odkd zeyxa eil`n

.enr
`l` :xen`d xeqi`l xg` mrh d`ian `xnbdàðeä áø øîà̈©©¨

c àîòè eðééä ,òLBäé áøc déøaxeknllìàøNéxekad z`,øeñà §¥§©§ª©©§©£¨§¦§¨¥¨
L éðtî`ed.úBðøbä úéáa òéiñîä ïäëk äàøpriiql odkl xeq`y ¦§¥¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

oxeba l`xyiljka yie ,dnexz el oziy ick d`eazd zk`lna
,ezcear xkyk dlhep `edy xacd d`xp oky ,'d lelig meyn
zepzn lka bdep df xeqi`e .dpzna dpzil dzeiv dxezdy cera
,xekad z` l`xyil xeknl odkd lr exq` s` jk meyne ,dpedk
jixv elke`l icky meyn lefa xknp dfd onfa xeka mzq oky
l`xyil exken odkdyke ,men ea letiy cr enr oizndl gweld
zexekad z` el oziy ick xignd z` el lifen `edy d`xp
mxeara mlyn eli`k `ed ixde ,excra el cleedl micizry

.dpzn zxeza el mipzip mpi`e
:xen`d xeqi`d lr zwlegd dhiy d`ian `xnbdàøèeæ øî©§¨

òìwéà[oncfd-]éáì[zial-]déì eøîà .éLà áø,ziad ipaíBòèì ¦§©§¥©©¥¨§¥¦§
éãéî øî.[dn xac eppec` mrhi-]àøNéa dén÷ì eúééàe`iad - ©¦¦©§§©¥¦§¨

e ,xya eiptlìBëéì ,déì eøîà[lk`i-]øîdf xyac`edéøáéî- ¨§¥¥©§¦§¥
,sebl `ixac íeMîxyaàøëeá[xeka-].àeäxn mze` l`y ¦¦§¨

:`xhefàðîàä eëì.mipdk mkpi` ixde ,df xeka mkl oipn -eøîà §¨§¨¨§
ïì ïaæc ,déì[epl xkn-]ïäk éðBìtl`xyin elaiwy ,df xeka ¥§©¥¨§¦Ÿ¥

.dpedk zpznaeäì øîà,`xhef xn [mdl-]eëì àøéáñ àìike - ¨©§Ÿ§¦¨§
mixaeq mkpi`àä[dn z`-]òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc ¨§¨©©¨§¥§©§ª©

xeka l`xyil xeknl odkl xeq`yL éðtî`edïäëk äàøp ¦§¥¤¦§¤§Ÿ¥
,déì eøîà .úBðøbä úéáa òéiñîäok`ïì àøéáñ àìxeqi` yiy ©§©¥©§¥©§¨¨§¥Ÿ§¦¨¨

meyn ,xacaïðéðáæ à÷ ïaæéî ïðàcxekad z` odkdn epipw ixdy - ©£¨¦§¨¨©§¦©
cizra el ozipy icka dpzna eze` eplaiw `le ,ezxenz epnlye

.epizexeka z`eäì øîà,`xhef xnåikïðúcä eëì àøéáñ àì ¨©§§Ÿ§¦¨§¨¦§©
zexekaa dpyna(:ek),ìtèéì áéiç ìàøNé änk ãò[gexhl-] ©©¨¦§¨¥©¨¦©¥

ad lecibøBëa,odkl eppziy mcew excra clepyadnda xeka §§¦
äwccrìLíéL,ezciln meiáednda xekaäqbcríBé íéMîç ©¨§Ÿ¦¦©¨£¦¦

.ezcilnåelit`Bì øîà íà,l`xyil odkdBpîæ CBúa éì eäðz- ©¦¨©§¥¦§§©
,ea gxh` ip`e ezpizpl minkg erawy xen`d onfd jezaäæ éøä£¥¤

Bì epðzé àì.df onf xeariy críòh äî ,úLL áø øîàåel xeq` Ÿ¦§¤§¨©©¥¤©©©
,onfd jeza odkl xekad z` zzlúéáa òéiñîä ïäëk äàøpL éðtî¦§¥¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥

.úBðøbäixd eizepefnne elecib gxehn exhet odkdy jka oky ©§¨
z` el oziy ick ok dyer `edy d`xpe ,l`xyil riiqn `ed

.xekaddéì eøîà,iy` ax ly ezia ipaàúléî àçëBî íúä- ¨§¥¨¨§¨¦§¨
letihn exhety jka l`xyid cia riiqn odkdy xacd gken

la` .df gxehn elivn `ed ciny meyn ,xekaaà÷ ïaæî àëä̈¨¦§¨¨
ïðéðáæodkd riiq `le ,ezxenz epnliye odkdn xekad z` epipw - ©§¦©

.melk epicia
:xg` gqepa ef daeyz d`ian `xnbdìdéì eøîà ,øçà ïBLipa ¨©¥¨§¥

,`xhef xnl iy` ax ly eziaéîc áéäé àì àëäozep `l - ¨¨Ÿ¨¦§¥
`ed ixde ,onfd jeza xekaa lthiy ick odkl minc l`xyid

la` ,mpga el riiqnàëä`ld l`xyil ezxiknaéîc áéäé à÷- ¨¨¨¨¦§¥
xekad inc z` odkl l`xyid ozepdaeh mey lawn epi`e ,

.odkdnúøîà éàîjka `ed reiqdycïäk øáñc ,déab ïäk ìéæBî ©¨§©¦Ÿ¥©¥§¨©Ÿ¥
éìäéð áéäé àðéøçà øBëa déì éåä éëcz` odkd el xekni `ny - §¦¨¥¥§©£¦¨¨¦¦£¦

xekad xign z` el life`y ici lry xeaqiy meyn lefa xekad
,el ecleeiy mixg` zexeka cizra il oziàìodkdy xazqn Ÿ

meyn ,ok dyridézòcà ÷éqîc,ezrca ayegy - §©¦©©§¥
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קפד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dxenz(ipy meil)

xnele ,xaryl lr xwy zreay `ivedl `a 'xeht dzbby lry
.dzbby lr oaxw miaiigy

oi` :lirl e`aedy ililbd iqei iax ixac jynda dpc `xnbd
raypn ueg ,dyrn ea oi`y dyrz `l lr miweløîéîe.llwne ¥¦

àpúì ïðçBé éaø déì øîà,dxen`d `xnind z` eiptl dpyyàì ¨©¥©¦¨¨§©¨Ÿ
éðúz[dpyz l`-]'øîéîe'mdilr miwely oie`ld x`y llka ¦§¥¥¦

.dyrn mda oi`y elit`c íeMîxinn,äNòî äNò Bøeaéãaixdy ¦§§¦¨¨©£¤
e`le ,oilegd znda z` yicwn `ed 'ef zxenz ef' ezxin` ici lr

.`ed dyrn ea yiy
:ililbd iqei iax ixac jynda dpc `xnbdíMa Bøéáç úà ìl÷îä©§©¥¤£¥©¥

:`xnbd zl`ey .dwelïìðîxeaica xaery elit` dwel `edy §¨¨
:`xnbd daiyn .dyrn ea oi`e calaéaø øîà øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦

àø÷ øîà ,àéòLBà(gp gk mixac),øîLú àì íà'd`xil 'ebe zFUrl ©§¨¨©§¨¦Ÿ¦§Ÿ©£§¦§¨
,'Lidl` 'd z` ,dGd `xFPde cAkPd mXd z`miny my z`vedae ¤©¥©¦§¨§©¨©¤¥¡Ÿ¤

.mya exiag z` llwnd df llkae ,xacn aezkd dlhaláéúëe§¦
ef dxiar ypera okn xg`l(hp weqt my),.'EúBkî úà 'ä àìôäå'§¦§¨¤©§

e,eäî òãBé éðéà Bæ äàìôä,el` zekn odne`l`øîBà àeäLk ©§¨¨¥¦¥©©§¤¥
ïéã úéá úå÷ìî éáééçá(a dk my),'åéðôì eäkäå èôBMä Bìétäå'§¦¦©¥§¦¨§¨¨
,d`ltd oeyl `edyøîBà éåäd s`yäàìôäypera dxen`d ¡¥¥©§¨¨

,mya exiag z` llwndBæl d`ltdúe÷ìîoi`y elit`e ,oic zia ©§
.dyrn ea

,miny my z`ved lr miwel m` :`xnbd dywnøîéà[xn`z-] ¥©
yúîà úòeáL eléôàz` d`xil 'ebe xenyz `l m`' llka `id £¦§©¡¤

dilr s` ewlie ,miny my da xikfn ixdy ,'`xepde cakpd myd
zreayy okzi `l :`xnbd zvxzn .'jzekn z` 'd `ltde' meyn

ixdy ,xq`iz zn`áéúk àéãäamixney zyxta(i ak zeny) §¤§¨§¦
.'íäéðL ïéa äéäz 'ä úòeáL'§©¦§¤¥§¥¤

lr miwel oi`y df aezkn di`x oi` :df uexiz `xnbd dgec
oky ,zn` zreayøîéà,[xnel jl yi-]éléî éðäel` mixac - ¥©¨¥¦¥

ef dreaya lekiy oiprl wx md dreay aeiga dxez dxn`y

Bøéáç úà ñéiôì,el mlyln xhtidle oenn eraezdà÷ìéî ìáà §©¥¤£¥£¨¦§¨
é÷ìéìenvr z` `iad mlyn epi`y jkay meyn ,ef dreay lr ¦§¥

:`xnbd zvxzn .dreay icilúøîà úéöî àìxnel leki jpi` - Ÿ¨¥¨§©
,dilr miwele dxeq` zn` zreayyáéúëäcxn`p ixdy -mixac) §¨§¦

(bi ecarz Fz`e `xiY Lidl` 'd z`','òáMz BîLáedzeivy ixd ¤¡Ÿ¤¦¨§Ÿ©£Ÿ¦§¦¨¥©
.'d mya zn` zreay raydl dxezd
aezkd `ld :df uexiz `xnbd dgecàeääepi` ,'rayz enyae' ©
,zn` zreay raydl xzeny giken`l`áøãëì déì éòaéî- ¦¨¥¥§¦§©

.ax ly epicl `ed jxvpïéòaLpL ïépî ,áø øîà ìcéb áø øîàc§¨©©¦¥¨©©¦©¦¤¦§¨¦
úBönä úà íéi÷ì,ok zeyrl `ed oebd xaceøîàpL(ew hiw mildz) §©¥¤©¦§¤¤¡©

ì äîéi÷àå ézòaLð'.'E÷ãö éètLî øBîLenyae' weqtd ok m`e ¦§©§¦¨£©¥¨¦§¦§§¥¦§¤
,zeevnd z` miiwl raydl xzeny cnll ick jxvp 'rayz
miwele dxeq` devn xacl `ly zn` zreayy xnel yi oiicre

:`xnbd zvxzn .dilràðéøçà àø÷ áéúëäaezk xn`p ixd - ¨§¦§¨©£¦¨
xn`p oky ,zn` zreay xiznd sqep(k i mixac)Lidl` 'd z`'¤¡Ÿ¤

carz Fz` `xiY'òáMz BîLáe ÷aãú Báe.xg`n ,ok m`e ¦¨Ÿ©£Ÿ¦§¨¦§¦¨¥©
,zxzen zn` zreayyàúà éàîì àlàminy my z`ved efi`l - ¤¨§©£¨

`a gxkda ,'jzekn z` 'd `ltde' `aìd z` zewln aiigìl÷î §§©¥
.íMa Bøéáç úà¤£¥©¥

:`xnbd dywn aeyàîéàå'jzekn z` 'd `ltde' `ayìaiig §¥¨§
d z` zewlnäìháì íéîL íL àéöBî`xnbd ddnz .dllwa `ly ¦¥¨©¦§©¨¨

aezkd dlhal miny my `ivena m` s` `ld :ef `iyew lr
ixdy ,llwnd s` dwli mewn lkn ,xacnéî[ike-]úà ìl÷î òøb ¦¨©§©¥¤

î íMa Bøéáçmzq,äìháì íéîL íL àéöBîlr miwel m` `ldy £¥©¥¦¦¥¨©¦§©¨¨
.dwel mya llwndy oky lk ,llwl ilan ef dxiar

:`iyewd z` `xnbd zyxtnàîéà ,ïì àéL÷ à÷ éëä ïðà`weec £¨¨¦¨©§¨¨¥¨
äìháì íéîL íL àéöBîllwl ilandéì ébñéz[el ic didi-] ¦¥¨©¦§©¨¨¦§¥¥

ìáà ,úe÷ìîadìl÷îz`ézøz ãéáò÷c ïåék ,íMa Bøéáç,zexiar §©§£¨§©¥£¥©¥¥¨§¨¨¦©§¥
å äìháì íéîL íL ÷étî à÷cmbébñéz àì ,déøáçì déì øòöî÷ §¨©¦¥¨©¦§©¨¨§¨§©¥¥§©§¥Ÿ¦§¥

úe÷ìîa déì.oda xtkzi `le ¥§©§
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המשך ביסור למא' תמורה ליום שני עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

הנהלת בית ספר חב"ד גבעת התמרים, יפו,

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הספר  בית  תלמידי  בשביל  חב"ד  בכפר  קייטנא  לייסד  הצעה  סיון  מכ'  מכתבם  על  במענה 

שלהם, הצעה נכונה היא במאד מאד. ואפשר יש מקום לשתף בזה גם תלמידים ותלמידות משאר בתי 

ספר דאהלי"י.

זה, אלא שכפי  נעשה  נדר  בלי  הנה  שילוח סקריפים,  ע"י  במקצת  באמצעים  לסיוע  ובהנוגע 

ההנהגה והסדר יהי' גם זה ע"י הנהלה הכללית דהרשת.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש. המחכה לבשו"ט.

נ.ב. אולי אין להקפיד כ"כ )באם לא יהי' היזק וחסרון עי"ז להתארחות תלמידי הרשת( ויש 

לקבל להקייטנא גם תלמידים אחרים בתנאי שאחרי כך ילמדו בבתי ספר הרשת או חב"ד בכלל.



קפה אגרות קודש
 ב"ה,  י"ט תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

 הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס וכו' 

חנני' יום טוב ליפא שי' מלפנים הראב"ד דהעלמאץ

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי.

א( בהנוגע להנוהג בענין דלהתיחד אב עם בתו, ואם עם בנה - לא שמעתי בזה.

ואפילו   - בהנ"ל  נהגינן  בכלל  חלב,  מאכלי  לאחרי  בשר  לאכילת  בנוגע  למנהגנו  לשאלתו  ב( 

לאחרי חלב וחמאה - להמתין שעה )וגם - לא באותה הסעודה(. וכ"כ בשל"ה מס' שבועות שלו )קפ, ב(. 

- )ומש"כ בדרכי תשובה יו"ד ספ"ט סוס"ק י"ט "שעה ויותר" צ"ע שיעורא דויותר, והמקור ע"ז( - אבל 

לא שמעתי אם זוהי הוראה לכל או רק מנהג יחידי סגולה, וראה פמ"ג לשו"ע יו"ד ספ"ט, שפתי דעת 

סק"ז, דהפסק שעה - מחליף קינוח.

ולמרות הטרדה לקחתי מזמני לענות לו בהקדם כבקשת כת"ר במכתבו.

בברכה לבשו"ט מעבוה"ק להרבות הטהרה בישראל מתוך בריאות הנכונה.

נ. ב. נתעכב המכתב במשלוח, וז"ע נתקבל מכתבו מעש"ק, בו מעתיק מספר א' מקור למנהג 

אלו שממתינים חצי שעה לאחרי אכילת חלב וחמאה,

למנחה,  סמוך  במשנה  שהלשון  התפלה,  קודם  מלאכה  עשיית  לשלילת  בהנוגע  מהשיעור 

והשיעור, כמבואר בפוסקים, חצי שעה, שבהפסק שיעור זה - פסקה הסמיכות.

וכבוד בעל המחבר במקומו מונח, כי )עכ"פ - כפי שהעתיק במכתבו( עיקר הראי' חסר, שהרי 

בנוגע לאכילת חלב ובשר לא מצאתי - לע"ע - הלשון דסמוך כ"א "כחדא או בשעתא חדא או בסעודתא 

חדא" )זהר ח"ב קכ"ה ע"א(. ואם נחפש דוקא למצוא סמוכים, הרי כל לשונות הנ"ל שבזהר - קרובים 

יותר להלשון תיכף )ועוד יותר מזה כמובן(.

ושיעור תיכף - הרי הוא מהלך כ"ב אמה, כפס"ד בשו"ע או"ח סי' קס"ו. ולא עוד, אלא שגם 

מיקרי הפסק.

למש"כ בדר"ת הנ"ל להמתין שעה ויותר - יש להעיר משיעור עיכול שהוא מהלך ד' מילין )עיין 

נ"כ השו"ע או"ח סו"ס קפ"ד(.

 ב"ה,  כ' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבך אודות יום הולדת שלך, הנה בטח תקבל על עצמך - בלי נדר - להוסיף מכאן 

ולהבא בלימוד ובהנהגה טובה ובהשפעה על הסביבה וביחוד על חברותיך לשמוע בקול הורים ומורים 

ולהתנהג כראוי לבנות ישראל בנות שרה רבקה רחל ולאה, ובודאי תנצלנה ימי החופש מהלימוד בבית 

הספר לארגן מסיבות שבת בשביל ילדות הקטנות מכן וכן גם בימות החול לאספן על כל פנים פעמים 

בכלל  ישראל  ומנהגי  דיני  ברכות  אותן  וללמד  תורתנו הקדושה  להן מסיפורי  לספר  בשבוע  פעם  או 

נחוצים לגילן.

בודאי תמסור כל הנ"ל לחברותיך וכולכן יחד תשתפו פעולה והשי"ת יצליחכן.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



אגרות קודשקפו

 ב"ה,  ט"ו תמוז, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

 מוה"ר משה יוסף שי' רובין

נשיא אגודת הרבנים ברומניא לפנים

שלום וברכה!

במענה למכתבו ושיחתנו בענין מפעל תיקון הגדרים בבתי החיים בקהלות באירופא שנחרבו 

ונתרוקנו בעוה"ר בימי המלחמה והשואה ר"ל, אמינא לפעלא טבא יישר, וגדול יקרא דשיכבא ובנידון 

דידן גם יקרא דחיי.

כ"א  גמול,  מתשלום  למעלה  שהוא  אמת  של  חסד  הוא  המתים  עם  שעושים  חסד  כל  ואם 

שנותנים לו מלמעלה )בדרך מתנה( בחי' חסד של אמת הבלתי מוגבל, ואפילו אם עושה דבר קטן הערך 

וכמו שייל אבא וזבילא לקבורה.

על אחת כמה וכמה בענין האמור גדול הערך, ונוגע לאלפים מישראל ובמיוחד שיש בזה ענין 

של קידוש השם, שלא יהא שם ישראל מחולל בעמים.

וחזק בטחוני שמפעל זה ימצא הד נכון בלבות אחינו בני ישראל להתנדב ברוח נדיבה לביצועו 

- לגדור הפרצות בבתי עלמין ולבנות הנהרסות.

עדי יקויים יעוד אד-ני ה': הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם גו' ונתתי רוחי בכם וחייתם.

בכבוד ובברכה.

 ב"ה,  כ' תמוז, תשכ"א

ברוקלין. 

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... לשאלתם בנוגע לתלמידי ישיבת תו"ת שי' המשתתפים בפעולות את"ה וכיו"ב...

לפלא הספק והשאלה בדבר המפורש ממייסדי תו"ת ומנהלי' - כ"ק אדמו"ר )הרש"ב( ובנו כ"ק 

מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שברור אמרו וכתבו שכל עניני התלמידים הם ברשות הנהלת 

הישיבה, ועל פיהם דוקא יתנהגו מנפש ועד בשר, ורק זוהי הדרך להתהוות אור משפיע - כשמקודם 

לזה יהי' אור מקבל, וכידוע שיחות קדש בזה.

מתאים  שהם,  מקום  בכל  תמימים  תומכי  ישיבות  סניפי  כל  יתפתחו  סו"ס  אשר  רצון  ויהי 

לרצון ותקות רבותינו נשיאינו, אשר כיון שרצונם הוא, מוכרח שיבוא בפועל, אלא שיפה שעה אחת 

קודם ומתוך שמחה וטוב לבב, ויפוצו המעינות בהם ומהם ועד שיגיעו גם לחוצה הכי רחוק, ויביאו 

מבשר טוב פנחס זה אלי' לקרב הרחוקים, ותיכף וסמוך לו - גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח 

צדקנו משיח בן דוד, וכמ"ש דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל וגו' וישראל עושה חיל.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

מ. שניאורסאהן



קפז אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

בזה,  הרופאים  ודעת  תחי'  בתו...  בריאות  מצב  אודות  כותב  בו  תמוז,  מכ'  למכתבו  במענה 

שכמה מהם מייעצים נתוח ביד, ואינו ברור במכתבו, אם זוהי דעת רופא יחיד או רופאים רבים ועוד 

ועיקר - האם הדיעה מבוססת רק על העדר ידיעה לסיבת המיחוש )שלכאורה כן משמע כיון שעשו 

טפולים שונים אחרים( או שיודעים המיחוש ברור וגם הטפולים הנ"ל שייכים למיחוש, אלא שבמקרה 

זה לא הצליח, ובטח יברר האמור ובהתאם להידיעות יחליטו.

ועוד להוסיף, אשר בנתוחים כאלו ישנם סוג שנוגע לא כ"כ עצם הנתוח, שבסגנון כתבו קל 

הוא, כי אם הזהירות יתירה שלא לנגוע בעצבים )נערוון( ועורקים )מוסקולס( הנוגעים לנענוע אצבע או 

אצבעות, כן מהנכון לברר החלק שמתוסף מצד "הפסיכולוגיא", ז. א. ענין שאינו בגשם האצבע והיד, 

כי אם בכח המחשבה והדמיון - שנדמה לבתו שבחזרתה לעבודה גם הכאב חוזר ]שבמקרה זה הרי 

התבוננותה בהענין דהשגחה פרטית וזה שהמשגיח על כאו"א הוא ג"כ רופא כל בשר ומפליא לעשות, 

ואת  הדמיון  אז  שיחליש  לומר  מקום  יש  שהוא,  כל  אפילו  בכל  וההדגשה  תעשה,  אשר  בכל  ונאמר 

הכאבים בזה[, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

התקוה חזקה שעשה בשבועות אלה בענין הפצת המעינות בכל מקום שידו מגעת, ובטח ימלא 

עד"ז בהזדמנות הבאה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  כ"ז תמוז, תשכ"א

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שמואל אלעזר שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מט"ז תמוז ובודאי מכבר קבל מכתבי בו גם אודות 

עמדתי בנוגע לקואליציא וכו' וכמו שאמרתי בשיחתי, שלא חל כל שינוי בזה, ולפלא גם על הספק. 

ולדעתי השתתפות בקואליציא ממשלתית אסורה ע"פ תורה.

מאחר שאינו מזכיר מעניני בריאות וכו' התקוה חזקה שבסדר הוא, אלא שבכ"ז פלא שאינו 

מזכיר מהשתתפותו בהתועדויות אנ"ש במשך חדשים שעברו ובאחרונה בימי י"ב וי"ג תמוז שנמצאים 

באם  היחיד  שאפילו  איך  ודעת  בינה  חכמה  אותנו  מלמדים  אלו  ימים  והרי  זה,  חדש  בחותם  אנו 

עם  התחשב  ומבלי  והחסידות,  הנגלה  פשרות  כל  מבלי  המסורתית  היהדות  להפיץ  נחושה  החלטתו 

העלמות הסתרים ובלבולים איזו שיהיו, מצליח. ואם בכל המקומות כן עאכו"כ שכן הדבר באה"ק 

ת"ו ומעלין מכל ארץ ישראל לירושלים אשר כשמה כן היא וכן צ"ל יראה שלם, שלימות יראת ה', 

שעי"ז ממילא בטל יראת בו"ד, וכשנו חכמים במשנתם, במקבל עליו עול מלכות שמים מבטלין ממנו 

בעל  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  שייכות  להם  שיש  לאותם  עאכו"כ  אמורים  הדברים  אדם  בכל  ואם  וכו' 

השמחה וביחוד לאלו שיש להם גם שייכות משפחתי, שעליהם להשתדל ועד לאופן שחז"ל קורין לזה 

יגעת בהפצת המעינות חוצה בתוככי הפצת היהדות בכלל, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מסיבה נתעכב המשלוח, ובנתים נתקבלו מכתביו שלאחרי הנ"ל וכן קטעי המכ"ע, הכרוזים 

וכו'. ובטח ימשיך בשילוחם ות"ח.
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,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ Èz ,'Â‚Â ˙‡Ê ˙‡ Ô·ÈÂ ÌÎÁ‰∆»»¿»≈∆…»≈«ƒƒ¿«»
Úc ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÔÓB˜nÓ ˙BLÏ˙ ˙B¯ÈÚ ˙È‡¯ Ì‡ƒ»ƒ»¬»ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈«
,ÌÈLÓ ¯ÎN·e ÌÈ¯ÙBÒ ¯ÎNa e˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ

¯Ó‡pL(יא ט, ‰'(ירמיה ¯Ó‡iÂ ı¯‡‰ ‰„·‡ ‰Ó ÏÚ : ∆∆¡««»»¿»»»∆«…∆
Èq‡ Èa¯Ï ÁlLÓ ‰Â‰ Èa¯ .È˙¯Bz ˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ«»¿»∆»ƒ«ƒ¬»¿««¿«ƒ«≈
,Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡„ ‡˙ÈÈ¯˜ Ôe˜˙ÈÂ Ôe˜tÈc Èn‡ Èa¯Ïe¿«ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»»¿«¿»¿ƒ¿»≈
È¯BË ÔÏ e˙ÈÈ‡ ÔB‰Ï ÔÈ¯Ó‡Â ‡˙ÈÈ¯˜Ï ÔÈÏÚ ÔBÂ‰Â«¬»ƒ¿ƒ¿»»¿»¿ƒ¿«¿»¿≈
,‡¯ËÒÂ ‡z¯hÓ LÈ¯ ÔB‰Ï e˙ÈÈÓ ÔBÂ‰Â ,‡z¯«̃¿»«¬«¿¿≈««¿»¿«¿≈»
È·B¯Á ÔÈl‡ ,‡z¯˜ È¯BË ÔÈl‡ ÔB‰Ï ÔÈ¯Ó‡ ÔBÂ‰Â«¬»¿ƒ¿ƒ≈¿≈«¿»ƒ≈¬≈
e¯Ó‡ ‡z¯˜ È¯BË Ôep‡ Ô‡Óe ÔB‰Ï e¯Ó‡ ,‡z¯«̃¿»»¿¿«ƒ¿≈«¿»»¿
ÌÈLÓe ÌÈ‚B‰ Ì‰L ,ÌÈLÓe ÌÈ¯ÙBÒ el‡ Ì‰Ï»∆≈¿ƒ«¿ƒ∆≈ƒ«¿ƒ
ÌL ÏÚ ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ¯nLÓe¿«¿ƒ∆«»«««¿»«≈

¯Ó‡pL(ח א, ‰e‡(יהושע ÔÎÂ .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ»»»«¿»¿≈
¯ÓB‡(א קכז, ¯Èa(תהלים .'Â‚Â ˙È· ‰·È ‡Ï '‰ Ì‡ : ≈ƒ…ƒ¿∆«ƒ«ƒ

˜ÁˆÈ Èa¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa ‰ÈÓ¯È Èa¯Â ‡e‰»¿«ƒƒ¿¿»¿≈«ƒ¿≈¿«ƒƒ¿»
˙„B·Ú ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯zeL eÈˆÓ ,È¯Ó‡»¿≈»ƒ∆ƒ≈«»»«¬«
‡ÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚÂ ˙BÈ¯Ú Èelb ÏÚÂ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«ƒ¬»¿«¿ƒ»ƒ¿…
‰„·‡ ‰Ó ÏÚ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰Ò‡Ó ÏÚ ¯zÂƒ≈«»√»∆»∆∆¡««»»¿»

ÏÚÂ ˙BÈ¯Ú Èelb ÏÚÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÚ ,ı¯‡‰»»∆«¬«»ƒ¿«ƒ¬»¿«
˙‡ Ì·ÊÚ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙL¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»∆»«»¿»∆
‡a‡ ¯a ‡iÁ Èa¯ ÌLa ‰ÈÓ¯È Èa¯Â ‡e‰ Èa¯ .È˙¯Bz»ƒ«ƒ»¿«ƒƒ¿¿»¿≈«ƒƒ»««»

·È˙k ,È¯Ó‡(יא טז, Ï‡(ירמיה È˙¯Bz ˙‡Â e·ÊÚ È˙‡Â : »¿≈¿ƒ¿…ƒ»»¿∆»ƒ…
·ÊÚ È˙B‡ È‡ÂÏ‰ ,e¯ÓLeÈ‰L CBzÓ ,e¯ÓL È˙¯B˙Â e »»«¿«ƒ»»¿»ƒ»»ƒ∆»

·¯ .·ËeÓÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ daL ¯B‡n‰ da ÔÈ˜qÚ˙Óƒ¿«¿ƒ»«»∆»»»«¬ƒ»¿»«
dÓLÏ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ‰¯Bz „ÓÏ ¯Ó‡ ‡e‰»»«¿…»««ƒ∆…ƒ¿»

.dÓLÏ ‡a ‰ÓLÏ ‡ÏL CBznL∆ƒ∆…ƒ¿»»ƒ¿»

˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«∆≈ƒ¿»»«≈
ÏL dBaÏÚÓ ˙Bi¯aÏ Ì‰Ï ÈB‡ ˙¯ÓB‡Â ·¯BÁ ¯‰Ó≈«≈¿∆∆»∆«¿ƒ≈∆¿»∆
,Èn‡ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ÌLa dÏ Èz Ï‡eÓL .‰¯Bz»¿≈»≈»¿≈«ƒ¿≈««≈
‰ÚLa ,˙ÁÏˆÓ d˙¯Ê‚e ‰¯Êb ˙¯ÊBb ˙eÎÏn‰ È˙ÓÈ‡≈»«««¿∆∆¿≈»¿≈»»«¿««¿»»
‡e‰ ‡„‰ ,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c ÔÈÎÈÏLÓ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒƒ¿≈»»»∆¬»

·È˙Î„(יב ח, ÚLÙa,(דניאל „ÈÓz‰ ÏÚ Ô˙pz ‡·ˆÂ : ƒ¿ƒ¿»»ƒ»≈««»ƒ¿»«
¯Ó‡pL ,˙BiÎÏÓ ‡l‡ ‡·ˆ ÔÈ‡(כא כד, ÙÈ˜„(ישעיה : ≈»»∆»«¿À∆∆¡«ƒ¿…

el‡ ,„ÈÓz‰ ,'Â‚Â ÌB¯na ÌB¯n‰ ‡·ˆ ÏÚ '‰«¿»«»«»«»ƒ≈
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ(ח א, ÏÈÏÂ‰.(יהושע ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»«¿»

Ï‡¯NiL ÔÓÊ Ïk ,‰¯Bz ÏL dÚLÙa ,ÚLÙa¿»«¿ƒ¿»∆»»¿«∆ƒ¿»≈
˙¯ÊBb ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c ÔÈÎÈÏLÓ«¿ƒƒƒ¿≈»»»∆««¿ƒ∆∆

¯Ó‡pL ,˙ÁÏˆÓe(יב ח, ‡¯ˆ‰(דניאל ˙Ó‡ CÏL˙Â : «¿««∆∆¡«¿«¿≈¡∆«¿»
¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ˙Ó‡ ÔÈ‡Â ,'Â‚Â(כג כג, :(משלי ¿≈¡∆∆»»∆∆¡«

ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c zÎÏL‰ Ì‡ ,¯kÓz Ï‡Â ‰˜ ˙Ó‡¡∆¿≈¿«ƒ¿…ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈»»»∆
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙eÎÏn‰ ‰ÁÈÏˆ‰ „iÓ(יב ח, :(דניאל ƒ»ƒ¿ƒ»««¿¬»ƒ¿ƒ

.‰ÁÈÏˆ‰Â ‰˙NÚÂ¿»¿»¿ƒ¿ƒ»
ÈÊt Ôa ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡(ג ח, BË·(הושע Ï‡¯NÈ ÁÊ : »««ƒ¿»∆«ƒ»«ƒ¿»≈

¯Ó‡pL ,‰¯Bz ‡l‡ ·BË ÔÈ‡Â ,'Â‚Â(ב ד, Èk(משלי : ¿≈∆»»∆∆¡«ƒ
.'Â‚Â ÌÎÏ È˙˙ ·BË Á˜Ï∆«»«ƒ»∆

˙Bn‡Ï ÔÈÙBÒBÏÈt e„ÓÚ ‡Ï ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»…»¿ƒƒ¿À
e¯Ó‡ ,È„¯b‰ ÒÂÓÈ·‡Îe ¯BÚa Ôa ÌÚÏ·k ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿»∆¿¿«¿ƒ««¿ƒ»¿
eÎÏ Ì‰Ï e¯Ó‡ ,BÊ ‰n‡Ï ‚ecÊ‰Ï e‡ ÔÈÏBÎÈ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿À»»¿»∆¿
˙B˜BÈz‰ Ì‡ ,Ì‰lL ˙BiÒÎ Èza ÏÚ e¯ÊÁÂ¿ƒ¿«»≈¿≈ƒ∆»∆ƒ«ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,Ì‰Ï ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ È‡ ,ÔÏB˜a ÔÈÙˆÙˆÓ¿«¿¿ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ»∆¿ƒ»
¯Ó‡Â Ì‰È·‡ ÌÁÈË·‰ ÔkL ,Ì‰Ï ÔÈÏBÎÈ Ìz‡«∆¿ƒ»∆∆≈ƒ¿ƒ»¬ƒ∆¿»«

Ì‰Ï(כב כז, ÂNÚ,(בראשית È„È ÌÈ„i‰Â ·˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰ : »∆«…«¬…¿«»«ƒ¿≈≈»
Èz·e ˙BiÒÎ Èz·a ·˜ÚÈ ÏL BÏBwL ÔÓÊ Ïk»¿«∆∆«¬…¿»≈¿≈ƒ»≈
BÏB˜ ÔÈ‡L ÔÓÊ ÏÎÂ ,ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰ ÔÈ‡ ,˙BL¯„Óƒ¿»≈«»«ƒ¿≈≈»¿»¿«∆≈
.ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰ ˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ Èz·a ÛˆÙˆÓ¿«¿≈¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»«»«ƒ¿≈≈»

¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ(כד ה, ÔBLÏ(ישעיה L˜ ÏÎ‡k ÔÎÏ : ¿≈≈»≈∆¡…«¿
ÏL dk¯c ‡Ï‰Â ,L‡ ÏÎB‡ L˜ LÈ ÈÎÂ ,'Â‚Â L‡≈¿≈≈«≈≈«¬…«¿»∆
ÔBLÏ L˜ ÏÎ‡k ÔÎÏ ¯ÓB‡ z‡Â ,L˜ ˙ÏÎB‡ L‡≈∆∆«¿«¿≈»≈∆¡…«¿

¯Ó‡pL ,ÂNÚ ÏL B˙Èa ‰Ê L˜ ,‡l‡ ,L‡,א (עובדיה ≈∆»«∆≈∆≈»∆∆¡«
ÂNÚיח) ˙È·e ‰·‰Ï ÛÒBÈ ˙È·e L‡ ·˜ÚÈ ˙È· ‰È‰Â :¿»»≈«¬…≈≈≈∆»»≈≈»
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קפט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰·‰Ï LLÁÂ .·˜ÚÈ ÏL B˙Èa ‰Ê ,L‡ ÔBLÏ .L˜Ï¿«¿≈∆≈∆«¬…«¬«∆»»
el‡ ,‰È‰È ˜nk ÌL¯L ,ÛÒBÈ ÏL B˙Èa ‰Ê ,‰t¯Èƒ¿∆∆≈∆≈»¿»«»ƒ¿∆≈
˜·‡k ÌÁ¯Ùe .Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰ÈL¯L Ì‰L ˙B·‡‰»»∆≈»¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»»
,Ï‡¯NÈ ÏL Ì‰ÈÁ¯t Ì‰L ÌÈË·M‰ el‡ ,‰ÏÚÈ«¬∆≈«¿»ƒ∆≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈

‰Ó ÈtÓ(כד ה, ˆ·‡B˙(ישעיה '‰ ˙¯Bz ˙‡ eÒ‡Ó Èk : ƒ¿≈»ƒ»¬≈«¿»
,˙B‡·ˆ '‰ ˙¯Bz ˙‡ eÒ‡Ó Èk Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,'Â‚Â»««ƒ»ƒ»¬≈«¿»
BÊ ,eˆ‡ Ï‡¯NÈ LB„˜ ˙¯Ó‡ ˙‡Â ,·˙ÎaL ‰¯Bz BÊ»∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ≈
,ı¯‡Ï ‰¯B˙ È¯·c eÎÈÏL‰L ÔÂÈÎÂ .‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆¿≈»∆ƒ¿ƒƒ¿≈»»»∆

‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰(טז ט, k‰(ירמיה : ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»…
ÔÁBÈ Èa¯ ,˙BB˜ÓÏ e‡¯˜Â eBa˙‰ ˙B‡·ˆ '‰ ¯Ó‡»«¿»ƒ¿¿¿ƒ¿«¿¿«ƒ»»
CÏÓÏ ¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯ ,Ôa¯Â LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â¿«ƒƒ¿∆»ƒ¿«»»«ƒ»»»«¿∆∆
Ïwn‰ ˙‡ ÏË ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÒÚk ,ÌÈ· ÈL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ»««»ƒ»«∆««≈
.‰Ï‚ ‰ÂÏL BÊÈ‡Ó ‰ÊÏ ÈB‡ ¯Ó‡ ,e‰Ï‚‰Â BË·ÁÂ«¬»¿ƒ¿»»«»∆≈≈«¿»ƒ¿»
¯Ó‡ ,e‰Ï‚‰Â BË·ÁÂ Ïwn‰ ˙‡ ÏËÂ ÈM‰ ÏÚ ÒÚk»«««≈ƒ¿»«∆««≈«¬»¿ƒ¿»¬«
Ë·M‰ ˙¯NÚ eÏb ,Ck .‡LÈa È˙ea¯˙c ‡e‰ ‡‡ÌÈ ¬»¿«¿ƒƒ»»»¬∆∆«¿»ƒ

˜eÒt‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈»∆∆«»
‰f‰(יג ז, eÏbL(הושע ÔÂÈÎÂ .ÈpnÓ e„„ Èk Ì‰Ï ÈB‡ : «∆»∆ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈»∆»

Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È¿»ƒ¿»ƒƒ¿»»««»»
‡e‰(יט י, Ôa(ירמיה ÔBÚÓL Èa¯ .È¯·L ÏÚ ÈÏ ÈB‡ :ƒ«ƒ¿ƒ«ƒƒ¿∆

ÏÚ ÒÚk ÌÈ· ÈL BÏ ‰È‰L CÏÓÏ ¯Ó‡ LÈ˜Ï»ƒ»«¿∆∆∆»»¿≈»ƒ»««
ÏÈÁ˙‰ ,˙ÓÂ ¯t¯Ùe BË·ÁÂ Ïwn‰ ˙‡ ÏËÂ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«∆««≈«¬»ƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ
BË·ÁÂ Ï˜n‰ ˙‡ ÏËÂ ÈM‰ ÏÚ ÒÚk ,ÂÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈»»»«««≈ƒ¿»«∆««≈«¬»
Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ï Ák Èa ÔÈ‡ ‰zÚÓ ¯Ó‡ ,˙ÓÂ ¯t¯Ùeƒ¿≈»≈»«≈«»≈ƒ…«¿≈¬≈∆
˙¯NÚ eÏb ,Ck .Ì‰ÈÏÚ eB˜ÈÂ ˙BB˜nÏ e‡¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿«¿¿ƒ¿¬≈∆»»¬∆∆

Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ÏÈÁ˙‰Â ÌÈË·M‰(א ה, eÚÓL(עמוס : «¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿
˙Èa ‰È˜ ÌÎÈÏÚ ‡N ÈÎ‡ ¯L‡ ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡∆«»»«∆¬∆»…ƒ…≈¬≈∆ƒ»≈
¯Ó‡ ÏBÎÈ·k ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È eÏbL ÔÂÈÎÂ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»∆»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»»«
,Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ï Ák Èa ÔÈ‡ ‰zÚÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈«»≈ƒ…«¿≈¬≈∆

·È˙Î„ ‡e‰ יז)‰„‡ טז ט, Â‚Â'(ירמיה ˙BB˜ÓÏ e‡¯˜ : ¬»ƒ¿ƒƒ¿«¿¿
Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ,È‰ eÈÏÚ ‰O˙Â ‰¯‰Ó˙e¿«≈¿»¿ƒ∆…»»≈∆ƒ¬≈∆≈¿ƒ»
‰ÚÓc Ì‰ÈÈÚ ‰„¯˙Â .ÔB‰„È„Â È„Èc ,eÈÏÚ ‡l‡∆»»≈ƒƒ¿ƒ¿¿≈«¿»≈≈∆ƒ¿»
.ÔB‰„È„Â È„Èc ,eÈÈÚ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡≈¿ƒ»∆»≈≈ƒƒ¿ƒ¿
,eÈtÚÙÚÂ ‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ ÌÈÓ eÏÊÈ Ì‰ÈtÚÙÚÂ¿«¿«≈∆ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿«¿«≈
ÌÈL BÏ eÈ‰L CÏÓÏ ÔÈ¯Ó‡ Ôa¯ .ÔB‰„È„Â È„Ècƒƒ¿ƒ¿«»»»¿ƒ¿∆∆∆»¿≈
.‰¯NÚa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Óe ,ÌÈa ¯NÚ»»»ƒ≈¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈»¬»»
e˙Ó .‰BÓLa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰Â ,ÌÈL „BÚ e˙Ó≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»≈
ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Ó .‰MLa ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»≈¿«ƒƒ¿ƒ
ÌÁ˙Ó ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈL e˙Ó .‰Úa¯‡a ÌÁ˙Óƒ¿«≈¿«¿»»≈¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈
Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ÏÈÁ˙‰ ,Ìlk e˙nL ÔÂÈÎÂ .ÌÈLaƒ¿«ƒ¿≈»∆≈À»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

‚Á˙t ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ יז). טו, Èz·LÈ(ירמיה ‡Ï : «ƒ«»««¬»»«…»«¿ƒ
ÈÙÏ Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰¯Ó‡ .ÊÏÚ‡Â ÌÈ˜ÁNÓ „BÒ·¿¿«¬ƒ»∆¿…»¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
ÈzÒÎ ‡Ï ÈÓiÓ ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»ƒ»»ƒƒ»«…ƒ¿«¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏL ˙B‡Ò˜¯˜ Èz·e ˙B‡¯Ë‡Èz Èz·a¿»≈≈«¿»»≈ƒ¿¿»∆À»»

.ÊÏÚ‡Â Ì‰nÚ Èz˜ÁNÂ(יז טו, a„„(ירמיה E„È ÈtÓ : ¿»«¿ƒƒ»∆»∆¿…ƒ¿≈»¿»»
,„„a Èz·LÈ ‡ÏÂ ,‰Ú¯t ÏL B„È Èa ‰Ú‚ ,Èz·LÈ»«¿ƒ»¿»ƒ»∆«¿…¿…»«¿ƒ»»

ÔÂÈÎÂ ,„„a Èz·LÈ ‡ÏÂ ,·È¯ÁÒ ÏL B„È Èa ‰Ú‚»¿»ƒ»∆«¿≈ƒ¿…»«¿ƒ»»¿≈»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ .Èz·LÈ „„a ,E„È Èa ‰Ú‚L∆»¿»ƒ»¿»»»«¿ƒ≈»»¿»»»

„Á˙t e‰a‡ Èa¯ ז). ו, e¯·Ú(הושע Ì„‡k ‰Ó‰Â : «ƒ«»»«¿≈»¿»»»¿
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰Ê ,˙È¯·¿ƒ∆»»»ƒ»««»»
¯·ÚÂ ÂÈ˙ÈeˆÂ Ô„Ú Ô‚Ï B˙B‡ ÈzÒÎ‰ ÔBL‡¯‰ Ì„‡»»»ƒƒ¿«¿ƒ¿«≈∆¿ƒƒƒ¿»«
ÈzB˜Â ,ÔÈÁelL·e ÔÈLe¯‚a B˙B‡ Èz„Â ,ÈÈeeˆ ÏÚ«ƒƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,Ô„Ú Ô‚Ï B˙B‡ ÈzÒÎ‰ .‰ÎÈ‡ ÂÈÏÚ בראשית) »»≈»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆∆∆¡«
טו) Ô„Ú,ב, Ô‚· e‰ÁpiÂ Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÁwiÂ :«ƒ«¡…ƒ∆»»»««ƒ≈¿«≈∆

¯Ó‡pL ,ÂÈ˙ÈeˆÂ(טז ב, ÏÚ(בראשית ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÂˆÈÂ : ¿ƒƒƒ∆∆¡««¿«¡…ƒ«
¯Ó‡pL ,ÈÈeeˆ ÏÚ ¯·ÚÂ .'Â‚Â ¯Ó‡Ï Ì„‡‰ בראשית) »»»≈…¿»««ƒƒ∆∆¡«

יא) ‡B˙Bג, Èz„Â ,'Â‚Â EÈ˙Èeˆ ¯L‡ ıÚ‰ ÔÓ‰ :¬ƒ»≈¬∆ƒƒƒ¿«¿ƒ
¯Ó‡pL ,ÔÈLe¯‚a(כד ג, ‰‡„Ì,(בראשית ˙‡ L¯‚ÈÂ : ¿≈ƒ∆∆¡««¿»∆∆»»»

¯Ó‡pL ,ÔÈÁelLa B˙B‡ Èz„Â(כג ג, :(בראשית ¿«¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
,‰ÎÈ‡ ÂÈÏÚ ÈzB˜Â ,Ô„Ú ÔbÓ '‰ e‰ÁlLÈÂ«¿«¿≈ƒ«≈∆¿«¿ƒ»»≈»

¯Ó‡pL(ט ג, È˙k·.(בראשית ‰ÎÈ‡ ,‰kÈ‡ BÏ ¯Ó‡iÂ : ∆∆¡««…∆«∆»≈»¿ƒ
¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Ì˙B‡ ÈzÒÎ‰ ÂÈa Û‡ ירמיה) «»»ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«

ז) ÌÈ˙ÈeˆÂ,ב, ,ÏÓ¯k‰ ı¯‡ Ï‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â :»»ƒ∆¿∆∆∆∆««¿∆¿ƒƒƒ
¯Ó‡pL(ב כד, ÏÚ(ויקרא e¯·ÚÂ ,Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ : ∆∆¡««∆¿≈ƒ¿»≈¿»¿«

¯Ó‡pL ,ÈÈeeˆ(יא ט, ‡˙(דניאל e¯·Ú Ï‡¯NÈ ÏÎÂ : ƒƒ∆∆¡«¿»ƒ¿»≈»¿∆
¯Ó‡pL ,ÔÈLe¯È‚a Ì˙B‡ Èz„Â ,E˙¯Bz(טו ט, :(הושע »¿¿«¿ƒ»¿≈ƒ∆∆¡«

¯Ó‡pL ,ÔÈÁelLa Ì˙B‡ Èz„Â ,ÌL¯‚‡ È˙ÈaÓ ירמיה) ƒ≈ƒ¬»¿≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¡«
א) ‡ÎÈ‰טו, Ì‰ÈÏÚ ÈzB˜Â ,e‡ˆÈÂ Èt ÏÚÓ ÁlL :««≈«»«¿≈≈¿«¿ƒ¬≈∆≈»

.„„· ‰·LÈ»¿»»»

‰Á˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ (יחזקאל . «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ו) ˜Ènכד, ÔÓ ÈB‡ ,ÌÈÓc‰ ¯ÈÚ ÈB‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ :»≈…»«ƒ«»ƒƒ«≈

,d· ‰˙‡ÏÁ ¯L‡ ¯ÈÒ .dÂe‚a ÌÈÓ„ eÎÙLc ‡z¯˜„¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»ƒ¬∆∆¿»»»
,‰pnÓ ‰‡ˆÈ ‡Ï d˙‡ÏÁÂ ,dÂe‚a d˙ÈLeLtÁc¿«¿ƒ»¿«»¿∆¿»»…»¿»ƒ∆»
‰ÈÁ˙Ï ‰ÈÁ˙Ï .dÂeb ÔÓ ˙˜Ù ‡Ï d˙ÈLeLtÁÂ¿«¿ƒ»»»¿«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿»∆»
Èa¯ ,eÏb „ˆÈk .ÌÈÏB‚ eÈ‰ ˙BiÏËÓ ˙BiÏËÓ ,d‡ÈˆB‰ƒ»«¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈«»«ƒ
Èa¯ .‰lÁz eÏb „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»≈≈∆¿≈¿≈∆»»¿ƒ»«ƒ
eÏb ÈÏzÙ Ë·LÂ ÔÏe·Ê Ë·L ¯ÓB‡ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL¿≈««¿»≈≈∆¿À¿≈∆«¿»ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰lÁz(כג ח, ‰¯‡ÔBL(ישעיה ˙Úk : ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
Èa¯ Ìi˜n ‰Óe .ÈÏzÙ ‰ˆ¯‡Â ÔeÏ·Ê ‰ˆ¯‡ Ï˜‰≈««¿»¿À¿«¿»«¿»ƒ«¿«≈«ƒ
˙Úk ‡l‡ ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯c ‰È¯˜ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»»¿«ƒ¿≈««¿»∆»»≈
Ë·LÂ ÔeÏe·Ê Ë·L eÏb Ck ,„‚Â Ô·e‡¯ Ë·L eÏbL∆»≈∆¿≈¿»»»≈∆¿¿≈∆

.ÈÏzÙ(א ט, a¯(ישעיה ‡a‡ Èa¯ ,„ÈaÎ‰ ÔB¯Á‡‰Â : «¿»ƒ¿»«¬ƒ¿ƒ«ƒ«»«
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,„ÈaÎÓ·k ÌÓÓ‰ ¯Ó‡ ‡‰k ישעיה) «¬»»«¬»»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ

כג) ÈÏÚ‰יד, ÏÙ ‡Ï .„ÓL‰ ‡Ë‡ËÓa ‰È˙‡Ë‡ËÂ :¿≈≈ƒ»¿«¿¬≈«¿≈…»«»∆»
ÏÙ ‡Ï e‰Ó ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯ ÌLa ÔÓÁ Èa¯ ,Ï¯B‚»«ƒ«¿»¿≈«ƒ«»»««…»«
ÈzÏt‰L ‰ÚLa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,Ï¯B‚ ‰ÈÏÚ»∆»»»««»»¿»»∆ƒ«¿ƒ
Ìz‡Â ,eÏ‚ ‡Ï ,Ì˙BÏ‚‰Ï ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÚ ÌÈÒl«̃»ƒ«À»»¿«¿»…»¿«∆
,‰nÏ Ck Ïk ,‰È‰ dÎB˙a dÓc Èk ,Ì˙ÈÏb ‰nÏ»»¿ƒ∆ƒ»»¿»»»»»»»
BÏ ¯Ó‡ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ Èa¯ ,‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬≈»«ƒ»»«¿«ƒ«»»«
B‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‰È¯ÎÊ ˙‡ Ï‡¯NÈ e‚¯‰ ÔÎÈ‰≈»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»¿∆¿«ƒ¿»≈
˙¯ÊÚa ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡Ï BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚa¿∆¿«»ƒ»«…¿∆¿«ƒ¿»≈¿…¿∆¿«
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Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ‰k‰ ˙¯ÊÚa ‡l‡ ÌÈL»ƒ∆»¿∆¿««…¬ƒ¿…»¬¿»…¿«
·È˙k Ïi‡ Ì„·e È·ˆ Ì„aL ,È·ˆ Ì„Î ‡ÏÂ Ïi‡ ויקרא) «»¿…¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿««»»¿ƒ

יג) ‰Î‡יז, Ì¯a ,¯ÙÚa e‰ÒÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ :¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«»»
·È˙k(ז כד, ˆÁÈÁ(יחזקאל ÏÚ ‰È‰ dÎB˙a dÓ„ Èk : ¿ƒƒ»»¿»»»«¿ƒ«

ÂÈÏÚ ˙BqÎÏ ı¯‡‰ ÏÚ e‰˙ÎÙL ‡Ï e‰˙ÓN ÚÏÒ∆«»»¿…¿»«¿«»»∆¿«»»
.¯ÙÚ»»

ÔÓ ÈB‡ ,ÌÈÓc‰ ¯ÈÚ ÈB‡ '‰ ¯Ó‡ ‰k ÔÎÏ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»≈…»«ƒ«»ƒƒ
ÏÈc‚‡ È‡ Ìb .dÂe‚Ï dÓc ÈÎÙLc ‡z¯˜„ Èn«̃≈¿«¿»¿»¿≈»»¿«»«¬ƒ«¿ƒ
el‡ ,ÌÈˆÚ‰ ‰a¯‰ .˙eÚ¯Ùa ‰a¯‡ ,‰¯e„n‰«¿»«¿∆¿À¿»«¿≈»≈ƒ≈
,¯Na‰ Ì˙‰ .ÌÈÎÏn‰ el‡ ,L‡‰ ˜Ï„‰ .˙BBÈ‚l‰«ƒ¿«¿≈»≈≈«¿»ƒ»≈«»»
Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯ ,‰Á˜¯n‰ Á˜¯‰Â .¯eav‰ ‰Ê∆«ƒ¿«¿««∆¿»»«ƒ¿À«¿«ƒ
Ï‡¯NÈ Ïk eÈ‰L ÈÙÏ È¯Ó‡ ‡Á‡ ·¯ ÌLa ‰ÈÓÁ¿∆¿»¿≈««»»¿≈¿ƒ∆»»ƒ¿»≈
ÔBÓnÏÂ ÌÏBÚ ÏL BBÓÓ Ïk Òk ¯v„Îe· ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿∆«»«»»∆»¿«»
ÌÎÈiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .CÈ¯ˆ ‡e‰ elL∆»»ƒ»««»»«≈∆
eÏl‰ ÌÈÓNa BÓk ÂÈÏÚ ·È·Á ÌÎBÓÓ ‰NBÚ È‡L∆¬ƒ∆»¿∆»ƒ»»¿¿»ƒ«»
‡ˆBÓ z‡ ,e¯ÁÈ ˙BÓˆÚ‰Â .‰„eÚqa ÔÈÏBÚ Ô‰L∆≈ƒ«¿»¿»¬»≈»«¿≈
‡„‰k ÒÒBz ÔÙeb ‰È‰ Ï‡¯˘È eÏbL ‰ÚLa¿»»∆»ƒ¿»≈»»»≈«¬»
Èa¯ ¯Ó‡ ,‰˜¯ ‰ÈÏÁb ÏÚ ‰„ÈÓÚ‰Â .‡zÁ˜¯Ó∆¿«¿»¿«¬ƒ∆»«∆»∆»≈»»««ƒ
,ÌÏBÚÏ ‰wz dÏ ‰È‰ ‡Ï ‰¯e·L ¯Ó‡ el‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»ƒ∆¡«¿»…»»»«»»¿»
BÙBÒ Ô˜È¯ ‡e‰L ÈÏk Ïk ‰˜È¯ ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe¿∆≈≈»»¿ƒ∆≈»
dzLÁ ‰¯ÁÂ ÌÁz ÔÚÓÏ ,‰nÏ Ck Ïk ,˙B‡ÏÓ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»»»»¿««≈«¿»»¿À¿»
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .'Â‚Â dÎB˙· ‰ÎzÂ¿ƒ¿»¿»≈»∆»¿»¿≈»∆»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

Â.Á˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯,ה (הושע «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ÌBÈט) ,‰ÁÎBz ÌBÈa È˙ÓÈ‡ ,‰È‰˙ ‰nLÏ ÌÈ¯Ù‡ :∆¿«ƒ¿«»ƒ¿∆≈»«¿≈»

.ÔÈca Ì‰nÚ ÁkÂ˙‰Ï „È˙Ú ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»»ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ»∆«ƒ
eÏ‚ ‡Ï ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ ‰z‡«»≈¿»»∆»¬∆∆«¿»ƒ…»
ÈtÓ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÈ‰Â ,ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È¿»ƒ¿»ƒ¿»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
Èa Ì‰L ÈtÓ ,‰Ï‚‰ ‡Ï Ì‰Â e˙B‡ ‰Ï‚‰ ‰Ó»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿≈
,ÌBÏLÂ ÒÁ ,Ô‡k LÈ ÌÈÙ ‡BOÓ ‡ÓÏc ,BlL ÔÈËÏt»»ƒ∆ƒ¿»«…»ƒ≈»«¿»
ÔÂÈÎÂ ,e‡ËÁ ‡Ï ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÌÈÙ ‡BOÓ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…»ƒ∆»¬«ƒ…»¿¿≈»
‡‰ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ e¯Ó‡ .Ì˙B‡ ‰Ï‚‰ e‡ËÁL∆»¿ƒ¿»»»¿¬∆∆«¿»ƒ»
ËBL˜ ‡‰ ,ÛÈwz ‡‰ ÛÈwz ‡‰ ,eÈ‰Ï‡ ‡‰ eÈ‰Ï‡¡…≈»¡…≈»«ƒ»«ƒ»¿
ÔÂÈk .ÔÈt‡ ·ÈÒ ‡Ï dÈ˙È· È·Ï elÙ‡c ,ËBL˜ ‡‰»¿«¬ƒƒ¿≈≈≈»¿≈«ƒ≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»

ÊÁ˙t ‡ÈÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa e‰a‡ Èa¯ ג,. (ישעיה «ƒ«»¿≈«ƒ≈«¬ƒ»»«
ÏÈ·‡Â‰כו) ÌÈÙaÓ ‰È‡ ,‰ÈÁ˙t eÏ·‡Â e‡Â :¿»¿»¿¿»∆»¬ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»

,‰˙wÂ .ÈL Ôa¯ÁÂ ÔBL‡¯ Ôa¯Á ,‰ÈÁ˙t .ıeÁaÓƒ«¿»∆»À¿»ƒ¿À¿»≈ƒ¿ƒ»»
‰i˜ ,‰‡e· È¯·cÓ ‰i˜ ,‰¯B˙ È¯·cÓ ‰i˜¿ƒ»ƒƒ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ»
CÎÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆnÓ ‰i˜ ,ÌÈ˜ÈcvÓƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¬ƒƒ¿ƒ»

,·Lz ı¯‡Ï(י ב , Â‚Â'.(איכה È˜Ê eÓ„È ı¯‡Ï e·LÈ : »»∆≈≈≈¿»»∆ƒ¿ƒ¿≈

ÁÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ יח). ט, ÚÓL(ירמיה È‰ ÏB˜ Èk : «ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·‡ LÈÂ ÌÈÎBa ÌÈˆÚ LÈ ÈÎÂ .e„cL CÈ‡ ÔBivÓƒƒ≈À»¿¿ƒ≈≈ƒƒ¿≈¬»ƒ

‡l‡ ,ÔBivÓ ÚÓL È‰ ÏB˜ Èk ¯ÓB‡ ‰z‡L ,˙BÎBa∆«»≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒ∆»
CÈ‡ ,e„cL CÈ‡ .ÔBiˆa B˙ÈÎL ‰¯LÓ ‡e‰L ÈnÓƒƒ∆«¿∆¿ƒ»¿ƒ≈À»¿≈

.ÌÈBf·Ó ÔÏ ˙Â‰(יח ט, e·ÊÚ(ירמיה Èk „‡Ó eLa : ¬«»¿«ƒ¿¿…ƒ»«¿
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ ı¯‡ BÊ ,ı¯‡(יב יא, ‡L¯(דברים ı¯‡ : »∆∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¬∆

.d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ יח)‰' ט, ‰eÎÈÏL(ירמיה ÈÎÂ : ¡…∆…≈…»¿ƒƒ¿ƒ
.˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ Èza el‡ ,eÈ˙BkLÓƒ¿¿≈≈»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»

È¯·c el‡ ,ı¯‡ e·ÊÚ Èk „‡Ó eLa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿¿…ƒ»«¿»∆≈ƒ¿≈
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯B˙(ט יא, dcÓ.(איוב ı¯‡Ó ‰k¯‡ : »¿»¿«¿»«¬À»≈∆∆ƒ»

Èz·e ˙BiÒÎ Èza el‡ ,eÈ˙BkLÓ eÎÈÏL‰ ÈÎÂ¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈≈»≈¿≈ƒ»≈
.˙BL¯„Óƒ¿»

˙Èa ‰Ê ,ı¯‡ e·ÊÚ Èk „‡Ó eLa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈¿¿…ƒ»«¿»∆∆≈
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Lc˜n‰(יד מג, ‰‡¯ı(יחזקאל ˜ÈÁÓe : «ƒ¿»¿»¿«¿»«≈≈»»∆

Ôa¯Á ,eÈ˙BkLÓ eÎÈÏL‰ ÈÎÂ .‰BzÁz‰ ‰¯ÊÚ‰ „Ú«»¬»»««¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈À¿«
ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,ÈL ˙Èa Ôa¯ÁÂ ÔBL‡¯ ˙Èa«ƒƒ¿À¿««ƒ≈ƒ≈»∆»¿»¿≈»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»
ËÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ נא). נא, eÚÓL(ירמיה Èk eLa : «ƒƒ¿»»«¿ƒ»«¿

ÈLc˜Ó ÏÚ ÌÈ¯Ê e‡a Èk eÈt ‰nÏÎ ‰˙qk ‰t¯Á∆¿»ƒ¿»¿ƒ»»≈ƒ»»ƒ«ƒ¿¿≈
ÌÈ‡BN eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,'‰ ˙Èa≈«¿≈¿»»∆ƒ¿¿¿ƒ
,ÌÈ·‡BÓe ÌÈBnÚ Ì‰nÚ eÒÎ ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒƒ¿¿ƒ»∆«ƒ»ƒ

¯Ó‡pL(י א, Èk(איכה ‰ÈcÓÁÓ Ïk ÏÚ ¯ˆ N¯t B„È : ∆∆¡«»»«»«»«¬«∆»ƒ
Ï‰w· e‡·È ‡Ï ‰˙Èeˆ ¯L‡ dLc˜Ó e‡a ÌÈB‚ ‰˙‡»̄¬»ƒ»ƒ¿»»¬∆ƒƒ»…»…«»»
ÈL ÌL e‡ˆÓe ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï eÒÎ .CÏ»ƒ¿¿¿≈»¿≈«√»ƒ»¿»¿≈
eÈ‰Â ‰·ÈÏÎa Ô˙B‡ e˙Â Ô˙B‡ eÏË ,ÌÈ·e¯k¿ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯È ˙BˆeÁa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿¿»«ƒ¿¿ƒ…
˙„B·Ú ˙„·BÚ ˙‡f‰ ‰n‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿ƒ∆≈»À»«…∆∆¬«
‡‰ ,ÌÈ„·BÚ eÈ‰ ‰Óe Ì‰Ï eÈˆn ‰Ó e‡¯ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«»ƒ»∆»»¿ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈÂL ÔÈit‡ Ïk(ח כה, ÔÚÈ(יחזקאל : »««ƒ»ƒ¬»ƒ¿ƒ««
,‰„e‰È ˙Èa ÌÈBb‰ ÏÎk ‰p‰ ¯ÈÚNÂ ·‡BÓ ¯Ó‡¬…»¿≈ƒƒ≈¿»«ƒ≈¿»
Ú˜Ú˜Ó ‡e‰L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÚaL ‰ÚL d˙B‡a¿»»»ƒ¿««»»∆¿«¬≈«

¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ô˙ˆÈa(ט ב, ‡È(צפניה ÈÁ ÔÎÏ : ≈»»ƒ»»∆∆¡«»≈«»ƒ
‰È‰z ÌcÒk ·‡BÓ Èk Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ˙B‡·ˆ '‰ Ì‡¿À¿»¡…≈ƒ¿»≈ƒ»ƒ¿…ƒ¿∆
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,‰¯ÓÚk ÔBnÚ È·e¿≈««¬…»≈»∆»¿»¿≈»∆»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

,¯Á‡ ¯·c(נא נא, ‡el(ירמיה ,‰t¯Á eÚÓL Èk eLa : »»«≈¿ƒ»«¿∆¿»≈
‰ÚLz el‡ ,eÈt ‰nÏÎ ‰˙qk .Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·Lƒ¿»»»¿«ƒ¿»¿ƒ»»≈≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ Ôa¯Á ,'‰ ˙Èa ÈLc˜Ó ÏÚ ÌÈ¯Ê e‡a Èk .·‡a¿»ƒ»»ƒ«ƒ¿¿≈≈À¿»ƒ
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk ,ÈL Ôa¯ÁÂ¿À¿»≈ƒ≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒ

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»
ÈÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ כב). מג, ÚÈ˜·(ישעיה ˙‡¯˜ È˙‡ ‡ÏÂ : «ƒƒ¿»»«¿……ƒ»»»«¬…

ÔÈ„‰Ó dÏ ÚÓL ÔÁBÈ Èa¯ ,Ï‡¯NÈ Èa zÚ‚È Èkƒ»«¿»ƒƒ¿»≈«ƒ»»¿«»≈»≈
‰ÈÈ¯˜(ב א יז, ÒeÓ¯(ישעיה ˜Nn„ ‰p‰ ˜Nn„ ‡OÓ : ¿»»«»…«»∆ƒ≈«∆∆»

„ÓBÚ ,¯Ú¯Ú È¯Ú ˙B·ÊÚ ,‰ÏtÓ ÈÚÓ ‰˙È‰Â ¯ÈÚÓ≈ƒ¿»¿»¿ƒ«»»¬À»≈¬…≈≈
‡l‡ ¯ÚB¯Ú ÔÈ‡ ‡Ï‰Â ,¯ÚB¯Ú ¯ÈkÊÓe ˜Nn„a¿«∆∆«¿ƒ¬≈«¬…≈¬≈∆»
Èza ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‡l‡ ,·‡BÓ ÌeÁ˙aƒ¿»∆»¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»≈
eÈ‰ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,˜Nn„a eÈ‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿«∆∆¿»««¿««»
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קצי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

eÈ‰Â „Á‡ ÌBÈ Ì‰Ï ‰È‰Â ,„Á‡ ÌBÈ d˙B‡ ÔÈ„·BÚ¿ƒ»∆»¿»»»∆∆»¿»
‡ÈBÓ‚‰ Ï‡¯NÈ eNÚ ÔlÎÂ ,ÌBi‰ B˙B‡a ÔÈ„·BÚ ÔlkÀ»¿ƒ¿«¿À»»ƒ¿»≈∆¿¿»

·È˙Îc ,Ô˙B‡ e„·ÚÂ(ו י, Ï‡¯NÈ(שופטים Èa eÙÈÒiÂ : ¿»¿»ƒ¿ƒ«…ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙‡Â ÌÈÏÚa‰ ˙‡ e„·ÚiÂ '‰ ÈÈÚa Ú¯‰ ˙BNÚÏ«¬»«¿≈≈«««¿∆«¿»ƒ¿∆
˙‡Â ÔB„Èˆ È‰Ï‡ ˙‡Â Ì¯‡ È‰Ï‡ ˙‡Â ˙B¯zLÚ‰»«¿»¿∆¡…≈¬»¿∆¡…≈ƒ¿≈
ÌÈzLÏÙ È‰Ï‡ ˙‡Â ÔBnÚ È· È‰Ï‡ ˙‡Â ·‡BÓ È‰Ï‡¡…≈»¿≈¡…≈¿≈«¿≈¡…≈¿ƒ¿ƒ
.˙eÙzLa elÙ‡ ,e‰e„·Ú ‡ÏÂ '‰ ˙‡ e·ÊÚiÂ«««¿∆¿…¬»¬ƒ¿À»

.˙È˜cÙk ˙‰k ‰È‰˙ ‡Ï ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»««¬»…ƒ¿∆…∆∆¿À¿»ƒ
Èa È˙B‡ eNÚ È‡ÂÏ‰ ,‡ÈÁ Èa¯a ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈¿«ƒ¬ƒ»«¿«»ƒ»«

.‰B¯Á‡a ‰‡a ‡È‰L Bf‰ ÈÓÈÊ¯bk««¿ƒƒ«∆ƒ»»»«¬»
‰„eÚÒ ‰NÚL CÏÓ ÏL Bc·ÚÏ ÏLÓ Ô„eÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»¿«¿∆∆∆∆»»¿»
¯Ó‡ .Ba¯ ÔÈÓÊ‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BiÒÎ Èa Ïk ÔÈÓÊ‰Â¿ƒ¿ƒ»¿≈¿≈ƒ»¿…ƒ¿ƒ«»«
Ck .ÂÈ˙BiÒÎ È·Ï Èc·Ú È˙B‡ ‰ÂL‰ È‡Âl‰ CÏn‰«∆∆«¿«ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ»»
Èa È˙B‡ eÂL‰ È‡Âl‰ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»«¿«ƒ¿ƒ»«
È˙‡ ‡ÏÂ ,‡l‡ ,‰B¯Á‡a ‰‡a ‡È‰L Bf‰ ÈÓÈÊ¯bk««¿ƒƒ«∆ƒ»»»«¬»∆»¿……ƒ
ÈÈelˆÂ ,ÈÚÏ ‡ÏÂ ‡ÓBÈ Ïk ÔB¯Ë ÌÈ‡˜ ,·˜ÚÈ ˙‡¯»̃»»«¬…»≈»»»¿»»≈¿«≈
¯Ó‡Â ,ÈÚ· ‡ÏÂ ‡ÓBÈ Ïk ÔB¯Ë ÌÈ‡˜ .ÈÚÏ z‡ ÈBÓ»̃«¿»≈»≈»»»¿»»≈«¬«
Ïˆ‡ .ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰Â ÈlˆÂ È˙‡ dÈ¯·Á dÈÏ≈«¿≈¬≈¿«≈¿¬«≈¬»»≈≈∆

·È˙k ‰Ó ÏÚa‰(כו יח, א ‰ÏÚa(מלכים ÌL· e‡¯˜iÂ : ««««¿ƒ«ƒ¿¿¿≈«««
ÏB˜ ÔÈ‡Â eÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡Ï ÌÈ¯‰v‰ „ÚÂ ¯˜a‰Ó≈«…∆¿««»√«ƒ≈…«««¬≈¿≈
‡ÏÂ ÈÂ‰ ,‰NÚ ¯L‡ ÁaÊn‰ ÏÚ eÁqÙiÂ ‰Ú ÔÈ‡Â¿≈…∆«¿«¿««ƒ¿≈«¬∆»»¡≈¿…
,‰nÏ ,·˜ÚÈ EÈz¯k‰ ‡Ï È‡Âl‰ ,·˜ÚÈ ˙‡¯˜ È˙‡…ƒ»»»«¬…«¿«…ƒ«¿ƒ«¬…»»
ÈL ,EÈ˙ÏÚ ‰N Èl ˙‡È·‰ ‡Ï .Ï‡¯NÈ Èa zÚ‚È Èkƒ»«¿»ƒƒ¿»≈…≈≈»ƒ≈……∆¿≈

¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ·È¯˜Ó eÈ‰L ÔÈ„ÈÓ˙,כח (במדבר ¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ¿»∆∆¡«
‰ÈMד) N·k‰ ˙‡Â ¯˜a· ‰NÚz „Á‡ N·k‰ ˙‡ :∆«∆∆∆»«¬∆«…∆¿≈«∆∆«≈ƒ

ÈL„˜ el‡ ,Èz„aÎ ‡Ï EÈÁ·Êe .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‰NÚz«¬∆≈»«¿»ƒ¿»∆…ƒ«¿»ƒ≈»¿≈
‡ÏÂ .‰Án‰ ıÓ˜ ‰Ê ,‰ÁÓa EÈz„·Ú‰ ‡Ï .ÌÈL„»̃»ƒ…∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»∆…∆«ƒ¿»¿…
ÈÏ ˙È˜ ‡Ï .‰B·l‰ ıÓ˜ ‰Ê ,‰B·Ïa EÈzÚ‚B‰«¿ƒƒ¿»∆…∆«¿»…»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔBÓp˜ ¯Ó‡ ÛÒBÈ ·¯ ÌLa ‡e‰ ·¯ ,‰˜ ÛÒk·«∆∆»∆«»¿≈«≈»«ƒ»»»
.epnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡·ˆe ÌÈfÚ eÈ‰Â Ï‡¯NÈ ı¯‡a Ï„b»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆
.ÌÈl˜ ÌÈL„˜ È¯eÓ‡ el‡ ,È˙ÈÂ¯‰ ‡Ï EÈÁ·Ê ·ÏÁÂ¿≈∆¿»∆…ƒ¿ƒ»ƒ≈≈≈»»ƒ«ƒ
‰Ó e‡¯ ,EÈ˙BÚa ÈzÚ‚B‰ EÈ˙B‡hÁa Èz„·Ú‰ C‡«∆¡«¿«ƒ¿«∆«¿«ƒ«¬…∆¿«
È¯ÈÚ ˙‡ ·¯ÁÏÂ È˙Èa ˙‡ Û¯NÏ ÌÎÈ˙BBÚ ÈÏ eÓ¯b»¿ƒ¬≈∆ƒ¿…∆≈ƒ¿«¬…∆ƒƒ
,Èc·Ï ÈÏ ·LÈÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈa Èa ˙‡ ˙BÏb‰Ïe¿«¿∆»«≈À»»¿≈≈ƒ¿«ƒ

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

‡ÈÁ˙t ˜ÁˆÈ Èa¯ מח). מז כח, Ï‡(דברים ¯L‡ ˙Áz : «ƒƒ¿»»«««¬∆…
,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú»«¿»∆¡…∆¿ƒ¿»¿≈»≈……
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .'Â‚Â EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ¿»«¿»∆…¿∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יז טו, E˙ÏÁ,(שמות ¯‰a BÓÚh˙Â BÓ‡·z : «»¿ƒ≈¿ƒ»≈¿««¬»¿
ÏÎ ‡·z :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»…»
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .EÈÙÏ Ì˙Ú»̄»»¿»∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יד טו, ÂLÎÚÂ(שמות ,ÔeÊb¯È ÌÈnÚ eÚÓL : «»»¿«ƒƒ¿»¿«¿»
‰Á‡ Èk eÚÓL :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»¿ƒ∆¡»»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .È‡(ז ג, :(שמות »ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ¯L‡ ÈnÚ ÈÚ ˙‡ È˙È‡¯ ‰‡»̄…»ƒƒ∆√ƒ«ƒ¬∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿»∆…

ÈÚÓ ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ ‰‡¯ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ¿≈ƒ«ƒ≈«
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .e¯Ó¯ÓÁ,כג (ויקרא √«¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»

Ì˙ÈÎÊכא) ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa Ì˙‡¯˜e :¿»∆¿∆∆««∆¿«¿»∆…¿ƒ∆
Ì˙ÈÎÊ el‡ .È·‰‡ÓÏ È˙‡¯˜ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰¬≈«∆¿ƒ»»ƒ«¿«¬«ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(כ טז, Ûc¯z,(דברים ˜„ˆ ˜„ˆ : ¡ƒ∆¿ƒ«»∆∆∆∆ƒ¿…
‡e‰ ˜Ècv :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ«ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .È˙È¯Ó e‰ÈÙ Èk '‰ƒƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יא טו, ÂLÎÚÂ(דברים ,E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t : «»»…«ƒ¿«∆»¿¿«¿»
.‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿»∆»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡(ד כג, ‡l‰(ויקרא : ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»≈∆
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,'‰ È„ÚBÓ¬≈¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰iÎB· È‡ ‰l‡ ÏÚ«≈∆¬ƒƒ»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(יט כ, ÏL‡(במדבר ÂLÎÚÂ ,‰ÏÚ ‰lÒÓa : «»«¿ƒ»«¬∆¿«¿»∆…
el‡ ,'‰ È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒƒ»»«ƒ«ƒ

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(יג כו, aL‡Â¯(ויקרא : ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»»∆¿…
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎlÚ ˙ËÓ……À¿∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .B„Èa ÈÚLt ÏÚ „˜Nƒ¿«…¿»«¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(ו ו, ‰ÁaÊn,(ויקרא ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡ : «»≈»ƒ«««ƒ¿≈«
ÁÏL ÌB¯nÓ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒƒ»»«
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ ,È˙ÓˆÚa L‡≈¿«¿…«ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(לא א, ÂLÎÚÂ(דברים ,ÌzÎÏ‰ ¯L‡ C¯c‰ ÏÎa : «»¿»«∆∆¬∆¬«¿∆¿«¿»
È¯·Ú Ïk ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ¬≈∆»…¿≈

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .C¯„(ה כו, :(ויקרא ∆∆ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Ú·NÏ ÌÎÓÁÏ ÌzÏÎ‡Â«¬«¿∆«¿¿∆»«¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈
el‡ .ÌÁÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈÁ‡ dnÚ Ïk :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡«∆¿ƒ»«»∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆∆ƒ

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(כד לד, ÓÁÈ„(שמות ‡Ï : ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»…«¿…
Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Eˆ¯‡ ˙‡ LÈ‡ƒ∆«¿¿¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÈcÓÁÓ Ïk ÏÚ ¯ˆ N¯t B„È :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»»«»«»«¬«∆»ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(ל טז, ‰f‰(ויקרא ÌBi· Èk : ¡ƒ∆¿ƒ«»ƒ««∆
:ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ¿«≈¬≈∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÈÏeLa d˙‡ÓËÀ¿»»¿∆»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(ל טז, e¯‰Ëz,(ויקרא '‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙‡hÁ ÏkÓ : «»ƒ…«…≈∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰‡ËÁ ‡ËÁ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ≈¿»¿»

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .ÌÈÏLe¯È במדבר) ¿»«ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
ט) Ì˙ÈÎÊי, ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ Ìz¯kÊÂ :¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿«¿»∆…¿ƒ∆

el‡ .dÈÚ ÈÓÈ ÌÈÏLe¯È ‰¯ÎÊ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰¬≈«∆¿ƒ»¿»¿»«ƒ¿≈»¿»ƒ
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ(יב כו, :(ויקרא ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»

Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â¿ƒ¿««¿ƒ¿¬∆¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
Ì˙ÈÎÊ el‡ .d¯„‰ Ïk ÔBiˆ ˙a ÔÓ ‡ˆiÂ :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ«≈≈ƒ«ƒ»¬»»ƒ¿ƒ∆

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰(יג כח, L‡¯Ï,(דברים '‰ E˙e : ¡ƒ∆¿ƒ«»¿»¿¿…
‰È¯ˆ eÈ‰ :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»»∆»
ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .eÏL ‰È·È‡ L‡¯Ï¿……¿∆»»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ

‰¯Bza(טז טז, ÂLÎÚÂ(דברים ,‰Ma ÌÈÓÚt LBÏL : «»»¿»ƒ«»»¿«¿»
.˙BÏ·‡ ÔBiˆ ÈÎ¯c :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ«¿≈ƒ¬≈

‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡(ה כו, :(ויקרא ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»
Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,ÁË·Ï Ìz·LÈÂƒ«¿∆»∆«¿«¿»∆…¿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



`dkiקצב zlibnl dax yxcn
dax dki`

Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .ÈÚÓ ‰„e‰È ‰˙Ïb :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ»¿»¿»≈…ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜(מב יב, Ï‰',(שמות ‡e‰ ÌÈ¯nL ÏÈÏ : ¿ƒ«»≈ƒÀƒ«

‰k·˙ ‰Îa :ÌÈ‡¯B˜ Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆¿ƒ»…ƒ¿∆
‰¯Bza ÌÈ‡¯B˜ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .‰ÏÈÏa,א (דברים ««¿»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒ«»

‡Ìzיב) È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚÂ ,Èc·Ï ‡O‡ ‰ÎÈ‡ :≈»∆»…¿«ƒ¿«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ :ÌÈ‡¯B˜¿ƒ≈»»¿»»»

·ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ יט). כה, a‚„(משלי ‰„ÚÓ : «ƒ¬ƒ»««»»««¬∆∆∆
Èa¯ ,Ú¯ ·Ï ÏÚ ÌÈ¯Ma ¯LÂ ¯˙ ÏÚ ıÓÁ ‰¯˜ ÌBÈa¿»»…∆«»∆¿»«ƒƒ«∆»«ƒ
˙¯NÚ eÈ‰ ‰ÓÏ ÔÈ¯Ó‡ ÔB‰ÈÂ¯z Ô˙BÈ Èa¯Â ‡ÈÁ¬ƒ»¿«ƒ»»«¿≈»¿ƒ¿»»¬∆∆
Èa ÈLÏ ,ÔÈÓBc ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·LÂ ÌÈË·M‰«¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¿≈
,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰L„Á ‰ÏÓNa ÌÈqk˙Ó eÈ‰L Ì„‡»»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¬»»ƒ«¿»ƒ
eÚ¯wL „Ú ,Ô‡kÓ „‚Ba ‰ÊÂ Ô‡kÓ „‚Ba ‰Ê ‰È‰Â¿»»∆≈ƒ»¿∆≈ƒ»«∆»¿
˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ eÊÊ ‡Ï Ck .‰˙B‡»»…»¬∆∆«¿»ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ„·BÚ ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·LÂ ÔB¯ÓBLa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿¿¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÌÈÏLe¯ÈÏ eÓ¯bL „Ú ,ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ»«ƒ«∆»¿ƒ»«ƒ

.·¯ÁÏ≈»≈

‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,‰¯˜ ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬∆∆∆¿»»«ƒ¬ƒ»««»
‚ecÊpL ÌBÈ ¯Ó‡ ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯Â¿«ƒƒ«ƒ¬ƒ»««»»«∆ƒ¿«≈
È„‚a ,ÔÈLe·Ï ÈL Ì‰Ó ‰„Ú‰ Ï‡¯NÈÏ ¯v„Îe·¿«¿∆«¿ƒ¿»≈∆¡»≈∆¿≈¿ƒƒ¿≈
e‡¯wL ÌL ÏÚ ,‰¯˜ ÌBÈa .˙eÎÏÓ È„‚·e ‰p‰k¿À»ƒ¿≈«¿¿»»«≈∆»¿

Ï‚ÚÏ(ד לב, ÏÚ(שמות ıÓÁ .Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ‰l‡ : »≈∆≈∆¡…∆ƒ¿»≈…∆«
ÏL Ûz¯Ó BÏ ‰È‰L „Á‡Ï ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯˙»∆»««ƒ¿À«¿∆»∆»»«¿≈∆
d‡ˆÓe ,‰iL .ıÓÁ d‡ˆÓe ‰BL‡¯ ˙È·Á ˜„a ,ÔÈÈ«ƒ»«»ƒƒ»¿»»…∆¿ƒ»¿»»
‡ÈzÒÓ ‡‰ ¯Ó‡ ,ıÓÁ d‡ˆÓe ,˙ÈLÈÏL .ıÓÁ…∆¿ƒƒ¿»»…∆»«»ƒ¿¿»
Èa¯ ¯Ó‡ ,Ú¯ ·Ï ÏÚ ÌÈ¯ÈMa ¯LÂ .‡LÈa ‡lÎc¿…»ƒ»¿»«ƒƒ«∆»»««ƒ
Ïk ,‡c˜¯c dÈ„‡a ÏÈÈÚ ‡Ï ‡¯ÓÈÊ ¯ÓÊc Ïk ‰ÈÎ¯a∆∆¿»»¿»«ƒ¿»»»≈¿À¿≈¿«¿»»

.ÚÓL ‡Ï ‡LtË„ ‡¯a ¯ÓÊ ¯ÓÊc¿»«¿«¿»¿ƒ¿»»»«
ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰¯˜ ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬∆∆∆¿»»»««ƒƒ
ÈL Ô‰Ó ‰„Ú‰ Ï‡¯NÈÏ ¯v„Îe· ‚ecÊpL ÌBÈ∆ƒ¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿»≈∆¡»≈∆¿≈
‡„‰k ,‰¯˜ ÌBÈa .˙eÎÏÓ È„‚·e ‰p‰k È„‚a ,ÔÈLe·Ï¿ƒƒ¿≈¿À»ƒ¿≈«¿¿»»«¬»

·È˙Î„ ‡e‰(יג ז, eÚÓL.(זכריה ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡k È‰ÈÂ : ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈
‰Êk ‰ÈÓÁ ¯a ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯˙ ÏÚ ıÓÁ…∆«»∆»««ƒ¿À««¿∆¿»»∆
ÌÈ¯˙BÒ eÈ‰ Ck ,B¯˙BÒÂ ¯˙ ÏÚ ıÓÁ Ô˙B ‡e‰L∆≈…∆«∆∆¿¿»»¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯B˙ È¯·c(טז לו, ב הימים :(דברי ƒ¿≈»¬»ƒ¿ƒ
‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ,ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓ· ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ«ƒ«»««¬»
ÏÚ ÌÈ¯Ma ¯LÂ .‰ÈÙa ˙ÎÁÏÓ ‡È‰L BÊ ‰¯Ùk ¯Ó‡»«¿»»∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»«ƒƒ«
eÈ‰L ÈÙÏ ,¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa¯ ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,Ú¯ ·Ï∆»«ƒ««¿≈«ƒƒ¿»»«¿ƒ∆»
,Ô‰ÈÈÚa ÔÈÊn¯Óe ,Ì‰ÈÙa ÌÈÏlÓÓ ¯Bc‰ ÈˆÈÏ≈»≈«¿«¿ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒ¿≈≈∆

ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ô‰È˙BÚaˆ‡a ÔÈ¯BÓe(כז יב, ‰ÔBÊÁ(יחזקאל : ƒ¿∆¿¿≈∆¿¿ƒ∆»
‡e‰ ˙B˜BÁ¯ ÌÈzÚÏe ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ ‰ÊÁ ‡e‰ ¯L‡¬∆…∆¿»ƒ«ƒ¿ƒƒ¿
ÌÎÈÓÈ· Èk ÌÎÈiÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ .‡aƒ»»«»∆«»»«≈∆ƒƒ≈∆

„iÓ ,È¯n‰ ˙Èa(יז לו, ב הימים ‡˙(דברי Ì‰ÈÏÚ ÏÚiÂ : ≈«∆ƒƒ»«««¬≈∆∆
.'Â‚Â ·¯Áa Ì‰È¯eÁa ‚¯‰iÂ ÌÈcNk CÏÓ∆∆«¿ƒ««¬…«≈∆«∆∆

Îe·È˙(ט כה, ב Èa˙(מלכים ‰Ê ,'‰ ˙Èa ˙‡ Û¯NiÂ : ¿ƒ«ƒ¿…∆≈∆≈
.e‰i˜„ˆ ÏL ÔÈËÏt ‰Ê ,CÏn‰ ˙Èa ˙‡Â .Lc˜n‰«ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ÒÁt Èa¯ ,ÌÈÏLe¯È Èza Ïk ˙‡Â¿≈»»≈¿»«ƒ«ƒƒ¿»¿≈«ƒ«¿»
eÈ‰ ˙BiÒÎ Èza ÌÈBÓLe ˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡»««¿«≈¿ƒ»≈¿≈ƒ»

ÔÈÓ ,Lc˜n‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ÌÈÏLe¯Èa(כא א, :(ישעיה ƒ»«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ
‰È‰ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÈÂ‰ ÈÎ‰ ‡È¯ËÓÈ‚a ,È˙‡ÏÓ¿≈¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈¬≈¿»««¿««»»
ÔlÎÂ ,‰LÓÏ „eÓÏz‰ ˙È·e ‡¯˜ÓÏ ¯ÙÒ ˙Èa dÏ»≈≈∆¿ƒ¿»≈««¿¿ƒ¿»¿À»
˙Èa ‰Ê ,ÏB„b ˙Èa Ïk ˙‡Â .Ô·È¯Á‰Â ÒeÈÒtÒ‡ ‰ÏÚ»»«¿«¿»¿∆¡ƒ»¿∆»«ƒ»∆≈
B˙B‡ ‡¯B˜ ‰nÏÂ ,È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Ôa¯ ÏL BL¯„Óƒ¿»∆«»»»∆««¿»»≈
Ce¯a LB„w‰ ÏL BÁ·L ÔÈp˙Ó ÌML ,ÏB„b ˙Èa«ƒ»∆»¿«ƒƒ¿∆«»»
‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .‡e‰≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆≈»
‚ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ יח). כה, ÁÂ¯·(משלי ıÈÙÓ : «ƒ¬ƒ»««»»«≈ƒ¿∆∆

ÌL ÏÚ ,ıÈÙÓ ,'Â‚Â ÔeL ıÁÂ(סד כח, EˆÈÙ‰Â(דברים : ¿≈»≈ƒ«≈∆¡ƒ¿
ÌL ÏÚ ,·¯ÁÂ .ÌÈnÚ‰ ÏÎa לג)‰' כו, È˙˜È¯‰Â(ויקרא : ¿»»«ƒ¿∆∆«≈«¬ƒ…ƒ

ÌL ÏÚ ,ÔeL ıÁÂ .·¯Á ÌÎÈ¯Á‡(טז ה, :(יחזקאל «¬≈∆»∆¿≈»«≈
e‰Ú¯· ‰Ú LÈ‡Ï ,ÈÓÏ Ïk‰ ,·Ú¯‰ ÈvÁ ˙‡ ÈÁlLa¿«¿ƒ∆ƒ≈»»»«…¿ƒ¿ƒ…∆¿≈≈

e¯Ó‡Â e·ÈL‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯˜L „Ú(ד לב, :(שמות ≈»∆≈ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»¿
.Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ‰l‡(יט כה, Ï‚¯Â(משלי ‰Ú¯ ÔL : ≈∆¡…∆ƒ¿»≈≈…»¿∆∆

,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈ e¯Ó‡ ,'Â‚Â ˙„ÚeÓ»∆»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«»»
‰ÏÎ‡ ÔM‰ e˙B‡ ˙BÚ¯Ï ˙‡aLk ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»¿∆»»ƒ¿»«≈»¿»
Ï‚¯Â ,e˙B‡ ˙ÏÎB‡ ‰ÚB¯ ÔL ‰nÏÂ ,ÌÈ¯Á‡ ‰˜cÓe«¿»¬≈ƒ¿»»≈»∆∆»¿∆∆
ÏÚ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL dBÁËa ÈtÓ ,e˙B‡ ˙ÒÙB¯∆∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆¬«»ƒ«

,e¯eˆa e„‚aL(יט כה, ˜¯‰,(משלי ÌBÈa „‚a ‰„ÚÓ : ∆»«¿¿≈«¬∆∆∆¿»»
יג) ז, eÚÓL.(זכריה ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡Î È‰ÈÂ :«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈

Ï‚¯Â ‰¯Ú¯ÚÓ ÔL ,˙„ÚeÓ Ï‚¯Â ‰Ú¯ ÔL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…»¿∆∆»∆≈¿«¿¬»¿∆∆
Èz¯Ó‡ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‰ËÓËÓÓ¿«¿¿»»««»»¬ƒ»«¿ƒ
‡Ï Ô‰Â ,È· eÁË·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa e„‚a Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬«»ƒƒ¿ƒ¿≈…
‡„‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa eÁË·e È· e„‚a ‡l‡ ÔÎ eNÚ»≈∆»»¿ƒ»¿«¬«»ƒ¬»

·È˙Î„ ‡e‰(כז ב, ÔÂÈk(ירמיה .‰z‡ È·‡ ıÚÏ ÌÈ¯Ó‡ : ƒ¿ƒ…¿ƒ»≈»ƒ«»≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»
„ÈÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ט). כט, ÌÎÁ(משלי LÈ‡ : «ƒ¬ƒ»««»»«ƒ»»

.˙Á ÔÈ‡Â ˜ÁNÂ Ê‚¯Â ÏÈÂ‡ LÈ‡ ˙‡ ËtLƒ¿»∆ƒ¡ƒ¿»«¿»«¿≈»«

‡e‰ ,LtË ˙‡ Ô„ ‡e‰L ÈÓ Ïk ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»ƒ∆»∆ƒ≈
ÔÈ‡ ËÙL ,ËtL ÌÎÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔBc BÓˆÚ«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»«≈

.ËtL ‡l‡ ,·È˙k¿ƒ∆»ƒ¿»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,ËtL ÌÎÁ LÈ‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»»ƒ¿»∆«»»

¯Ó‡pL(ד ט, ‡LÈ(איוב ˙‡ .Ák ıÈn‡Â ··Ï ÌÎÁ : ∆∆¡«¬«≈»¿«ƒ…«∆ƒ
¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ el‡ ,ÏÈÂ‡(כב ד, ‡ÏÈÂ(ירמיה Èk : ¡ƒ≈ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ¡ƒ

ÔÈ‡Â Èz˜ÁN ,˙Á ÔÈ‡Â ÈzÊ‚¯ ,˜ÁNÂ Ê‚¯Â .ÈnÚ«ƒ¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈»«»«¿ƒ¿≈
,e‰ÈÏÓ¯ Ôa Á˜t ÈÓÈa ÌÎÈÏÚ ÈzÊ‚¯ .˙Á»«»«¿ƒ¬≈∆ƒ≈»«∆¿«¿»

¯Ó‡pL(ו כח, ב הימים  ¯e‰ÈÏÓ(דברי Ôa Á˜t ‚¯‰iÂ : ∆∆¡«««¬…∆«∆¿«¿»
¯Ó‡pL ,e‰ÈˆÓ‡ ÈÓÈa ÌÎÈÏÚ Èz˜ÁN ,'Â‚Â דברי) »«¿ƒ¬≈∆ƒ≈¬«¿»∆∆¡«

יא) כה, ב CÏiÂהימים BnÚ ˙‡ ‚‰iÂ ˜fÁ˙‰ e‰ÈˆÓ‡Â :«¬«¿»ƒ¿«««ƒ¿«∆««≈∆
˙Áz ,ÁÏn‰ ÈÙk ˙Áz ,ÁÏn‰ ‡Èb e‰Ó ,ÁÏn‰ ‡Èb≈«∆««≈«∆«««≈≈«∆«««

ÈeÙk‰„e‰È Èa e·L ÌÈiÁ ÌÈÙÏ‡ ˙¯NÚÂ .‰ÓÁÏÓ È ¿≈ƒ¿»»«¬∆∆¬»ƒ«ƒ»¿≈¿»
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‰ÚL d˙B‡a ,'Â‚Â ÌeÎÈÏLiÂ ÚÏq‰ L‡¯Ï Ìe‡È·ÈÂ«¿ƒ¿…«»«««¿ƒ¿»»»
Á È·Ï ‰˙ÈÓ Èz¯Ê‚ ‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»…»«¿ƒƒ»ƒ¿≈…«
ÌeÎÈÏLiÂ ÚÏq‰ L‡¯Ï Ìe‡È·ÈÂ :el‡Â ,·¯Áa ‡l‡∆»«∆∆¿≈«¿ƒ¿…«»«««¿ƒ
LB„w‰ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,˙Á ÔÈ‡Â .eÚ˜· ÌlÎÂ¿À»ƒ¿»¿≈»«¿»»»»««»
e‡ËÁL ÔÂÈk .eÏ‚È ,Ô‡k ÔÈNBÚ el‡ ‰Ó ‡e‰ Ce¯a»»≈ƒ»ƒ¿≈»∆»¿
.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

ÂËÁ˙t ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ ז). ט, Á˜Ï(משלי ıÏ ¯ÒÈ : «ƒ¬ƒ»««»»«…≈≈…≈«
ÚL¯ „ÈÓÏz „ÈÓÚn‰ Ïk ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBÏ˜ BÏ»»««ƒƒ¿»»««¬ƒ«¿ƒ»»
BÏ Á˜Ï ıÏ ¯ÒÈ :¯Ó‡pL ,epnÓ ˙Bfa˙‰Ï BÙBÒ¿ƒ¿«ƒ∆∆∆¡«…≈≈…≈«
Ïk ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡c ,˜ÁˆÈ Èa¯c dÈzÚ„ ‡e‰ .ÔBÏ»̃«¿≈¿«ƒƒ¿»¿»««ƒƒ¿»»
„ÈÓÚÓ el‡k Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÚL¯ „ÈÓÏz „ÈÓÚn‰««¬ƒ«¿ƒ»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ

.„·Ú „ÈÓÚÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ,ÌÈËÒÏƒ¿ƒ¿»»»∆«¬ƒ∆∆

·È˙k ,LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡(ג כ, B·k„(משלי : »««ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ»
‰È‰ „B·k ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,·È¯Ó ˙·L LÈ‡Ï»ƒ∆∆≈ƒ»««»»»»»
eÏbL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ .BÊ ‰n‡Ï Èz‚ecÊ ‡Ï el‡ ÈÏƒƒ…ƒ¿««¿ƒ¿À»«¿≈¿»»∆»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈À»»»»«»»
Ì‰ ‰Ó ÚÓLÏ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏL Ô‰ÈÁ˙t ÏÚ ¯fÁÓ¿«≈«ƒ¿≈∆∆À»»ƒ¿…«»≈
BÊ ‰n‡ ÏL Ì‰È‰Ï‡ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿ƒ¡…≈∆∆À»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È¯ÁqÓe ‡¯ÒÈqÓe ‰Ú¯tÓ ‡e‰ Ú¯Ùƒ¿«ƒ«¿…ƒƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«≈»∆
eÈ˜Ê‰ ÏBÎÈ·k ,‡e‰ ¯Ú ÌÏBÚÏe ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»««ƒ¿»ƒ¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ¯·c‰(כ לו, ‡Ï(יחזקאל ‡B·iÂ : «¿»ƒ¬»ƒ¿ƒ«»∆
‰Â‰ ‡Ï ,ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁÈÂ ÌL e‡a ¯L‡ ÌÈBb‰«ƒ¬∆»»«¿«¿∆≈»¿ƒ»¬»
,‡B·iÂ z¯Ó‡ z‡Â ,e‡B·iÂ ‡l‡ ¯ÓBÏ ‡È¯˜ CÈ¯»̂ƒ¿»»«∆»«»¿«¿¬«¿¿«»
‡B·iÂ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,BÓˆÚ ‡e‰ ÏBÎÈ·k ‡l‡∆»ƒ¿»«¿¬»ƒ¿ƒ«»
‰nÏ ‰l‡ '‰ ÌÚ Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe .ÌÈBb‰ Ï‡∆«ƒ∆»¿ƒƒ«≈∆»»

.e‡ˆÈ Bˆ¯‡Ó≈«¿»»
eÈ‰L ,B¯Bc ‰Ê ıÏ ,‰ÈÓ¯È ‰Ê ¯ÒÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈…≈∆ƒ¿¿»≈∆∆»
,B˙B‡ ÔÈÏl˜Ó eÈ‰L ,ÔBÏ˜ BÏ Á˜Ï ,ÌÈˆÈÏ≈»ƒ…≈«»∆»¿«¿ƒ

·È˙Îc(י טו, k‰(ירמיה È· eL ‡ÏÂ È˙ÈL ‡Ï : ƒ¿ƒ…»ƒƒ¿…»ƒÀ
ÁÈÎBÓ ‰È‰L ,BÓeÓ ÚL¯Ï ÁÈÎBÓe .ÈÂÏÏ˜Ó¿«¿«¿ƒƒ«¿»»∆»»ƒ«

.‰ÎÈ‡ Ì‰Ï ¯ÓB‡Â Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿≈»∆≈»

ÊËÁ˙t e‰a‡ Èa¯ יח). ד, BNÚ(ירמיה CÈÏÏÚÓe Ck¯c : «ƒ«»»««¿≈«¬»«ƒ»
˜˜f‰Ï CÏÓ ÏL BÁ·L È˙ÓÈ‡ .'Â‚Â CÏ ‰l‡≈∆»≈»«ƒ¿∆∆∆¿ƒ»≈
¯a„na ,·eMia ‡Ï ,·eMia B‡ ¯a„na ÂÈ˙BBÈ‚ÏÏ¿ƒ¿»«ƒ¿»«ƒ…«ƒ«ƒ¿»

·È˙k(ד טז, ÔÓ(שמות ÌÁÏ ÌÎÏ ¯ÈËÓÓ È‰ : ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»∆∆∆ƒ
·È˙k ‡Î‰Â ,ÌÈÓM‰(ד ד, ÌÁÏ(איכה eÏ‡L ÌÈÏÏBÚ : «»»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»¬∆∆
·È˙k ¯a„na ,'Â‚Â(כ עח, e·eÊiÂ(תהלים ¯eˆ ‰k‰ Ô‰ : «ƒ¿»¿ƒ≈ƒ»«»
·È˙k ‡Î‰Â ,ÌÈÓ(ד ד, BkÁ(איכה Ï‡ ˜BÈ ÔBLÏ ˜·c : «ƒ¿»»¿ƒ»«¿≈∆ƒ

·È˙k ¯a„na .‡Óva(לט קה, CÒÓÏ,(תהלים ÔÚ N¯t : «»»«ƒ¿»¿ƒ»«»»¿»»
·È˙k ‡Î‰Â(ט ח ד ÈÓe(איכה .ÌÓˆÚ ÏÚ Ì¯BÚ „Ùˆ : ¿»»¿ƒ»«»««¿»ƒ

‡˙‡LÈa CÈ˙Á¯B‡ ,CÈÏÏÚÓe Ck¯c ,CÏ ‰NÚ»»»«¿≈«¬»«ƒ¿»≈ƒ»»
.‡˙‡„È¯Ó CÈ„·BÚÂ(יח ד, Ó¯(ירמיה Èk C˙Ú¯ ˙‡Ê : ¿»«ƒ¿ƒ»»…»»≈ƒ»

ÔaÏ ÔÈÈe¯˜ Ô‰L ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò BÊ ,CaÏ „Ú Ú‚ Èkƒ»««ƒ≈«¿∆¿≈¿»∆≈¿ƒƒ»
·È˙Îc ,Ï‡¯NÈ ÏL(ט ה, È˜˜BÁÏ(שופטים ÈaÏ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿≈

È˜˜BÁÏ ÈaÏ ˙ÈÏ ,È˙B‡ ÔÈÒÈÚÎÓ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»∆≈«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿≈

,CaÏ „Ú Ú‚ Èk :‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ .Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««»»ƒ»««ƒ≈
¯Ó‡ z‡c ‰Ók ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰Ê(טז ז, ב הימים :(דברי ∆≈«ƒ¿»¿»¿«¿»«

.ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ eÈ‰Â¿»≈«¿ƒƒ»»«»ƒ

.‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,CaÏ „Ú Ú‚ Èk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ»««ƒ≈∆«»»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡¯˜pL eÈˆÓ ÔÎÈ‰ ‡iÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ»≈»»ƒ∆ƒ¿»«»»

‡È¯˜ ÔÈ„‰ ÔÓ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔaÏ(כו עג, ˆe¯(תהלים : ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ»≈¿»»
.ÌÏBÚÏ ÌÈ‰Ï‡ È˜ÏÁÂ È··Ï¿»ƒ¿∆¿ƒ¡…ƒ¿»

ÊÈÁ˙t e‰a‡ Èa¯ יג). סט, È·LÈ(תהלים È· eÁÈNÈ : «ƒ«»»«»ƒƒ¿≈
˙B‡ÈË¯z Èz·a ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ el‡ ,¯ÚL»«≈À»»∆≈¿ƒ¿»≈«¿ƒ
Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL È˙BL ˙BÈ‚e .˙B‡ÈÒ˜¯˜ Èz··e¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈≈»≈««∆≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰ ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈¿ƒ
‡Ïc ÔÈ‚a :ÌÈ¯ÓB‡Â ,Èa ÌÈ‚ÈÚÏÓe Èa ÔÈÁÈNÓe¿ƒƒƒ«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»
:el‡Ï el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â .È‡„e‰Èk ‡·B¯ÁÏ CB¯ˆƒ¿¿»»ƒ»¿≈¿ƒ≈¿≈
‡˜eÏÁk ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÈÁÓ ÈÚa z‡ ÌÈL ‰nk«»»ƒ«¿»≈¿≈¿≈¿ƒ«¬»
˙B‡ÈË¯hÏ Ïnb‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓe ,‡zaL„ È‡„e‰Ècƒ»¿««»«¿ƒƒ∆««»««¿ƒ
:el‡Ï el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,ÂÈÏÚ BlL ÌÈ˜eÏÁ‰Â Ì‰lL∆»∆¿«¬ƒ∆»»¿≈¿ƒ≈¿≈
eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ïa‡˙Ó ‰Ê ‰Ó ÏÚ«»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ«¿ƒ«»
ÌÈÁBÁ‰ eÏÎ‡Â ˜¯È Ì‰Ï ÔÈ‡Â Ô‰ ˙ÈÚÈ·L È¯ÓBL¿≈¿ƒƒ≈¿≈»∆»»¿»¿«ƒ
ÌÈ˙n‰ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓe .Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰Â ‰Ê ÏL∆∆¿ƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,Ál‚Ó BL‡¯Â Ì‰lL ÔB¯ËÈ˙Ï¿≈«¿∆»∆¿…¿À»¿≈¿ƒ≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ál‚Ó ‰Ê ÏL BL‡¯ ‰Ó ÏÚ :el‡Ï¿≈«»…∆∆¿À»¿≈
Ô‰M ‰Ó ÏÎÂ ,Ô‰ ˙B˙aL È¯ÓBL eÏl‰ ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ«»¿≈«»≈¿»«∆≈
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,˙aLa ÔÈÏÎB‡ ˙aM‰ ˙BÓÈ Ïk ÔÈÚ‚È¿≈ƒ»¿««»¿ƒ¿«»¿≈»∆
ÔÈÏM·Óe Ô‰È˙BhÓ ÔÈ¯·BL Ô‰Â Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ≈ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒƒ≈∆¿«¿ƒ
ÔÈÎÒÂ ,¯ÙÚa ÌÈ¯tÚ˙Óe ı¯‡a ÌÈLÈ Ì‰Â ,Ô‰a»∆¿≈¿≈ƒ»»∆ƒ¿«¿ƒ∆»»¿»ƒ

.¯˜Èa ÔÓM‰ CÎÈÙÏ ,ÔÓLa¿∆∆¿ƒ»«∆∆¿…∆

Ô‰L Ï‡¯NÈ el‡ ,¯ÚL È·LÈ È· eÁÈNÈ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»ƒƒ¿≈»«≈ƒ¿»≈∆≈
È˙BL ˙BÈ‚e .˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ≈
ÔÈ¯kzLÓe ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ·LBÈ Ô‰L ¯Á‡Ó ,¯ÎL≈»≈««∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
È‰e ÔÈÈ˜ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ·LBÈ ,·‡a ‰ÚLz ˙„eÚÒaƒ¿«ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿ƒ

.‰ÎÈ‡Â¿≈»

ÁÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa ,ÌÈ¯B¯n· ÈÚÈaN‰ :Á˙t ÔÈ·‡ Èa¯ .«ƒ»ƒ»«ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈≈«∆«
,·‡a ‰ÚL˙a ,‰ÚÏ ÈÂ¯‰ ,ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÏL∆»ƒƒ¿«ƒ«¬»¿ƒ¿»¿»
,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÈÚÈaN‰M ‰nÓƒ«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈»ƒ∆∆«
·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÈÂ‰ ,‰ÚÏ ·‡a ‰ÚLz ÈÏÈÏa ÈÂ¯‰ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»«¬»¡≈¿≈≈
‰Ê ÏÚÂ ,·‡a ‰ÚLz ÈÏÈÏ ‡e‰ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆∆«≈≈ƒ¿»¿»¿«∆

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ ‰ÈÓ¯È ÔB˜Ó ‰È‰»»¿≈ƒ¿¿»≈»»¿»»»

ËÈÁ˙t ÔÈ·‡ Èa¯ כא). ב, icÚ‡(דניאל ‡L‰Ó ‡e‰Â : «ƒ»ƒ»«¿¿«¿≈ƒ»«»
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ Ï‡¯NÈÏ ‰ÈÓ¯È ¯Ó‡ ,‡iÓÊÂ¿ƒ¿«»»«ƒ¿¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
ÌÈi˜ ÂÈÓÈnL ÁBlM‰ ÈÓ ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏLe¯Èa ÔÈ·LBÈ¿ƒƒ»«ƒ¿ƒ≈«ƒ«∆≈»¿ƒƒ
Ï··Ï ÌÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL ÂLÎÚ ,ÌÈ˜e˙Óe¿ƒ«¿»∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÈÁe¯Òe ÔÈ¯eÎÚ ÂÈÓÈnL ˙¯t ÈÓ ÔÈ˙BLÂ¿ƒ≈¿»∆≈»¬ƒ¿ƒ¬»

·È˙Î„(יח ב, ÌÈ¯ˆÓ(ירמיה C¯„Ï Cl ‰Ó ‰zÚÂ : ƒ¿ƒ¿«»«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
ÈÓ ˙BzLÏ ¯eM‡ C¯„Ï Cl ‰Óe ¯BÁL ÈÓ ˙BzLÏƒ¿≈ƒ«»¿∆∆«ƒ¿≈
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ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÏLe¯Èa ÌÈ·LBÈ Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ .¯‰»»ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¿ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ
ÂLÎÚ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÌÈ¯BÓÊÓe ÌÈ¯ÈLƒƒƒ¿ƒƒ¿≈«»»«¿»
ÌÈÈ˜ ÌÈ‡¯B˜Â Ï··Ï ÔÈÏBb Ìz‡ È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈«∆ƒ¿»∆¿¿ƒƒƒ

ÈÂ‰ ,È‰Â(א קלז, ‡ÎÈ‰.(תהלים .Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : »∆ƒ¡≈««¬»∆≈»

ÎÁ˙t È¯cÒkÏ‡ Èa¯ ח). קב, È‰‡Â‰(תהלים Èz„˜L : «ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»«»«¿ƒ»∆¿∆
Èz„˜L ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,‚‚ ÏÚ „„Ba ¯Btˆk¿ƒ≈«»»««»»»«¿ƒ
„„Ba ¯Btˆk ‰È‰‡Â ,„iÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Èa ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»»∆¿∆¿ƒ≈
,¯„‚Ï ¯„bÓe ,‚‚Ï ‚bÓ „„Ba˙Ó ¯Btv‰ ‰Ó ,‚b ÏÚ«»»«ƒƒ¿≈ƒ«¿«ƒ»≈¿»≈

BOÓe ,ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Óee‡ˆiLk Ck ,‰ÎBNÏ ‰Î ≈ƒ»¿ƒ»ƒ…»¿»»¿∆»¿
ÌÈBÁÂ ˙˜ÏÁÓa ÌÈÚÒB eÈ‰ ,ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«¿…∆¿ƒ
eNÚ ÈÈÒ ¯‰Ï e‡aL ÔÂÈÎÂ ,eÁiÂ eÚÒiÂ ,˙˜ÏÁÓa¿«¿…∆«ƒ¿««¬¿≈»∆»¿«ƒ««¬

‡l‡ ,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ eÁiÂ .‡ÈBÓB‰ Ìlk,יט (שמות À»¿»««¬≈¿ƒ»∆»
‰LB„wב) ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a ,Ï‡¯NÈ ÌL ÔÁiÂ :«ƒ«»ƒ¿»≈¿»»»»««»

.È·Ï ‰¯Bz Ôz‡L ‰ÚM‰ È¯‰ ‡e‰ Ce¯a»¬≈«»»∆∆≈»¿»«

LB„w‰ ¯Ó‡ ,[¯ÂÙˆÎ] ‰È‰‡Â Èz„˜L ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»«¿ƒ»∆¿∆»««»
˙È·a È˙ÈÎL ˙B¯L‰Ï È‡ Èz„˜L :‡e‰ Ce¯a»»«¿ƒ¬ƒ¿«¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰f‰ ¯Btv‰ ‰Ó ,¯Btˆk ‰È‰‡Â ,ÌÏBÚÏ Lc˜n‰«ƒ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»«ƒ«∆
Ck ,„„a ˙·LBÈ ‡È‰ ‰ÈÏÊBb ÏËB ‰z‡L ‰ÚLa¿»»∆«»≈»∆»ƒ∆∆»»»
Èz·¯Á‰Â ,È˙Èa ˙‡ ÈzÙ¯N ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡»««»»»«¿ƒ∆≈ƒ¿∆¡«¿ƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Èa ˙‡ È˙ÈÏ‚‰Â ,È¯ÈÚ ˙‡∆ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»«¿≈À»»

.‰ÎÈ‡ ,Èc·Ï ÈÏ Èz·LÈÂ¿»«¿ƒƒ¿«ƒ≈»

‡ÎÁ˙t È¯cÒkÏ‡ Èa¯ מה). יג, ‡L¯(ויקרא Úe¯v‰Â : «ƒ¬∆¿«¿¿ƒ»«¿«»«¬∆
Ba ¯L‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰Ê Úe¯v‰Â .'Â‚Â Ú‚p‰ Ba«∆«¿«»«∆≈«ƒ¿»¬∆
,Ú‚k ‰‡ÓËÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú BÊ Ú‚p‰«∆«¬«»ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆«
eÈ‰È ÂÈ„‚a .‰e‡nËÈÂ ÈL„˜Ó ˙‡ eÏlÁÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆ƒ¿»ƒ«¿«¿»¿»»ƒ¿

.‰p‰k È„‚a el‡ ,ÌÈÓ¯Ù(מה יג, È‰È‰(ויקרא BL‡¯Â : ¿Àƒ≈ƒ¿≈¿À»¿…ƒ¿∆
¯Ó‡pL ‡e‰ ,Úe¯Ù(ח כב, CÒÓ(ישעיה ˙‡ Ï‚ÈÂ : »«∆∆¡««¿«≈»«

eÏbL ÔÂÈk ,‰ËÚÈ ÌÙN ÏÚÂ .‡ÈÒÎ„ Èlb ,‰„e‰È¿»«≈¿«¿»¿«»»«¿∆≈»∆»
ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈À»»…»»∆»≈∆»
Ôa¯Á ,‡¯˜È ‡ÓË ‡ÓËÂ .ÂÈtÓ ‰¯Bz ¯·„ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿«»ƒƒ¿»≈»≈ƒ¿»À¿»

.ÈL Ôa¯ÁÂ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»≈ƒ

‰nk Ú„BÈ ‡e‰L ÈÓ Ïk ‡zÙÏÁ Ôa ÈÒBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈∆¬«¿»»ƒ∆≈««»
È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï‡¯NÈ e„·Ú ÌÈL»ƒ»¿ƒ¿»≈¬«»ƒ≈«≈»«
,dÈÏ ÚÈiÒÓ È‡¯˜ ‡˙Ïz ÔÏ ˙È‡Â ,‡a „Âc Ôa∆»ƒ»¿ƒ»¿»»¿»≈¿««≈

‡„Á(טו ב, ‰ÌÈÏÚa(הושע ÈÓÈ ˙‡ ‰ÈÏÚ Èz„˜Ùe : »»»«¿ƒ»∆»∆¿≈«¿»ƒ
‡Èz .ÌÈÏÚa‰ ÈÓÈk ,Ì‰Ï ¯ÈË˜z ¯L‡(יג ז, :(זכריה ¬∆«¿ƒ»∆ƒ≈«¿»ƒƒ¿»»

.ÚÓL‡ ‡ÏÂ e‡¯˜È Ôk eÚÓL ‡ÏÂ ‡¯˜ ¯L‡Î È‰ÈÂ«¿ƒ«¬∆»»¿…»≈≈ƒ¿¿¿…∆¿»
‰‡˙ÈÏz(יט ה, NÚ‰(ירמיה ‰Ó ˙Áz e¯Ó‡˙ Èk ‰È‰Â : ¿ƒ»»¿»»ƒ…¿««∆»»

Èa¯ ,e‰ÈÈÂÂ¯z È¯Ó‡c LÈ˜Ï LÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ .'Â‚Â '‰«ƒ»»¿≈»ƒ¿«¿≈«¿«¿«ƒ
LÈ˜Ï LÈ¯ .‰cÓ „‚k ‰cÓ ,ÔÚÈ·e ÔÚÈ ¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»«««¿««ƒ»¿∆∆ƒ»≈»ƒ

¯Ó‡(ז א, ‡ÌÈÏÎ(ישעיה ÌÈ¯Ê ÌÎc‚Ï ÌÎ˙Ó„‡ : »««¿«¿∆¿∆¿¿∆»ƒ…¿ƒ
È¯cÒkÏ‡ Èa¯ .d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯Ê ÌÎc‚k ,d˙‡…»¿∆¿¿∆»ƒ¿ƒ»«ƒ¬∆¿«¿¿ƒ

‡¯˜ ÔÈ„‰Ó dÏ ÚÓL(מו יג, ‰Ú‚p(ויקרא ¯L‡ ÈÓÈ Ïk : »«»≈»≈¿»»¿≈¬∆«∆«
.‰ÎÈ‡ .‡ÓËÈ Baƒ¿»≈»

·ÎÁ˙t ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ ה,. (ישעיה «ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«
¯Èaח) ,LÈ˜Ï LÈ¯Â ÔÁBÈ Èa¯ ,˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ :«ƒ≈«ƒ¿«ƒ«ƒ»»¿≈»ƒ«ƒ

B˙Èa ÏÚ e‰ÂÏÓ ,˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ ¯Ó‡ ÔÁBÈ»»»««ƒ≈«ƒ¿«ƒ«¿≈«≈
‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,dÏËÏ e‰„N ÏÚ e‰ÂÏÓ«¿≈«»≈ƒ¿»»««»»»

,ı¯‡‰ ˙‡ ÌÈL¯BÈ Ìz‡L ÔÈ¯e·Ò Ìz‡(ח ה, :(ישעיה «∆¿ƒ∆«∆¿ƒ∆»»∆
Ì‡ ˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡a ,ı¯‡‰ ·¯˜a ÌÎc·Ï Ìz·Le‰Â¿«¿∆¿«¿∆¿∆∆»»∆¿»¿»¿»ƒ
ÔÈ‡Ó ÌÈ·BËÂ ÌÈÏ„b eÈ‰È ‰nLÏ ÌÈa¯ ÌÈza ‡Ï…»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿¿…ƒ¿ƒ≈≈
ÏL BÊ‡a ÁÂBˆ ‡Â‰L ‰Êk ¯Ó‡ LÈ˜Ï LÈ¯ .·LBÈ≈≈»ƒ»«»∆∆≈«¿»¿∆
.˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡a Ck ,ÌÈzL· ‡l‡ ˙Á‡· ‡Ï B¯·Á¬≈…¿««∆»ƒ¿«ƒ»¿»¿»¿»

Ôa¯Á ÌzÚb‰ .˙È·a ˙È· ÈÚÈbÓ ÈB‰ :LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡»«≈»ƒ«ƒ≈«ƒ¿«ƒƒ«¿∆À¿»
‰„N ÔBiˆ ÔBL‡¯ Ôa¯Á ‰Ó ,ÈL Ôa¯ÁÏ ÔBL‡ƒ̄¿À¿»≈ƒ«À¿»ƒƒ»∆
ÒÙ‡ „Ú .L¯Á˙ ‰„N ÔBiˆ ÈL Ôa¯Á Û‡ ,L¯Á≈̇»≈«À¿»≈ƒƒ»∆≈»≈«∆∆
ÌB˜Ó eÁÈp‰ ‡ÏL ÏÚ ·¯ÁÏ ÌB˜nÏ Ì¯‚ ÈÓ ,ÌB˜Ó»ƒ»««»≈»≈«∆…ƒƒ»
ÔÈ„·BÚ eÈ‰ ‰lÁza ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú B· e„·Ú ‡ÏL∆…»¿¬«»ƒ«¿ƒ»»¿ƒ

iBÓËÓa B˙B‡·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙B(יב ח, :(יחזקאל ¿«¿ƒ¬»ƒ¿ƒ
,'Â‚Â CLÁa ÌÈNÚ 'Â‚Â Ì„‡ Ôa ˙È‡¯‰ ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆≈«¬»ƒ»∆»»…ƒ«∆
¯Á‡ ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ì„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ««

¯Ó‡pL ,˙Ïc‰(ח נז, ÊeÊn‰Â‰(ישעיה ˙Ïc‰ ¯Á‡Â : «∆∆∆∆¡«¿«««∆∆¿«¿»
˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ ,CB¯ÎÊ zÓN«¿¿ƒ¿≈¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿

¯Ó‡pL ,˙Bbb‰ ÏÚ ÔÈNBÚ(ה א, Â‡˙(צפניה : ƒ«««∆∆¡«¿∆
‡ÏL ÔÂÈÎÂ .ÌÈÓM‰ ‡·ˆÏ ˙Bbb‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLn‰«ƒ¿«¬ƒ«««ƒ¿»«»»ƒ¿≈»∆…

¯Ó‡pL ,˙Bpba ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ישעיה) ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ««∆∆¡«
ג) e¯ÊÁסה, Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .˙Bpba ÌÈÁ·Ê :…¿ƒ««¿≈»∆…ƒ¿»»»¿

¯Ó‡pL ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï(יג ד, ÏÚ(הושע : ƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒ∆∆¡««
‡ÏL ÔÂÈÎÂ .e¯h˜È ˙BÚ·b‰ ÏÚÂ eÁaÊÈ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡»̄≈∆»ƒ¿«≈¿««¿»¿«≈¿≈»∆…

·È˙Îc ,˙B„Oa ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ הושע) ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ«»…ƒ¿ƒ
יב) Ô„eÈיב, Èa¯ .È„N ÈÓÏz ÏÚ ÌÈl‚k Ì˙BÁaÊÓ Ìb :«ƒ¿¿»¿«ƒ««¿≈»»«ƒ»

Ïk ÏÚ È¯Ó‡ ‰ÈL‡È Èa¯ ÌLa È·Ë Èa¯Â e·i‡ Èa¯Â¿«ƒ«¿¿«ƒ∆ƒ¿≈«ƒ…ƒ»»¿≈«»
Èa¯Â ÒÁt Èa¯ .ÌÏˆ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ÌÏ˙Â ÌÏz∆∆¿∆∆»«¬ƒƒ∆∆«ƒƒ¿»¿«ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ È¯Ó‡ ‡ÈÚLB‰ Èa¯ ÌLa ‰i˜ÏÁƒ¿ƒ»¿≈«ƒ«¿»»¿≈»»∆»≈∆
e‰ÈL È„k ,ÚˆÓ‡a ÌÏˆ „ÈÓÚÓ ÔBÒÎBÏ e‰„N L¯BÁ≈»≈¿«¬ƒ∆∆»∆¿«¿≈∆¿
e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .dÏ ÔÈ‡¯Ó ÌÈÓÏz ÈL‡»̄≈¿»ƒ«¿ƒ»¿≈»∆…ƒ¿»»»¿

¯Ó‡pL ,ÌÈÎ¯c‰ ÈL‡¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï,טז (יחזקאל ƒ¿ƒ¿»≈«¿»ƒ∆∆¡«
eÁÓכה) ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .C˙Ó¯ ˙Èa C¯c L‡¯ Ïk Ï‡ :∆»…∆∆»ƒ»»≈¿≈»∆…ƒ

,˙B·BÁ¯a ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï [Â¯ÊÁ] eÏÈÁ˙‰ Ô„È·¿»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿
¯Ó‡pL(כד ¯Ó‰(יחזקאל, CÏ ÈNÚzÂ ·b CÏ È·zÂ : ∆∆¡««ƒ¿ƒ»»««¬ƒ»»»

ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .·BÁ¯ ÏÎa¿»¿¿≈»∆…ƒ¿»»»¿ƒ¿ƒ
¯Ó‡pL ,˙B¯ÈÚa(כח ב, יג).(ירמיה יא, tÒÓ¯(ירמיה Èk : »¬»∆∆¡«ƒƒ¿«

Ô„È· eÁÓ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .'Â‚Â ‰„e‰È EÈ‰Ï‡ eÈ‰ EÈ¯Ú»∆»¡…∆¿»¿≈»∆…ƒ¿»»
¯Ó‡pL ,˙BˆeÁa ÔÈNBÚ ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁ(יג יא, :(ירמיה »¿ƒ¿ƒ«∆∆¡«

„Ú .˙LaÏ ˙BÁaÊÓ ÌzÓN ÌÈÏLe¯È ˙BˆÁ ¯tÒÓeƒ¿«À¿»«ƒ«¿∆ƒ¿¿«∆«
,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï ‰eÒÈÎ‰L „Ú ,È˙ÓÈ‡≈»««∆ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈«√»ƒ

¯Ó‡pL(ה ח, e‰Ó(יחזקאל ,‰‡aa ‰f‰ ‰‡w‰ ÏÓÒ : ∆∆¡«≈∆«ƒ¿»«∆«ƒ»«
ÈpÙÓ ‡·˙Bz ‰Èia ‰Èia ‡‰ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡aa«ƒ»»««ƒ«»»ƒ»ƒ»»»¿«≈
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קצה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡(כ כח, ‰Úvn(ישעיה ¯ˆ˜ Èk : »««ƒ∆∆¿»ƒ»«««»
‰M‡ Ïa˜Ï ÚÈ¯zL ,Ú¯zN‰Ó e‰Ó ,Ú¯zN‰Ó≈ƒ¿»≈««≈ƒ¿»≈«∆»ƒ«¿«≈ƒ»
‰ÎqÓ Ì˙ÈNÚ ,Òpk˙‰k ‰¯ˆ ‰Îqn‰Â .dÚ¯Â dÏÚ·e«¿»¿≈»¿««≈»»»¿ƒ¿«≈¬ƒ∆«≈»

Ba ·e˙kL B˙B‡Ï ז)ˆ¯‰ לג, ‰Ìi.(תהלים ÈÓ „pk Òk : »»¿∆»…≈«≈≈«»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»

‚ÎÁ˙t ÈÂÏ Èa¯ ÌLa ÔÈÎÒc ÚLB‰È Èa¯ יב,. (קהלת «ƒ¿À«¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ≈ƒ»«
ÓÏL‰א) ¯Ó‡ ,EÈ˙¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba ˙‡ ¯ÎÊe :¿…∆¿∆ƒ≈¿…∆»«¿……

„Ú ÌÎ‡¯Ba ˙‡ e¯ÎÊ ,EÈ‡¯Ba ˙‡ ¯ÎÊ ,Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿…∆¿∆ƒ¿∆«¬∆«
,˙Ói˜ ‰p‰k ˙È¯aL „Ú ,˙BÓi˜ ÌÎÈ˙B¯eÁaL∆¿≈∆«»«∆¿ƒ¿À»«∆∆

¯Ó‡pL(כח ב, א ÈË·L(שמואל ÏkÓ B˙‡ ¯Á·e : ∆∆¡«»……ƒ»ƒ¿≈
,˙Ói˜ ‰ÈÂÏ ˙È¯aL „Ú .Ô‰ÎÏ ÈÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿…≈«∆¿ƒ¿ƒ»«∆∆

¯Ó‡pL(ה יח, ÏkÓ(דברים EÈ‰Ï‡ '‰ ¯Áa B· Èk : ∆∆¡«ƒ»«¡…∆ƒ»
,˙Ói˜ „Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ˙È¯aL „Ú .EÈË·L¿»∆«∆¿ƒ«¿≈»ƒ«∆∆

¯Ó‡pL(ע עח, È¯aL˙(תהלים „Ú .Bc·Ú „Â„a ¯Á·iÂ : ∆∆¡««ƒ¿«¿»ƒ«¿«∆¿ƒ
¯Ó‡pL ,˙Ói˜ ÌÈÏLe¯È(לב יא, א ‡L¯(מלכים ¯ÈÚ‰Â : ¿»«ƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆

,˙Ói˜ Lc˜n‰ ˙Èa ˙È¯aL „Ú .d· Èz¯Áa»«¿ƒ»«∆¿ƒ≈«ƒ¿»«∆∆
¯Ó‡pL(טז ז, ב הימים ÈzLc˜‰Â(דברי Èz¯Áa ‰zÚÂ : ∆∆¡«¿«»»«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

¯Ó‡pL ,˙Ói˜ z‡L „Ú .‰f‰ ˙Èa‰ ו)‡˙ ז, :(דברים ∆««ƒ«∆«∆«¿«∆∆∆∆¡«
.EÈ‰Ï‡ '‰ ¯Áa Ea(א יב, e‡·È(קהלת ‡Ï ¯L‡ „Ú : ¿»«¡…∆«¬∆…»…

˙eÏb‰ ÈÓÈ el‡ ,‰Ú¯‰ ÈÓÈ(א יב, ÌÈL(קהלת eÚÈb‰Â : ¿≈»»»≈¿≈«»¿ƒƒ»ƒ
‡ÏÂ ‰·BË ‡Ï ,ıÙÁ Ì‰· ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡z ¯L‡¬∆…«≈ƒ»∆≈∆…»¿…

‰Ú¯(א יב, ‰LÓM,(קהלת CLÁ˙ ‡Ï ¯L‡ „Ú : »»«¬∆…∆¿««∆∆
dÈa ·È˙Îc ,„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓÏ(לז פט, B‡qÎÂ(תהלים : ¿«¿≈»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ¿

da ·e˙kL ,‰¯Bz‰ BÊ ,¯B‡‰Â .Èc‚ LÓMÎ,ו (משלי «∆∆∆¿ƒ¿»«»∆»»
ÔÈ¯„‰Ò,כג) BÊ Á¯i‰Â .¯B‡ ‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯ Èk :ƒ≈ƒ¿»¿»¿«»≈««¿∆¿ƒ

,ÌÈ·ÎBk‰Â .‰l‚Ú Ô¯b ÈˆÁk ‰˙È‰ ÔÈ¯„‰Ò ‡È˙c¿«¿»«¿∆¿ƒ»¿»«¬ƒ…∆¬À»¿«»ƒ
·È˙Îc ,ÌÈa¯‰ el‡(ג יב, ‰¯ÌÈa(דניאל È˜ÈcˆÓe : ≈»«»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ≈»«ƒ
.„ÚÂ ÌÏBÚÏ ÌÈ·ÎBkk(ב יב, ‡Á¯(קהלת ÌÈ·Ú‰ e·LÂ : «»ƒ¿»»∆¿»∆»ƒ««

˙BÚ¯‰Â ˙BLw‰ ˙B‡e·p‰ ÏkL ‡ˆBÓ z‡ ,ÌLb‰«»∆«¿≈∆»«¿«»¿»»
¯Á‡Ï ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ e‡· ‡Ï e‰ÈÓ¯È Ì‰ÈÏÚ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈¬≈∆ƒ¿¿»…»¬≈∆∆»¿««

.Lc˜n‰ ˙Èa Ôa¯Á(ב יב, È¯ÓL(קהלת eÚÊiL ÌBia : À¿«≈«ƒ¿»«∆»À…¿≈
ÈL‡ e˙eÚ˙‰Â .‰iÂÏe ‰p‰k ˙B¯ÓLÓ el‡ ,˙Èa‰««ƒ≈ƒ¿»¿À»¿ƒ»¿ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈ¯NÚ ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈ‰k‰ el‡ ,ÏÈÁ‰∆»ƒ≈«…¬ƒ»««ƒ«»««¬»∆¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈa Ô¯‰‡ ÛÈ‰ ÌiÂÏ ÛÏ‡ ÌÈLe¿«ƒ∆∆¿ƒƒ≈ƒ«¬…¿∆»

¯Ó‡pL(כא ח, ÈÙÏ(במדבר ‰Ùez Ì˙‡ Ô¯‰‡ ÛiÂ : ∆∆¡««»∆«¬……»¿»ƒ¿≈
.'‰

‰È‰Â ,‡e‰ Ï˜ ¯·c Bf‰ ‰‡¯n‰ ‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬ƒ»«À¿»«»»«¿»»
È¯BÁ‡Ï ‰n‡ ÌÈzLe ÌÈLÏL L·k‰ ÏÚ d˜¯BÊ Ô‰k‰«…≈¿»««∆∆¿ƒ¿«ƒ«»«¬≈
ÔB‚k ,˙BÏB„b ˙BÈLÓ el‡ ,˙BÁh‰ eÏË·e .ÂÈ„È»»»¿«…¬≈ƒ¿»¿¿
‡ÈÚLB‡ Èa¯ ÏL B˙LÓe ‡·È˜Ú Èa¯ ÏL B˙LÓƒ¿»∆«ƒ¬ƒ»ƒ¿»∆«ƒ«¿»
‡e‰L „eÓÏz‰ BÊ ,eËÚÓ Èk .‡¯t˜ ¯a ÏL B˙LÓeƒ¿»∆««»»ƒƒ≈««¿∆
Ï‡¯NÈ eÏbLk ‡ˆBÓ z‡ ,˙B‡¯‰ eÎLÁÂ .Ì‰a ÏeÏk»»∆¿»¿»…«¿≈¿∆»ƒ¿»≈
¯kÊÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ‡Ï ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ·Ï¿≈À»»…»»∆»≈∆»ƒ¿…
˙B˙Ïc el‡ ,˜eMa ÌÈ˙Ïc e¯bÒÂ .B„eÓÏz ˙‡∆«¿¿À¿¿»«ƒ«≈«¿

ÏÙLa .‰ÁÂ¯Ï ÔÈÁe˙t eÈ‰L ,Ô˙Ï‡ ¯a ‡zLeÁ¿¿»«∆¿»»∆»¿ƒƒ¿»»ƒ¿«
.‰¯B˙ È¯·„a e˜qÚ˙ ‡ÏL È„È ÏÚ ,‰Áh‰ ÏB˜««¬»«¿≈∆…ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»
,˙BÁBËk Ï‡¯NÈ eÏLÓ ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»ƒ¿¿ƒ¿»≈¿¬
ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙BÏËa ÔÈ‡ ˙BÁBh‰ ‰Ó»«¬≈»¿≈¿»«ƒ¿»≈≈»
,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBi· ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏËa¿≈ƒƒ«»…«¿…««¿»

¯Ó‡pL(ח א, ÌB˜ÈÂ(יהושע .‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Â : ∆∆¡«¿»ƒ»»»«¿»¿»
‰BÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ‰Ê ,¯Btv‰ ÏB˜Ï¿«ƒ∆¿«¿∆«»»»»««ƒ¿∆
ÏL ÔÈËÏÙa ˙‡ˆBÈ ÏB˜ ˙a ‰˙È‰ ‰L ‰¯NÚ∆¿≈»»»¿»«≈¿»»ƒ∆
‰˙Èa ·¯Á ÏÈÊ ‡LÈ· ‡c·Ú ˙¯ÓB‡Â ¯v„Îe·¿«¿∆«¿∆∆«¿»ƒ»ƒ¬…≈»
˙Ba Ïk eÁMÈÂ .dÈÏ ÔÈÚÓL ‡Ï dÈ·c ,C¯Óc¿»»ƒ¿≈»»¿ƒ≈¿ƒ«»¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰zLn‰ ˙ÈaÓ ¯ÈM‰ Ïh·e ‰ÏÚL ,¯ÈM‰«ƒ∆»»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿∆¬»

·È˙Îc(ט כד, d·bÓ(ישעיה Ìb .ÔÈÈ ezLÈ ‡Ï ¯ÈMa : ƒ¿ƒ«ƒ…ƒ¿»ƒ«ƒ»…«
ÈÚa ¯Ó‡ ,ÈÚ· ‡ÏÂ ‡¯È˙ ÌÏBÚ ÏL B‰B·bÓ ,e‡¯ÈÈƒ»ƒ¿∆»ƒ¿»≈¿»»≈¬«»≈
ÌÈzÁ˙ÁÂ ,È·ÒÏ „·Ú„k ÈÏ „·ÚÓÏ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ¿«¿¿»»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿¬«¿»ƒ¿«¿«ƒ
¯a ‡a‡ Èa¯ ,ÈÂÏ Èa¯Â ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ ,C¯ca«∆∆«ƒ«»««¬»¿«ƒ≈ƒ«ƒ«»«
ÈÂÏ Èa¯Â .ÂÈÏÚ ‰ÏÙ C¯c ÏL d˙ÈzÁ ¯Ó‡ ‡‰k«¬»»«ƒƒ»∆∆∆»¿»»»¿«ƒ≈ƒ

.C¯ca ÌÈÈ·Á È·ÁÓ ÏÈÁ˙‰ ¯Ó‡(כו כא, Èk(יחזקאל : »«ƒ¿ƒ«¬≈¬»ƒ«∆∆ƒ
,‰iÏˆ·c ‡n‡ ÏÚ ,C¯c‰ Ì‡ Ï‡ Ï·a CÏÓ „ÓÚ»«∆∆»∆∆≈«∆∆«ƒ»¿»¿«»
,ÌÈÎ¯c‰ ÈL ÔÈa ˙Îe˙Ó ‡È‰L ,ÌÈÎ¯c‰ ÈL L‡¯a¿…¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆∆≈¿≈«¿»ƒ
ÌÒ˜Ï .ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙ÎÏB‰ ˙Á‡Â ¯a„nÏ ˙ÎÏB‰ ˙Á‡««∆∆«ƒ¿»¿««∆∆ƒ»«ƒƒ¿»
ÏÈÁ˙‰ ,ÌÈvÁa Ï˜Ï˜ .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ÏÈÁ˙‰ ,ÌÒ»̃∆ƒ¿ƒ…≈¿»ƒƒ¿««ƒƒƒ¿ƒ

ÈvÁa Ï˜Ï˜ÏdÓLÏ ,‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÓB¯ ÏL dÓLÏ ,Ì ¿«¿≈«ƒƒƒ¿»∆ƒ¿…»¿»ƒ¿»
ÌÈÏLe¯È ÏL dÓLÏ ,‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…»¿»ƒ¿»∆¿»«ƒ
ÏL dÓLÏ ,˙BÚÈË ÚËÂ ˙BÚÈ¯Ê Ú¯Ê .BÏ ‰˙ÏÚÂ¿»¿»»«¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆
‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL dÓLÏ ,BÏ ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ ÈÓB¯ƒ¿…»¿»ƒ¿»∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…
.eÁÓˆÂ ,BÏ ‰˙ÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏL dÓLÏ ,BÏ ‰˙ÏÚ»¿»ƒ¿»∆¿»«ƒ¿»¿»¿»¿
,e¯È‡‰ ‡ÏÂ ÈÓB¯ ÏL dÓLÏ ,ÌÈÒpÙe ˙B¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈«»ƒƒ¿»∆ƒ¿…≈ƒ
ÏL dÓLÏ ,e¯È‡‰ ‡ÏÂ ‡È¯cÒkÏ‡ ÏL dÓLÏƒ¿»∆¬∆¿«¿¿ƒ»¿…≈ƒƒ¿»∆
˙„B·Úa ,ÌÈÙ¯za Ï‡L .ÔÈ¯È‡Ó eÈ‰Â ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»¿ƒƒ»««¿»ƒ«¬«

¯Ó‡ z‡c CÈ‡‰ ,BlL ÌÈ·ÎBk(כג טו, א ÔÂ‡Â(שמואל : »ƒ∆»≈¿«¿»«¿»∆
‰‡·¯Ú ÔÈ„‰k Èa¯ ¯Ó‡ ,„·ka ‰‡¯ ,¯ˆÙ‰ ÌÈÙ¯˙e¿»ƒ«¿«»»«»≈»««ƒ¿»≈¬»»»
ÌÒw‰ ‰È‰ BÈÓÈa .‡c·Îa ÈÓÁÂ ‡¯ÓÈ‡ ÒÈÎ ‰Â‰c«¬»»≈ƒ¿»¿»≈¿«¿»ƒƒ»»«∆∆
.BÈÓÈa ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‡ÈÓÒ˜ BÂ‰ ÔÈ‡¯ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿«»«¿»«ƒƒƒ
,Áˆ¯a ‰t ÁzÙÏ .ÒBk¯ÓÈÏBt ,ÌÈ¯k ÌeNÏ»»ƒƒ«¿ƒ¿…«∆¿∆«
ÌeNÏ .ÒBÈt¯Ò ,‰Úe¯˙a ÏB˜ ÌÈ¯‰Ï .ÌÈ¯ËÏ˜ÙÒ¿«¿»…ƒ¿»ƒƒ¿»«¿ƒ»
È·‡ ,‰ÏÏÒ CtLÏ .ÔÈB¯ÈË ,ÌÈ¯ÚL ÏÚ ÌÈ¯k»ƒ«¿»ƒƒƒƒ¿……¿»«¿≈
Ì‰Ï ‰È‰Â ÌlÎÂ .ÌÈL·k ,˜Èc ˙B·Ï .ÒB¯ËÒÈla«ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿À»¿»»»∆

Ì‰ÈÈÚa ‡ÂL ÌÒ˜k(כח כא, BÚ·L˙(יחזקאל ÈÚ·L : ƒ¿»»¿¿≈≈∆¿À≈¿À
Ì˙ÈÈ‰ Ì˙ÈÎÊ el‡ Ï‡¯NÈÏ Ï‡˜ÊÁÈ ¯Ó‡ ,Ì‰Ï»∆»«¿∆¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆
ÂLÎÚÂ ,‰Ú·MÓ ‰Ú·L ˙L¯„ ‡È‰L ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿»¿«¿»
‰Ú·L ÌÎÈÏÚ Ìq˜Óe ‡a ¯v„Îe· È¯‰ Ì˙ÈÎÊ ‡ÏL∆…¿ƒ∆¬≈¿«¿∆«»¿«≈¬≈∆ƒ¿»
‡e‰Â .Ì‰Ï ˙BÚ·L ÈÚ·L ·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,‰Ú·MÓƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ¿À≈¿À»∆¿
‡e‰ ‡„‰ ,‰È¯ÎÊ ÏL BBÚ ‰Ê ,NÙz‰Ï ÔBÚ ¯ÈkÊÓ«¿ƒ»¿ƒ»≈∆¬∆¿«¿»¬»

·È˙Î„(כ כד, ב הימים ‡˙(דברי ‰L·Ï ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â : ƒ¿ƒ¿«¡…ƒ»¿»∆
ÏÚÓ ÈÎÂ ,ÌÚÏ ÏÚÓ „ÓÚiÂ Ô‰k‰ Ú„ÈB‰È Ô· ‰È¯ÎÊ¿«¿»∆¿»»«…≈««¬…≈«»»¿ƒ≈«
‰‡¯L ‡l‡ ,ÌÚÏ ÏÚÓ ¯Ó‡ z‡c ,‰È‰ ÌÚ‰ ÈL‡»̄≈»»»»¿«¿»«≈«»»∆»∆»»
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`dkiקצו zlibnl dax yxcn
dax dki`

‡È·Â ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏn‰ Ô˙Á ,ÌÚ‰ ÏkÓ dB·b BÓˆÚ«¿»«ƒ»»»¬««∆∆¿…≈»¿»ƒ
·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙BÏB„b ¯a„Ó ÏÈÁ˙‰ .Ôi„Â דברי) ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿¬»ƒ¿ƒ

כ) כד, ב nÏ‰הימים ÌÈ‰Ï‡‰ ¯Ó‡ ‰k Ì‰Ï ¯Ó‡iÂ :«…∆»∆…»«»¡…ƒ»»
Ìz·ÊÚ Èk eÁÈÏˆ˙ ‡ÏÂ '‰ ˙BˆÓ ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡«∆…¿ƒ∆ƒ¿¿…«¿ƒƒ¬«¿∆
,'Â‚Â Ô·‡ e‰Ób¯iÂ ÂÈÏÚ e¯L˜iÂ ,ÌÎ˙‡ ·ÊÚiÂ '‰ ˙‡∆««¬…∆¿∆«ƒ¿¿»»«ƒ¿¿À∆∆
,Ïi‡‰ Ì„k ‡ÏÂ È·v‰ Ì„k ‡Ï BÓ„a e‚‰ ‡ÏÂ¿…»¬¿»…¿««¿ƒ¿…¿«»«»

·È˙Îc(יג יז, Ì¯a(ויקרא ,¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ : ƒ¿ƒ¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«
‡Î‰(ז כד, Ck(יחזקאל ÏÎÂ .‰È‰ dÎB˙a dÓ„ Èk : »»ƒ»»¿»»»¿»»
‰nÏ(ח כד, ¯Èa(יחזקאל .Ì˜ Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï : »»¿«¬≈»ƒ¿…»»«ƒ

,‰È¯ÎÊ ˙‡ Ï‡¯NÈ e‚¯‰ ÔÎÈ‰ ‡Á‡ Èa¯Ï Ï‡L Ô„eÈ»»«¿«ƒ«»≈»»¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
˙¯ÊÚa ‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa B‡ ÌÈL ˙¯ÊÚa¿∆¿«»ƒ¿∆¿«ƒ¿»≈»«≈…¿∆¿«
‡ÏÂ ,ÌÈ‰k ˙¯ÊÚa ‡l‡ Ï‡¯NÈ ˙¯ÊÚa ‡ÏÂ ÌÈL»ƒ¿…¿∆¿«ƒ¿»≈∆»¿∆¿«…¬ƒ¿…
·È˙Îc Ïi‡‰ Ì„Î ‡ÏÂ È·v‰ Ì„Î ‡Ï BÓ„a e‚‰»¬¿»…¿««¿ƒ¿…¿«»«»ƒ¿ƒ
ÏÚ ‡Î‰ Ì¯·e ,¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ :dÈa≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿«»»«
Ì˜Ï ‰ÓÁ ˙BÏÚ‰Ï ,‰nÏ Ck Ïk ,'Â‚Â ÚÏÒ ÁÈÁ¿̂ƒ«∆«»»»»¿«¬≈»ƒ¿…
˙B¯·Ú Ú·L ,'Â‚Â ÚÏÒ ÁÈÁˆ ÏÚ dÓc ˙‡ Èz˙ .Ì˜»»»«ƒ∆»»«¿ƒ«∆«∆«¬≈
,Ôi„Â ,‡È·Â ,Ô‰k e‚¯‰ ,ÌBi‰ B˙B‡a Ï‡¯NÈ eNÚ»ƒ¿»≈¿«»¿…≈¿»ƒ¿«»
,‰¯ÊÚ‰ ˙‡ e‡nËÂ ,ÌM‰ ˙‡ eÏlÁÂ ,È˜ Ìc eÎÙLÂ¿»¿«»ƒ¿ƒ¿∆«≈¿ƒ¿∆»¬»»
‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ .‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ,˙aM‰ ÌBÈÂ¿««»¿«ƒƒ»»¿≈»∆»»
B·Èh ‰Ó Ì‰Ï ¯Ó‡ ,ÒÒBz Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ Ô„‡¯Êe·¿«¿¬»ƒ¿ƒ«»≈»«»∆«ƒ
ÌÈN·Îe ÌÈÏÈ‡Â ÌÈ¯t Ìc BÏ e¯Ó‡ ,‰Ê Ìc ÏL∆»∆»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ,ÌÈÁ·Ê ÈÓc È˙ÈÈ‡Â ÁÏL „iÓ ,ÔÈËÁBL eÈÈ‰L∆»ƒ¬ƒƒ»»«¿«¿≈¿≈¿»ƒ¿»
Â‡Ï Ì‡Â ·ËeÓ e˙È¯Ó‡ ÔÈ‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ .dÈÏ enc‡ƒ«≈»«»∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»
,‡ÏÊ¯Ù„ È˜¯ÒÓa ÈLÈ‡ e‰‰c e‰È¯N·Ï ‡˜È¯Ò»ƒ¿»ƒ¿»«¿¿«¿ƒ¿≈¿«¿¿≈¿«¿¿»
ÔÏ ÁÎBÓ ‰Â‰c ‰Â‰ ‡È· CÏ ‡ÓÈ È‡Ó dÈÏ È¯Ó‡»¿≈≈»≈»»»ƒ¬»«¬»«»
ÁÈi ‡Ïc ÈL ‰nk ‡‰Â ,dÈÈÏË˜e dÈÏÚ ÔÈÓ»̃≈»¬≈¿»ƒ≈¿»«»¿≈¿»««
dÈÓB˜ È˙ÈÈ‡ ,dÈÏ ‡ÒÈiÙÓ ‡‡ B‰Ï ¯Ó‡ .dÈÓc¿≈¬«¿¬»¿««¿»≈«¿≈≈
„Ú ,ÔB‰ÈÏË˜e ‰pË˜ È¯c‰ÒÂ ‰ÏB„‚ È¯c‰Ò«¿∆¿≈¿»¿«¿∆¿≈¿«»¿»ƒ¿«
‰Ó Ìi˜Ï ,‰È¯ÎÊ ÏL ÔÓ„Ï ÌÓc ÚÈb‰L∆ƒƒ«»»¿»»∆¿«¿»¿«≈«

¯Ó‡pM(ב ד, Ôi„ÚÂ(הושע ,eÚ‚ ÌÈÓ„a ÌÈÓ„Â eˆ¯Ù : ∆∆¡«»»¿»ƒ¿»ƒ»»«¬«ƒ
È‡ .ÒÒBz Ìc‰dÈÂÏÈÚ ÏË˜e ˙BÏe˙·e ÌÈ¯eÁa È˙È «»≈«¿≈«ƒ¿¿«ƒ»≈

dÈÂÏÈÚ ÏË˜e Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz È˙ÈÈ‡ ,Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈ƒ∆≈«»¿«ƒ»≈
ÏË˜e ‰p‰k ÈÁ¯t ÛÏ‡ ÌÈBÓL È˙ÈÈ‡ ,Á ‡ÏÂ¿»»«¿≈¿ƒ∆∆ƒ¿≈¿À»¿«
‰È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰È¯ÎÊ ÏL BÓ„Ï ÌÓc ÚÈb‰L „Ú ÔB‰˙È«¿«∆ƒƒ«»»¿»∆¿«¿»«¬«ƒ»»
Ì‰aL ÌÈ·BË Ïk ,‰È¯ÎÊ ‰È¯ÎÊ :¯Ó‡ ,ÒÒBz Ìc‰«»≈»«¿«¿»¿«¿»»ƒ∆»∆
dÈÏ ¯Ó‡„k ,e‰lÎÏ e‰ÈÏÎÈÏc CÏ ‡ÁÈ ,Èz„a‡ƒ«¿ƒƒ»»¿≈¿ƒ¿¿À¿ƒ¿»«≈
‰·eLz ˙BNÚÏ ¯‰¯‰ ‡zÚL ‡È‰‰a ,Á „iÓ ÈÎ‰»≈ƒ»»¿«ƒ«¿»ƒ¿≈«¬¿»
‡e‰‰ ,Ck ˙Á‡ LÙ ÏÚ Ì‡ ‰Óe :¯Ó‡Â ,dÈLÙa¿«¿≈¿»«»ƒ«∆∆««»«
,‰nÎÂ ‰Ók ˙Á‡ ÏÚ ,‡˙LÙ e‰‰ Ïk ÏË˜c ‰¯·‚«¿»ƒ¿«»«¿«¿»»««««»¿«»

.¯Èib‡Â dÈ˙È·Ï ‡Lc¯t ¯„Le ˜¯Ú(ה יב, :(קהלת ¬«¿««¿«¿»¿≈≈¿ƒ«≈
‡e‰ ‡„‰ ,‰ÈÓ¯È ÏL B˙‡e· BÊ ,„˜M‰ ı‡ÈÂ¿»≈«»≈¿»∆ƒ¿¿»¬»

·È˙Îc(יא א, Ó‡Â¯(ירמיה ‰‡¯ ‰z‡ ‰Ó ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ : ƒ¿ƒ«…∆≈«»«»…∆»…«
ÏL BÓÈq ‰Ó ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡¯ È‡ „˜L ÏwÓ«≈»≈¬ƒ…∆»««ƒ∆¿»»«ƒ»∆
¯ÓBb ‡e‰L ‰ÚL „Ú ıÈˆÓ ‡e‰L ‰ÚMÓ ,‰Ê „˜L»≈∆ƒ»»∆≈ƒ«»»∆≈
„Ú Êen˙a ¯NÚ ‰Ú·MÓ Ck ,ÌBÈ „Á‡Â ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿∆»»ƒƒ¿»»»¿««

.ÌBÈ „Á‡Â ÌÈ¯NÚ ·‡a ‰ÚLz(ה יב, ÏazÒÈÂ(קהלת : ƒ¿»¿»∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈

·È˙Îc ,¯v„Îe· ÏL BÓÏˆ ‰Ê ,·‚Á‰(א ג, :(דניאל ∆»»∆«¿∆¿«¿∆«ƒ¿ƒ
ÔÈzL ÔÈn‡ dÓe¯ ·‰„ Èc ÌÏˆ „·Ú ‡kÏÓ ¯v„Îe·¿«¿∆««¿»¬«¿≈ƒ¿«≈«ƒƒƒ
ÔÈn‡ dÈÓe¯c Ïk ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,˙L ÔÈn‡ dÈ˙t¿»≈«ƒƒ»««ƒ»»»¿≈«ƒ
BÈ·Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈ‡˜ ÏÈÎÈ ÈÓ ˙ÈL dÈ˙Ùe ÔÈzLƒƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»≈ƒ≈»¿

¯Ó‡ z‡Â ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ BÓe¯ LÈÏL(א ג, :(דניאל ¿ƒ≈»«¬…¿«¿»«
.‡¯ec ˙Ú˜·a dÓÈ˜‡¬ƒ≈¿ƒ¿«»

,ÏÙB ‡e‰Â dÈÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ eÈ‰ ‰˜k ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ≈¿≈
ÌLa ÈbÁ Èa¯ ,ÔÎÈ‰ „Ú ,ÏÙB ‡e‰Â B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈«≈»«ƒ««¿≈
e‡ÈˆB‰L ·‰ÊÂ ÛÒk Ïk e‡È·‰L „Ú ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ Èa«̄ƒƒ¿»»««∆≈ƒ»∆∆¿»»∆ƒ
‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ ÒBÓÈc eÎÙLÂ ÌÈÏLe¯ÈÓƒ»«ƒ¿»¿ƒ««¿»¿«≈«

¯Ó‡pM(יט ז, Ì·‰Êe(יחזקאל eÎÈÏLÈ ˙BˆeÁa ÌtÒk : ∆∆¡««¿»««¿ƒ¿»»
.‰È‰È ‰cÏ(ה יב, eÎÊ˙(קהלת BÊ ,‰Bi·‡‰ ¯Ù˙Â : ¿ƒ»ƒ¿∆¿»≈»¬ƒ»¿

ÌLÂ eÈ‰ Ï·aÓ ,BÓÏBÚ ˙È·Ï Ì„‡‰ CÏ‰ Èk .˙B·‡»ƒ…≈»»»¿≈»ƒ»∆»¿»
z‡ .‰ÈÎÈ ˙eÏb ‰Ê ,ÌÈ„ÙBq‰ ˜eM· e··ÒÂ .e¯ÊÁ»¿¿»¿««¿ƒ∆»¿»¿»«¿
ÏL B˙eÏ‚Â ÌÈÏLe¯ÈÓ ¯v„Îe· „¯iL ‰ÚLa ‡ˆBÓ≈¿»»∆»«¿«¿∆«ƒ»«ƒ¿»∆
ÌÈqÎÓ B˙‡¯˜Ï ‰ÈÎÈ ÏL B˙eÏb ‰˙ˆÈ ,B„Èa ‰i˜„ƒ̂¿ƒ»¿»»¿»»∆¿»¿»ƒ¿»¿Àƒ
eÈ‰Â ,ıeÁaÓ ÌÈ·Ï ÌÈLe·Ïe ÌÈÙaÓ ÌÈ¯BÁL¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
‰Ó ÔÈÏ‡L ÔBÂ‰Â ,‰È¯a¯a ‰Ë˜ ,B˙‡¯˜Ï ÔÈÒÏ˜Ó¿«¿ƒƒ¿»»¿»«¿«¿»«¬»¬ƒ»
ÔeÈ‡Â ,È¯·a „·Ú ‰Ó ,‡Á‡a „È·Ú ‰Ó ,‡a‡a „È·Ú¬≈¿«»»¬≈¿«»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ

dÈÏ ÔÈ¯Ó‡(ב טו, L‡Â¯(ירמיה ˙ÂnÏ ˙ÂnÏ ¯L‡ : »¿ƒ≈¬∆«»∆«»∆«¬∆
ÔÈ„tÒÓe ‡„È ‡„Áa ÔÈÒl˜Ó ÔBÂ‰Â ,·¯ÁÏ ·¯ÁÏ«∆∆«∆∆«¬¿«¿ƒ¿»»»»¿«¿ƒ

¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,‡„È ‡„Áa(כג כד, ÌÎ¯‡Ùe(יחזקאל : ¿»»»»¿«≈«∆∆¡«¿≈≈∆
.'Â‚Â ÌÎÈL‡¯ ÏÚ(ו יב, È¯˙˜(קהלת ‡Ï ¯L‡ „Ú : «»≈∆«¬∆…≈»≈

ÔÈÒÁBÈ ˙ÏLÏL BÊ ,ÛÒk‰ Ï·Á(ו יב, ı¯˙Â(קהלת : ∆∆«∆∆«¿∆∆¬ƒ¿»À
‰¯B˙ È¯·c el‡ ,·‰f‰ ˙lb(יא יט, ‰ÌÈ„ÓÁp(תהלים : À««»»≈ƒ¿≈»«∆¡»ƒ

ÔÈ¯z ,Úean‰ ÏÚ „k ¯·M˙Â .·¯ ÊtÓe ·‰fÓƒ»»ƒ»»¿ƒ»∆«««««¿≈
ÏL BÚeaÓ ÏÚ Ce¯a ÏL Bck ¯Ó‡ „Á ,ÔÈ‡¯BÓ‡»»ƒ«¬««∆»««∆
ÏL BÚeaÓ ÏÚ ‰ÈÓ¯È ÏL Bck ¯Ó‡ „ÁÂ ,‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿«¬««∆ƒ¿¿»««∆

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ce¯a(יח לו, È˜¯‡(ירמיה ÂÈtÓ : »¬»ƒ¿ƒƒƒƒ¿»
ÏL ‡ËeÊ ‡È‰L Ï·a BÊ ,¯Ba‰ Ï‡ ÏbÏb‰ ı¯Â .ÈÏ‡≈«¿»…««¿«∆«»∆∆ƒ»∆

.ÌÏBÚ»
ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡(כז מד, È·¯Á,(ישעיה ‰ÏevÏ ¯Ó‡‰ : »««ƒ»»»…≈«»√»ƒ

ÈÓ eÏÏˆ ÌML ,‰Ïeˆ dÓL ˙‡¯˜ ‰nÏ ,Ï·a BÊ»∆»»ƒ¿≈¿»»∆»»¬≈
·È˙Îc ,ÏeaÓ(מט נא, ÈÏÏÁ(ירמיה ÏtÏ Ï·a Ìb : «ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿…«¿≈

.ı¯‡‰ ÏÎ ÈÏÏÁ eÏÙ Ï··Ï Ìb Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»∆»¿«¿≈»»»∆
·È˙k LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡(ב יא, ·˜Ú‰(בראשית e‡ˆÓiÂ : »«≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»

,¯ÚL dÓL ˙‡¯˜ ‰nÏ ,ÌL e·LiÂ ¯ÚL ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»«≈¿»»»ƒ¿≈¿»ƒ¿»
.Ïean‰ ¯Bc ¯Ú ÌML∆»ƒ¿«««

˙ÂˆÓ ,˙BÂˆn‰ ÏkÓ ÔÈ¯ÚÓ Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈¿…»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿«
.˙B¯NÚÓe ˙BÓe¯z¿««¿

‡Ï·e ¯ ‡Ïa ˜L˙a ÔÈ˙Ó Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈≈ƒ¿«¿≈¿…≈¿…
.ıÁ¯Ó∆¿»

.ÌÈ¯Ú ÔÈ˙Ó Ô‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈËÚ·Ó ÌÈ¯Ú ‰È¯OL ¯ÈÚ ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»ƒ∆»…∆»¿»ƒ¿«¬ƒ

.‰¯Bza«»
LB„w‰Ï ¯ÚÂ ‡BN ‰„ÈÓÚ‰L ,¯ÚL ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿»∆∆¡ƒ»≈¿≈¿«»
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קצז dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

.¯v„Îe· ‰Ê ,‰Ê ‰ÊÈ‡Â ,‡e‰ Ce¯a(ז יב, :(קהלת »¿≈∆∆∆¿«¿∆«
ÌLÂ eÈ‰ Ï·aÓ ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ¿»…∆»»«»»∆¿∆»»ƒ»∆»¿»

.e¯ÊÁ(ז יב, Â‚Â',(קהלת ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â : »¿¿»«»∆»¡…ƒ
ÔÂÈÎÂ ,eÏb L„w‰ Áe¯ ˜lzÒpL ÔÂÈk ,L„w‰ Áe¯ ‰Ê∆««…∆≈»∆ƒ¿«≈««…∆»¿≈»
.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ‰È‰ eÏbL∆»»»ƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

„ÎÁ˙t ÔÁBÈ Èa¯ א). כב, ÔBÈfÁ,(ישעיה ‡È‚ ‡OÓ : «ƒ»»»««»…≈ƒ»
ÌÈÊBÁ‰ ÏkL ‡Èb ,‰ÈÏÚ ÌÈ‡a˙Ó ÌÈÊBÁ‰ ÏkL ‡Èb≈∆»«ƒƒ¿«¿ƒ»∆»≈∆»«ƒ
‡ÏL ‡È· Ïk ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡c ,‰pnÓ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ∆»¿»««ƒ»»»»ƒ∆…
,ÔBÈfÁ ‡Èb .‰È‰ ÈÓÏLe¯È B¯ÈÚ ÌL L¯t˙ƒ¿»≈≈ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ»

,ı¯‡Ï ÌÈÊBÁ È¯·c eÎÈÏL‰L(א כב, Cl(ישעיה ‰Ó : ∆ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ»»∆«»
¯Ó‡ ,BÏ ÔÈ˜ÏÒ ‡¯‚È‡Ïe ,˙BbbÏ Clk ˙ÈÏÚ Èk ‡BÙ‡≈ƒ»ƒÀ»««¿ƒ»»»¿ƒ»«
Èa¯ ¯Ó‡ ,‰‡ÏÓ ˙B‡Lz .Áe¯‰ Èqb el‡ ÈÂÏ Èa«̄ƒ≈≈«≈»«¿À¿≈»»««ƒ
‰LÏL LnLÓ ‰f‰ ÔBLl‰ ·˜ÚÈ Ôa ¯ÊÚÏ‡∆¿»»∆«¬…«»«∆¿«≈¿»

¯Ó‡pL ,˙B¯ˆ .‰ÏÙ‡ ,˙BLb¯Ó ,˙B¯ˆ :˙BBLÏ איוב) ¿»¿«¿¬≈»»∆∆¡«
ז) BL‚¯Ó˙,לט, .ÚÓLÈ ‡Ï N‚B ˙B‡Lz :¿À≈…ƒ¿»¿«¿
¯Ó‡pL(ב כב, ‡ÏÙ‰,(ישעיה .‰‡ÏÓ ˙B‡Lz : ∆∆¡«¿À¿≈»¬≈»
¯Ó‡pL(ג ל, LÓe‡‰.(איוב ‰‡BL LÓ‡ כב,: (ישעיה ∆∆¡«¡∆»¿…»

ÊÈÏÚ‰,ב) ‰È¯˜ .‡z·a¯ÚÓ ‡z¯˜ ,‰iÓB‰ ¯ÈÚ :ƒƒ»«¿»¿«¿«¿»ƒ¿»¬ƒ»
.‡˙ÈiÁc ‡z¯˜(ב כב, Á¯·(ישעיה ÈÏlÁ ‡Ï CÈÏÏÁ : «¿»¿«»»¬»«ƒ…«¿≈∆∆

Ô‰ ‰Óe ,‰ÓÁÏÓ È˙Ó ‡ÏÂ(כד לב, ¯Ú·(דברים ÈÊÓ : ¿…≈≈≈¿»»»≈¿≈»»
.ÛL¯ ÈÓÁÏe(ב כב, ÁÈ„(ישעיה e„„ CÈÈˆ˜ Ïk : ¿À≈∆∆»¿ƒ«ƒ»¿««

.˙BiÎÏnÏ e¯ÒÓ Ì˙eÈLwÓ ,e¯q‡ ˙LwÓƒ∆∆À»ƒ«¿»ƒ¿¿««¿À

eÈ‰L ,e¯q‡ ˙LwÓ „ÁÈ e„„ CÈÈˆ˜ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¿ƒ«ƒ»¿««ƒ∆∆À»∆»
CÈ‡ˆÓ Ïk ,Ô‰a ÔÈ¯ÒB‡Â Ì˙B˙L˜ È„Èb ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒƒ≈«¿»¿¿ƒ»∆»ƒ¿»«ƒ
È¯·c ÚÓLlÓ ÌÈ˜ÈÁ¯Ó .eÁ¯a ˜BÁ¯Ó ÂcÁÈ e¯q‡À¿«¿»≈»»»«¿ƒƒƒƒ¿…«ƒ¿≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰¯B˙(ב לא, ¯‡‰(ירמיה '‰ ˜BÁ¯Ó : »¿»¿«¿»«≈»ƒ¿»
.ÈÏ(ד כב, ÈÎaa,(ישעיה ¯¯Ó‡ ÈpÓ eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ : ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ¬»≈«∆ƒ

ÈÎ‡ÏÓ eLwa ˙BÓB˜Ó ‰LÏLa LÈ˜Ï LÈ¯ ¯Ó‡»«≈»ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿¬≈
‡ÏÂ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ˙¯M‰«»≈«ƒ»ƒ¿≈«»»¿…
˙Èa Ôa¯Á·e ,Ìi·e ,Ïean‰ ¯B„a :Ô‰ el‡Â ,ÔÁÈp‰ƒƒ»¿≈≈¿«««»¿À¿«≈

·È˙k ‰Ó Ïean‰ ¯B„a .Lc˜n‰(ג ו, Ó‡iÂ¯(בראשית : «ƒ¿»¿«««¿ƒ«…∆
·È˙k Ìia .ÌÏÚÏ Ì„‡a ÈÁe¯ ÔB„È ‡Ï יד,‰' (שמות …»ƒ»»»¿…»«»¿ƒ

Èa˙כ) Ôa¯Á·e .‰ÏÈl‰ Ïk ‰Ê Ï‡ ‰Ê ·¯˜ ‡ÏÂ :¿…»«∆∆∆»«»¿»¿À¿«≈
·È˙k Lc˜n‰(ד כב, ÈpÓ(ישעיה eÚL Èz¯Ó‡ Ôk ÏÚ : «ƒ¿»¿ƒ«≈»«¿ƒ¿ƒƒ

·È˙k ÔÈ‡ eÙÒ‡z Ï‡ .ÈÓÁÏ eˆÈ‡z Ï‡ ÈÎaa ¯¯Ó‡¬»≈«∆ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒ«…ƒ≈¿ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,eˆÈ‡z Ï‡ ‡l‡ Ô‡k»∆»«»ƒ»««»»
,ÈÙÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ìz‡L el‡ ÔÈÓeÁ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈«»≈ƒƒ≈∆«∆¿ƒ¿»«

,ÈÏ Ô‰ ÔÈˆe‡‰nÏ(ה כב, Óe‰Ó‰(ישעיה ÌBÈ Èk : ƒƒ≈ƒ»»ƒ¿»
·a¯ÚÓ ÌBÈ .˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰Ï ‰Îe·Óe ‰Òe·Óe¿»¿»«¡…ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÊBÁ‰ ÏkL Èb ,ÔBÈfÁ È‚a .‰iÎ·c ÌBÈ ‰f·c ÌBÈ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»≈∆»«ƒ
eÈ‰L ,¯‰‰ Ï‡ ÚBLÂ ¯˜ ¯˜¯˜Ó .‰ÈÏÚ ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ»∆»¿«¿«ƒ¿«∆»»∆»
,ÌÈp‚Ó Ì˙B‡ ÔÈNBÚÂ Ì‰Èza ˙B¯È˜ ÌÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒƒ»≈∆¿ƒ»»ƒƒ
,‰tL‡ ‡N ÌÏÈÚÂ .Ì‰ÈÚBL ÏÚ Ô˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»«≈∆¿≈»»»«¿»
¯È˜Â ÌÈL¯t Ì„‡ ·Î¯a ,È¯È‚c ıea˜ ‡„‰ ¯Ó‡ ·«̄»«¬»ƒ¿ƒ≈¿∆∆»»»»ƒ¿ƒ
ÌÈNBÚÂ Ì‰Èza ˙B¯È˜ ÌÈ¯˜¯˜Ó eÈ‰L ,Ô‚Ó ‰¯Ú≈»»≈∆»¿«¿¿ƒƒ»≈∆¿ƒ

·¯ .·Î¯ e‡ÏÓ CÈ˜ÓÚ ¯Á·Ó È‰ÈÂ .ÌÈp‚Ó Ì˙B‡»»ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ»¿»∆«
e˙L ˙L ÌÈL¯t‰Â .ÌÈ ÈÓ ÏL d˜ÓÚ ‡ÏÓk ¯Ó‡»«ƒ¿…À¿»∆≈»¿«»»ƒ…»
ÔÈ‡ÓÁ˙Óe ÔÈÈ˙‡ ÈÈzLÓe ÔÈÏÊ‡ ÈÈzLÓ ,‰¯ÚM‰«»¿»ƒ¿¿≈»¿ƒƒ¿¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌBia ËazÂ .‡ÈÒÎc Èlb ,‰„e‰È CÒÓ ˙‡ Ï‚ÈÂ .ÔÈ‚Ò»¿»«¿«≈»«¿»«≈¿«¿»««≈«
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ Èz ,¯Úi‰ ˙Èa ˜L Ï‡ ‡e‰‰«∆∆∆≈«»«»≈«ƒƒ¿∆»
˜e˜Á L¯Ùn‰ ÌL ‰È‰Â ÈÈÒa Ï‡¯NÈÏ ‰È‰ ÔÈÊ ÈÏk¿≈«ƒ»»¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿»»≈«¿…»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ô‰Ó Ïh e‡ËÁLÎe ,ÂÈÏÚ שמות) »»¿∆»¿À«≈∆¬»ƒ¿ƒ
ו) BÁ¯·.לג, ¯‰Ó ÌÈ„Ú ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa eÏv˙iÂ :«ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈∆∆¿»≈«≈

¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,Ôa¯Â e·i‡ Èa¯ ,Ô‰Ó Ïh „ˆÈk≈«À«≈∆«ƒ«¿¿«»»«ƒ«¿»«
„¯BÈ ‰È‰ C‡ÏÓ È¯Ó‡ Ôa¯Â .ÛÏ˜ ‰È‰ ÂÈÏ‡Ó≈≈»»»ƒ¿»¿«»»»¿≈«¿»»»≈
'Â‚Â ea¯ Èk Ì˙È‡¯ „Âc ¯ÈÚ ÈÚÈ˜a ˙‡Â .BÙl˜Óe¿«¿¿≈¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ»
¯v·Ï ÌÈza‰ eˆ˙zÂ Ìz¯ÙÒ ÌÈÏLe¯È Èza ˙‡Â¿∆»≈¿»»ƒ¿«¿∆«ƒ¿«»ƒ¿«≈
ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓe Ì‰Èza ÔÈˆ˙B eÈ‰L „nÏÓ ,‰ÓBÁ‰«»¿«≈∆»¿ƒ»≈∆ƒƒ«

·È˙Î ‡Ï‰ ,Ôk e‰i˜ÊÁ ‰NÚ ¯·Î ‡ÏÂ ,‰ÓBÁ‰ דברי) «»¿…¿»»»ƒ¿ƒ»≈¬…¿ƒ
ה) לב, ב ‰e¯tˆ‰הימים ‰ÓBÁ‰ Ïk ˙‡ Ô·iÂ ˜fÁ˙iÂ :«ƒ¿«««ƒ∆∆»«»«¿»

Ï·‡ ,ÁËa Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰a ‰i˜ÊÁ ,‡l‡ ,'Â‚Â∆»ƒ¿ƒ»«¡…≈ƒ¿»≈»«¬»
¯Ó‡c ‡e‰ eÈ‰ ,ÌzÁË·‰ ‡Ï Ìz‡(יא כב, :(ישעיה «∆…ƒ¿«¿∆«¿¿»«

.Ì˙È‡¯ ‡Ï ˜BÁ¯Ó d¯ˆÈÂ ‰ÈNÚ Ï‡ ÌzËa‰ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿∆∆…∆»¿…¿»≈»…¿ƒ∆
,„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈¿»»ƒ∆»

·È˙k(ו צו, ‡ÓB¯(תהלים ‰z‡Â ,ÂÈÙÏ ¯„‰Â „B‰ : ¿ƒ¿»»¿»»¿«»≈
‡e‰ eÈÈ‰ ,ÔBÎÏ ÛÈlÓ ‡‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡ .ÔÈ„k¿≈¬«¿¬»«≈¿«¿

¯Ó‡„(יא לב, ÏÚ(ישעיה ‰¯B‚ÁÂ ‰¯ÚÂ ‰ËLt : «¬«¿…»¿…»«¬»«
ÏÚ ,ÌÈ„ÙÒ ÌÈ„L ÏÚ ÔÈ„ÈtÒÓ eÈ‰z Ck ,ÌÈˆÏÁ¬»»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ«»«ƒ…¿ƒ«
˙Èa ÏÚ ,„ÓÁ È„N ÏÚ .ÈL Ôa¯Á ÏÚÂ ÔBL‡¯ Ôa¯ÁÀ¿»ƒ¿«À¿»≈ƒ«¿≈∆∆«≈

¯Ó‡c ‡e‰ eÈÈ‰ ,‰„Nk B˙B‡ È˙ÈNÚL È˙„ÓÁ מיכה) ∆¿»ƒ∆»ƒƒ¿»∆«¿¿»«
יב) Ï‡¯NÈ,ג, el‡ ,‰i¯t ÔÙb ÏÚ .L¯Á˙ ‰„N ÔBiˆ :ƒ»∆≈»≈«∆∆…ƒ»≈ƒ¿»≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók(ט פ, ÚÈqz.(תהלים ÌÈ¯ˆnÓ ÔÙb : ¿»¿«¿»«∆∆ƒƒ¿«ƒ«ƒ«
,'Â‚Â ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
Èa È„È ÏÚ L„w‰ Áe¯a ·e˙k‰ ¯Ó‡L e‰Ê∆∆»««»¿««…∆«¿≈¿≈

Á¯˜(ה מב, ÈLÙ(תהלים ÈÏÚ ‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ : …«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»»««¿ƒ
‡Ï ,‰f‰ ‡¯˜nÏ Á¯˜ Èa e‰e¯Ó‡ ÈÓ „‚k ,'Â‚Â¿∆∆ƒ¬»¿≈…««ƒ¿»«∆…
˙Òk ‰¯Ó‡L ,Ï‡¯NÈ ˙Òk „‚k ‡l‡ e‰e¯Ó‡¬»∆»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»¿∆∆
ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»ƒ∆»
Ba ‰Èe¯L È˙ÈÈ‰L ‰ÂÏLÂ Ô‡LÂ ÔBÁha È‡ ‰¯eÎÊ¿»¬ƒƒ»¿«¬»¿«¿»∆»ƒƒ¿»
˙¯ÓB‡Â ˙Áp‡˙Óe ‰iÎBa È‡Â ,ÈpnÓ ˜Á¯˙ ÂLÎÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ«¬ƒƒ»ƒ¿«««¿∆∆
,Èea Lc˜Ó ‰È‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈMk ÈÓÈNÈ ÈÓƒ¿ƒ≈ƒ«»ƒ»ƒƒ∆»»ƒ¿»»
,ÈÏÚ E˙ÈÎL ‰¯LÓe ÌB¯Ó ÈÓMÓ „¯BÈ ‰z‡ BÎB˙·e¿«»≈ƒ¿≈»«¿∆¿ƒ»¿»«
˙Lw·Ó È˙ÈÈ‰LÎe ,È˙B‡ ÔÈÒÏ˜Ó ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Â¿À»»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒƒ¿«∆∆
‰Le·a È‡ ÂLÎÚÂ ,È˙B‡ ‰BÚ ‰z‡ ÈBÚ ÏÚ ÌÈÓÁ«̄¬ƒ«¬««»∆ƒ¿«¿»¬ƒ¿»
‰ÓÓL ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ‰¯Ó‡ „BÚÂ .‰nÏÎe¿ƒ»¿»¿»¿»»ƒ∆»»¿»
ÏB˜Â ·¯Á ‡e‰Â E˙Èa ÏÚ ˙¯·BÚ È‡Lk ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ¿∆¬ƒ∆∆«≈¿¿»≈¿
Ì‰¯·‡ ÏL BÚ¯fL ÌB˜Ó ¯Ó‡Â ,BÎB˙a ‰ÓÓc¿»»¿»…«»∆«¿∆«¿»»
,ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k‰Â EÈÙÏ Ôa¯˜ e·È¯˜‰ƒ¿ƒ»¿»¿»∆¿«…¬ƒ¿ƒ««»
,Ba ÌÈ„w¯Ó ÌÈÏÚeL eÈ‰È ,˙B¯BpÎa ÌÈÒÏ˜Ó ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ יח)‰„‡ ה, ÌÓML(איכה ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ : ¬»ƒ¿ƒ««ƒ∆»≈
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`dkiקצח zlibnl dax yxcn
dax dki`

ÌÈÏÚeLeÓ¯b È˙BBÚL ‰NÚ‡ ‰Ó ‡l‡ .B· eÎÏ‰ »ƒƒ¿∆»»∆¡∆∆¬«»¿
C¯cÓ È˙B‡ eÚ˙‰L ÈÎB˙a eÈ‰L ¯˜M‰ È‡È·e ,ÈÏƒ¿ƒ≈«∆∆∆»¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆
‰ÎtL‡Â ‰¯kÊ‡ ‰l‡ :¯Ó‡ CÎÏ ,˙Ân‰ C¯„Ï ÌÈiÁ«ƒ¿∆∆«»∆¿»∆¡«≈∆∆¿¿»¿∆¿¿»

.'Â‚Â ÈLÙ ÈÏÚ»««¿ƒ
‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«ƒ¿»¡…ƒ¿»««
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ LwaL ‰ÚLa ,'Â‚Â „tÒÓÏe ÈÎ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»∆ƒ≈«»»
BÎB˙a È‡L ÔÓÊ Ïk ,¯Ó‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ·È¯Á‰Ï¿«¬ƒ∆≈«ƒ¿»»«»¿«∆¬ƒ¿
ÈÈÚ ˙‡ LaÎ‡ ‡l‡ ,Ba ÔÈÚ‚B ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÔÈ‡≈À»»¿ƒ∆»∆¿∆≈«
e‡B·ÈÂ ,ı˜ ˙Ú „Ú BÏ ˜˜Ê‡ ‡ÏL Ú·L‡Â ,epnÓƒ∆∆¡»«∆…¡»≈«≈≈¿»
Ce¯a LB„w‰ ÚaL „iÓ ,B˙B‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÈB‡‰»¿ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ¿««»»

·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÂÈ¯BÁ‡ d¯ÈÊÁ‰Â BÈÓÈa ‡e‰ איכה) ƒƒ¿∆¡ƒ»¬»¬»ƒ¿ƒ
ג) ÚL‰ב, d˙B‡a ,·ÈB‡ ÈtÓ BÈÓÈ ¯BÁ‡ ·ÈL‰ :≈ƒ»¿ƒƒ¿≈≈¿»»»

¯Ó‡ Û¯NpL ÔÂÈÎÂ ,e‰eÙ¯Ne ÏÎÈ‰Ï ÌÈ·ÈB‡ eÒÎƒ¿¿¿ƒ«≈»¿»¿≈»∆ƒ¿«»«
˜lÒ‡ ,ı¯‡a ·LBÓ ÈÏ ÔÈ‡ ·eL ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»≈ƒ«»»∆¬«≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔBL‡¯‰ ÈBÎÓÏ ‰ÏÚ‡Â ‰pnÓ È˙ÈÎL¿ƒ»ƒƒ∆»¿∆¡∆ƒ¿ƒ»ƒ¬»

·È˙Î„(טו ה, ‡L¯(הושע „Ú ÈÓB˜Ó Ï‡ ‰·eL‡ CÏ‡ : ƒ¿ƒ≈≈»»∆¿ƒ«¬∆
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÚL d˙B‡a .ÈÙ eLw·e eÓL‡È∆¿¿ƒ¿»»¿»»»»»«»»
È˙È¯L‰ ,È˙ÈNÚ ‰Ó ÈÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â ‰ÎBa ‡e‰∆¿≈ƒ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ
e‡ËÁL ÂLÎÚÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰hÓÏ È˙ÈÎL¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»≈¿«¿»∆»¿
˜BÁN È˙ÈÈ‰L ÌBÏLÂ ÒÁ ,ÔBL‡¯‰ ÈÓB˜ÓÏ Èz¯ÊÁ»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»∆»ƒƒ¿
Ô"Â¯ËËÓ ‡a ‰ÚL d˙B‡a ,˙Bi¯aÏ ‚ÚÏÂ ÌÈBbÏ«ƒ¿«««¿ƒ¿»»»»
È‡ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ,ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ÂÈt ÏÚ ÏÙÂ¿»««»»¿»«¿»»ƒ∆»¬ƒ
ÁÈpÓ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰k·˙ ‡Ï ‰z‡Â ‰k·‡∆¿∆¿«»…ƒ¿∆»«ƒ≈«»«ƒ«
ÒkÏ ˙eL¯ EÏ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ Òk‡ ,ÂLÎÚ ˙Bk·Ï ÈÏƒƒ¿«¿»∆»≈¿»∆≈¿¿ƒ»≈

¯Ó‡pL ,‰k·‡Â(יז יג, ˙eÚÓL‰(ירמיה ‡Ï Ì‡Â : ¿∆¿∆∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»
Ô‰Ï ¯Ó‡ .'Â‚Â ‰Â‚ ÈtÓ ÈLÙ ‰k·z ÌÈ¯zÒÓa¿ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿ƒƒ¿≈≈»»«»∆
È‡ CÏÂ e‡Ba ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»¿«¿¬≈«»≈¿≈≈¬ƒ
CÏ‰ „iÓ ,Ba ÌÈ·ÈB‡ eNÚ ‰Ó È˙È·a ‰‡¯Â Ìz‡Â¿«∆¿ƒ¿∆¿≈ƒ∆»¿ƒƒ»»«
,ÂÈÙÏ ‰ÈÓ¯ÈÂ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓe ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«¿¬≈«»≈¿ƒ¿¿»¿»»
,Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»«»»∆≈«ƒ¿»
ÌÈ·ÈB‡ e‡aL È˙ÁeÓ e‰ÊÂ È˙Èa e‰Ê È‡cÂa ¯Ó‡»«¿««∆≈ƒ¿∆¿»ƒ∆»¿ƒ
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ‰ÚL d˙B‡a .ÌBˆ¯k B· eNÚÂ¿»ƒ¿»¿»»»»»«»»
,Ìz‡ ÔÎÈ‰ Èa ,È˙Èa ÏÚ ÈÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â ‰ÎBa ‡e‰∆¿≈ƒ«≈ƒ»«≈»«∆
,ÌÎÏ ‰NÚ‡ ‰Ó ,Ìz‡ ÔÎÈ‰ È·‰B‡ ,Ìz‡ ÔÎÈ‰ È‰k…¬«≈»«»¬«≈»«∆»∆¡∆»∆
LB„w‰ ¯Ó‡ .‰·eL˙a Ìz¯ÊÁ ‡ÏÂ ÌÎa È˙È¯˙‰ƒ¿≈ƒ»∆¿…¬«¿∆ƒ¿»»««»
BÏ ‰È‰L Ì„‡Ï ÌBi‰ ‰ÓB„ È‡ ,‰ÈÓ¯ÈÏ ‡e‰ Ce¯a»¿ƒ¿¿»¬ƒ∆«¿»»∆»»
EÏ ÔÈ‡Â ,B˙tÁ CB˙a ˙Óe ‰tÁ BÏ ‰NÚÂ È„ÈÁÈ Ôa≈¿ƒƒ¿»»À»≈¿À»¿≈¿
˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ‡¯˜e CÏ ,Èa ÏÚ ‡ÏÂ ÈÏÚ ‡Ï ·‡k¿≈…»«¿…«¿ƒ≈¿»¿«¿»»¿ƒ¿»
¯Ó‡ .˙Bk·Ï ÌÈÚ„BÈ Ì‰L ,Ì‰È¯·wÓ ‰LÓe ·˜ÚÈÏe¿«¬…∆ƒƒ¿≈∆∆≈¿ƒƒ¿»«
,¯e·˜ ‰LÓ ÔÎÈ‰ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»≈ƒ≈«≈»∆»
Ôc¯i‰ ˙ÙN ÏÚ „ÓÚ CÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»≈¬…«¿«««¿≈
‰‡¯e „ÓÚ Ì¯ÓÚ Ôa Ì¯ÓÚ Ôa ‡¯˜e EÏB˜ Ì¯‰Â¿»≈¿¿»∆«¿»∆«¿»¬…¿≈
˙¯ÚÓÏ ‰ÈÓ¯È CÏ‰ „iÓ .ÌÈ·ÈB‡ ÌeÚÏaL E‡…̂¿∆¿»¿ƒƒ»»«ƒ¿¿»ƒ¿»«
ÔÓÊ ÚÈb‰L e„ÓÚ ,ÌÏBÚ‰ ˙B·‡Ï ¯Ó‡Â ‰ÏtÎn‰««¿≈»¿»««¬»»ƒ¿∆ƒƒ«¿«
BÏ e¯Ó‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ÔÈLwa˙Ó Ìz‡L∆«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿≈«»»»¿
‡ÏL ‡¯È˙Ó ‰È‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ ÈÈ‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰nÏ»»»«»∆≈ƒ≈«ƒ¿≈∆»»ƒ¿»≈∆…

„ÓÚÂ ‰ÈÓ¯È ÔÁÈp‰ .˙‡Ê eÈ·Ï ‰˙È‰ EÈÓÈa e¯Ó‡È…¿¿»∆»¿»¿»≈…ƒƒ»ƒ¿¿»¿»«
ÚÈb‰ „ÓÚ Ì¯ÓÚ Ôa Ì¯ÓÚ Ôa ‡¯˜Â Ôc¯i‰ ˙ÙN ÏÚ«¿«««¿≈¿»»∆«¿»∆«¿»¬…ƒƒ«
BÏ ¯Ó‡ .‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lw·Ó ‰z‡L ÔÓÊ¿«∆«»¿À»ƒ¿≈«»»»«
Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lw·Ó È‡L ÌÈÓBiÓ ÌBi‰ ‰Ó»«ƒ«ƒ∆¬ƒ¿À»ƒ¿≈«»»
CÏ‰Â ‰LÓ BÁÈp‰ .Ú„BÈ ÈÈ‡ ‰ÈÓ¯È BÏ ¯Ó‡ ,‡e‰»«ƒ¿¿»≈ƒ≈«ƒƒ∆¿»«
ÔzÓ ˙ÚMÓ Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰L ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ Ïˆ‡≈∆«¿¬≈«»≈∆»»«ƒ»ƒ¿«««
ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÌeÏk ÌÈBÈÏÚ È˙¯LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ ,‰¯Bz»»«»∆¿»¿≈∆¿ƒ¿«∆¿ƒ
e¯Ó‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Lwa˙Ó È‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»¬ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«»»»¿
·¯Á Lc˜n‰ ˙ÈaL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ Ì¯ÓÚ Ôa BÏ∆«¿»ƒ«»≈«∆≈«ƒ¿»»≈
˙B·‡Ï ÚÈb‰L „Ú ‰ÎB·e ˜ÚBˆ ‰È‰Â ,eÏb Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈»¿»»≈∆«∆ƒƒ««¬
Ì‰È„È eÁÈp‰Â Ì‰È„‚· eÚ¯˜ Ì‰ Û‡ „iÓ ,ÌÏBÚ‰»»ƒ»«≈»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆
˙Èa È¯ÚL „Ú ÔÈÎB·e ÌÈ˜ÚBˆ eÈ‰Â Ì‰ÈL‡¯ ÏÚ«»≈∆¿»¬ƒƒ««¬≈≈
„iÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈk ,Lc˜n‰«ƒ¿»≈»∆»»»«»»ƒ»
„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

‡ÏÓÏ‡Â ,˜N ¯‚ÁÏÂ ‰Á¯˜ÏeÈ‡ ·e˙kL ‡¯˜Ó ¿»¿»¿«¬…»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»ƒ
¯ÚLÏ ‰Ê ¯ÚMÓ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÎB· eÈ‰Â ,B¯Ó‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»¿¿»ƒ¿¿ƒƒ««∆¿««
Ce¯a LB„w‰ ‰È‰Â ,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL Ì„‡k ,‰Ê∆¿»»∆≈»¿»»¿»»«»»
ÁÈÏˆ‰ B˙eË˜aL CÏnÏ BÏ ÈB‡ ¯ÓB‡Â „ÙBÒ ‡e‰≈¿≈«∆∆∆¿«¿ƒ¿ƒ«

.ÁÈÏˆ‰ ‡Ï B˙e˜Ê·e¿ƒ¿…ƒ¿ƒ«
˙Èa ·¯ÁL ‰ÚLa ,ÔÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»¿»»∆»«≈
‰ÎBa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ‡a Lc˜n‰«ƒ¿»»«¿»»ƒ¿≈«»»∆
ÂÈt ˙‡ ‰kÓe BL‡¯ ˙B¯ÚN LÏB˙Â B˜Ê Ë¯ÓÓe¿»≈¿»¿≈«¬…«∆∆»»
˙È·a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ¯Ù‡Â ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯B˜Â¿≈∆¿»»¿≈∆«…¿»»¿«≈¿≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ¯Ó‡ ,˜ÚBˆÂ „ÙBÒÂ Lc˜n‰«ƒ¿»¿≈¿≈»«ƒ¿≈«»»
È„ÈÏ È˙‡aL ÔBLÏÂ ‰n‡ ÏkÓ È˙ÈpzL ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»ƒ¿«≈ƒƒ»À»¿»∆»ƒƒ≈
Û‡ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e‰e‡¯L ÔÂÈk ,˙‡Ê ‰nÏÎe ‰Lea»¿ƒ»…≈»∆»«¿¬≈«»≈«

ÔÈ¯ÓB‡Â ˙B¯eL ˙B¯eL „tÒ‰ e¯L˜ Ì‰(ח לג, :(ישעיה ≈»¿∆¿≈¿¿ƒ
enL È‡Ó ,'Â‚Â Á¯‡ ¯·Ú ˙·L ˙BlÒÓ enL»«¿ƒ»«…≈…««»«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,˙BlÒÓ¿ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ e‰È ‡ÏL ÌÈÏLe¯ÈÏ z˜˙‰L ˙BlÒÓ¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ∆…¿¿≈¿»ƒ
,Á¯‡ ¯·Ú ˙·L .‰ÓÓLÏ eÈ‰ C‡È‰ Ì‰Ó ÌÈ˜ÒBt¿ƒ≈∆≈«»ƒ¿»»»«…≈…«
ÌÈÎ¯c ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»¿»ƒ
C‡È‰ ÌÈbÁa Ì‰a ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ»∆««ƒ≈«
LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ ,˙È¯a ¯Ù‰ .e˙·L»¿≈≈¿ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»
Ì‰¯·‡ ÏL ˙È¯a ¯Ùe‰ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ Ce¯a»ƒ∆»«¿ƒ∆«¿»»
Ee¯Èk‰ B„È ÏÚÂ ,ÌÏBÚ‰ ·MÈ˙Ó B„È ÏÚL ,Ì‰È·‡¬ƒ∆∆«»ƒ¿«≈»»¿«»ƒƒ
Ò‡Ó .ı¯‡Â ÌÈÓL ‰B˜ ÔBÈÏÚ Ï‡ ‰z‡L ÌÏBÚa»»∆«»≈∆¿≈»«ƒ»»∆»«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ .ÌÈ¯Ú»ƒ»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰a z¯ÁaL ¯Á‡Ï ÔBiˆÂ ÌÈÏLe¯È zÒ‡Ó»«¿»¿»«ƒ¿ƒ¿««∆»«¿»»∆¬»

·È˙Î„(יט יד, Ì‡[Â](ירמיה ‰„e‰È ˙‡ zÒ‡Ó Ò‡Ó‰ : ƒ¿ƒ¬»…»«¿»∆¿»ƒ
.'Â‚Â ELÙ ‰ÏÚb ÔBiˆa(ח לג, LÁ·(ישעיה ‡Ï : ¿ƒ»¬»«¿∆…»«

‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ e¯Ó‡ .LB‡¡»¿«¿¬≈«»≈ƒ¿≈«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÏ L‡¯ eÈ‰L LB‡ ¯B„k elÙ‡¬ƒ¿¡∆»…¿¿≈¬«»ƒ
LB„w‰ ˜˜Ê ‰ÚL d˙B‡a .Ï‡¯NÈ ˙‡ z·LÁ ‡Ï…»«¿»∆ƒ¿»≈¿»»»ƒ¿««»
ÌÎl ‰Ó ,Ì‰Ï ¯Ó‡ ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‡e‰ Ce¯a»¿«¿¬≈«»≈»«»∆«»∆
e¯Ó‡ .˙B¯eL ˙B¯eL ‰f‰ ÔÈÚa „tÒÓ ÔÈ¯LB˜¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»«∆»¿
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קצט dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

‡aL E·‰B‡ Ì‰¯·‡ ÈtÓ ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ¿»»ƒ∆»ƒ¿≈«¿»»«¿∆»
¯Ó‡ ,ÂÈÏÚ zÁbL‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ ‰Î·e „ÙÒÂ E˙È·Ï¿≈¿¿»«»»ƒ¿≈»…ƒ¿«¿»»»»«
‡Ï BÓÏBÚ ˙È·Ï ÈÙlÓ È·‰B‡ ¯ËÙpL ÌBiÓ Ì‰Ï»∆ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»«¿≈»…

ÂLÎÚÂ ,È˙È·Ï טו)·‡ יא, È˙È·a,(ירמיה È„È„Èl ‰Ó : »¿≈ƒ¿«¿»«ƒƒƒ¿≈ƒ
ÏL BBa¯ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡»««¿»»ƒ¿≈«»»ƒ∆
˙Bn‡‰ È„Èa Ôz¯ÒÓe Èa ˙‡ ˙ÈÏ‚‰ ‰Ó ÈtÓ ÌÏBÚ»ƒ¿≈»ƒ¿≈»∆»«¿«¿»ƒ≈»À
˙Èa ˙‡ z·¯Á‰Â ,˙BpLÓ ˙B˙ÈÓ ÏÎa Ìe‚¯‰Â«¬»¿»ƒ¿À¿∆¡«¿»∆≈
.EÈÙÏ ‰ÏBÚ Èa ˜ÁˆÈ ˙‡ È˙ÈÏÚ‰L ÌB˜Ó Lc˜n‰«ƒ¿»»∆∆¡≈ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»¿»∆
e‡ËÁ EÈa Ì‰¯·‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¿«¿»»»∆»¿
˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ ÏÚÂ ‰¯Bz‰ Ïk ÏÚ e¯·ÚÂ¿»¿«»«»¿«∆¿ƒ¿«ƒƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,daL(יא ט, Ï‡¯NÈ(דניאל ÏÎÂ : ∆»¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡ .E˙¯Bz ˙‡ e¯·Ú»¿∆»∆»««¿»»ƒ¿≈«»»
e¯·ÚL Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚÓ ÈÓ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ‡e‰ƒ∆»ƒ≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆»¿
,Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚ˙Â ‰¯B˙ ‡·z BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯Bz ˙‡∆»∆»«»…»¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈
Èza Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,Ô‰a „ÈÚ‰Ï ‰¯B˙ ‰‡a „iÓƒ»»»»¿»ƒ»∆»«»«¿»»ƒƒ
CÈ˙BˆÓ ÏÚ e¯·ÚL Ï‡¯NÈa Ô‰a „ÈÚ‰Ï ‰‡a z‡«¿»»¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆»¿«ƒ¿«ƒ
C¯ÈÊÁ‰L ÌBÈ È¯ÎÊ ,ÈtÓ ÌÈt ˙La CÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆¡ƒ≈
eˆ¯ ‡ÏÂ ÔBLÏÂ ‰n‡ Ïk ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»«»À»¿»¿…»
,Ce„aÎÂ C˙B‡ eÏa˜Â ÈÈÒ ¯‰Ï È· e‡aL „Ú CÏa˜Ï¿«¿≈«∆»»«¿«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿
ÔÂÈk .Ì˙¯ˆ ÌBÈa Ì‰a „ÈÚ‰Ï ‰‡a z‡ ÂLÎÚÂ¿«¿»«¿»»¿»ƒ»∆¿»»»≈»
‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ ‰„ÓÚ CÎ ‰¯Bz ‰ÚÓML∆»¿»»»»¿»¿«∆»¿…≈ƒ»
e‡·È Ì‰¯·‡Ï ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ .Ô‰a»∆»««»»¿«¿»»»…
„iÓ .Ï‡¯NÈa Ô‰a e„ÈÚÈÂ ˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈ƒ»
„ÈÚ‰Ï Û"Ï‡ ‰‡a ,˙Bi˙B‡ ÌÈzLe ÌÈ¯NÚ e‡a»∆¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»ƒ
Û"Ï‡ ,Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,‰¯Bz‰ ÏÚ e¯·ÚL Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿««»»«»«¿»»
ÌBÈa Ï‡¯NÈa „ÈÚ‰Ï ˙‡·e ˙Bi˙B‡‰ ÏÎÏ L‡¯ z‡«¿…¿»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»≈¿
¯‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ï‚pL ÌBÈ È¯ÎÊ ,Ì˙¯»̂»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»«»»««

Ca Á˙Ùe ÈÈÒ(ב כ, ÏÂ‡(שמות ,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÎ‡ : ƒ«»«»»…ƒ¡…∆¿…
.È·a „ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡Â ,Èa ‡l‡ ÔBLÏÂ ‰n‡ CeÏaƒ̃¿À»¿»∆»»«¿«»»¿»ƒ¿»«
‰˙‡a .Ô‰a ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ Û"Ï‡ ‰„ÓÚ „iÓƒ»»¿»¿«∆»¿…≈ƒ»»∆»»
Èza Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â ,Ï‡¯NÈa Ì‰a „ÈÚ‰Ï ˙"È·¿»ƒ»∆¿ƒ¿»≈¿»«»«¿»»ƒƒ
ÈLÓÁ ‰MÓÁa ÔÈÊÈ¯Ê Ì‰L ,Èa ÏÚ „ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡«¿»¿»ƒ«»«∆≈¿ƒƒ«¬ƒ»À¿≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯Bz‰ L‡¯a z‡L ‰¯B˙ בראשית) »∆«¿¿…«»¬»ƒ¿ƒ
א) Ïˆ„א, ˙"È· ‰„ÓÚ „iÓ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a :¿≈ƒ»»¡…ƒƒ»»¿»¿«

„ÈÚ‰Ï Ï"ÓÈ‚ ‰˙‡a .ÌeÏk ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡∆»¿…≈ƒ»¿»»¿»ƒ
„ÈÚ‰Ï ˙‡a z‡ Ï"ÓÈ‚ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»«»«¿»»«¿»¿»ƒ
˙Ói˜ÓL ‰n‡ LÈ ÌeÏk ,‰¯Bz‰ ÏÚ e¯·ÚL È·a¿»«∆»¿««»¿≈À»∆¿«∆∆
‡e‰ ‡„‰ ,Èa ‡l‡ ,L‡¯a ‰e˙ z‡L ˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒƒ∆«¿¿»»…∆»»«¬»

·È˙Î„(יב כב, ÓÚ„‰(דברים „iÓ .Cl ‰NÚz ÌÈÏ„b : ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»ƒ»»¿»
Ïk e‡¯L ÔÂÈÎÂ .ÌeÏk ‰„ÈÚ‰ ‡ÏÂ „Á‡ „ˆÏ Ï"ÓÈ‚¿«∆»¿…≈ƒ»¿¿≈»∆»»
ÔÓˆÚa e„ÓÚÂ eLia˙ ,Ì‰¯·‡ Ô˜ÈzL‰L ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«¿¿»¿¿«¿»
LB„w‰ ÈÙÏ Ì‰¯·‡ Á˙t „iÓ .Ï‡¯NÈa e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»»««¿»»ƒ¿≈«»
z˙ ‰L ‰‡ÓÏ ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a»¿»«ƒ∆»¿≈»»»»«»
ÌÈLÏL Ôa ¯eÁa ‰È‰Â BzÚc ÏÚ „ÓÚLÎe ,Ôa ÈÏƒ≈¿∆»«««¿¿»»»∆¿ƒ
È˙ÈNÚÂ ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ e‰ÏÚ‰ ÈÏ z¯Ó‡ ÌÈL Ú·LÂ»∆«»ƒ»«¿»ƒ«¬≈»¿»«¿«¬≈ƒ
ÈÓˆÚa È‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÈzÓÁ¯ ‡ÏÂ È¯ÊÎ‡k ÂÈÏÚ»»¿«¿»ƒ¿…ƒ«¿ƒ»»∆»¬ƒ¿«¿ƒ

.Èa ÏÚ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ˙‡Ê ÈÏ ¯kÊ˙ ‡ÏÂ ,B˙B‡ Èz˙Ùk»«¿ƒ¿…ƒ¿…ƒ…¿…¿«≈«»«
ÈÏ ¯Ó‡Lk ,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ¯Ó‡Â ˜ÁˆÈ Á˙t»«ƒ¿»¿»«ƒ∆»¿∆»«ƒ

‡a‡(ח כב, ÏÚÏ‰(בראשית ‰O‰ Bl ‰‡¯È ÌÈ‰Ï‡ : «»¡…ƒƒ¿∆«∆…¿…»
ÏÚ ÈaÏ ÔBˆ¯a Èz„˜ÚÂ EÈ¯·c ÏÚ Èz·kÚ ‡Ï ,Èa¿ƒ…ƒ«¿ƒ«¿»∆¿∆¡«¿ƒƒ¿ƒƒ«
‡ÏÂ ,ÔÈkq‰ ˙Áz È¯‡eˆ ˙‡ ÈzËLÙe ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«»«¿ƒ∆«»ƒ««««ƒ¿…
¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Á˙t .Èa ÏÚ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ ˙‡Ê ÈÏ ¯kÊƒ̇¿…ƒ…¿…¿«≈«»«»««¬…¿»«
,Ô·Ï ˙È·a Èz„ÓÚ ‰L ÌÈ¯NÚ ‡Ï ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»…∆¿ƒ»»»«¿ƒ¿≈»»
‚¯‰Ï Lw·e ÚL¯‰ ÂNÚ Èa Ú‚t B˙ÈaÓ È˙‡ˆiLÎe¿∆»»ƒƒ≈»«ƒ≈»»»»ƒ≈«¬…
e¯ÒÓ ÂLÎÚÂ ,Ì‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓÏ ÈÓˆÚ Èz¯ÒÓe Èa ˙‡∆»«»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»¬≈∆¿«¿»ƒ¿¿
ÌÈzÏcbL ¯Á‡Ï ,‰Á·ËÏ Ô‡vk Ì‰È·ÈB‡ „Èa¿«¿≈∆«…¿ƒ¿»¿««∆ƒ«¿ƒ
Ïecb ¯Úˆ Ì‰ÈÏÚ ÈzÏ·ÒÂ ÌÈÏB‚¯z ÏL ÌÈÁB¯Ù‡k¿∆¿ƒ∆«¿¿ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆««ƒ
‰zÚÂ ,Ì¯e·Úa ÏB„b ¯Úˆa È˙ÈÈ‰ ÈÓÈ ·¯ Èk ,ÌÈa»ƒƒ…»«»ƒƒ¿««»«¬»¿«»
¯Ó‡Â ‰LÓ Á˙t .Èa ÏÚ ÌÁ¯Ï ˙‡Ê ÈÏ ¯kÊ˙ ‡Ï…ƒ¿…ƒ…¿«≈«»«»«∆¿»«
Ï‡¯NÈ ÏÚ È˙ÈÈ‰ ÔÓ‡ ‰ÚB¯ ‡Ï ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»…∆∆¡»»ƒƒ«ƒ¿»≈
,¯a„na ÒeÒk Ì‰ÈÙÏ Èzˆ¯Â ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»¿«¿ƒƒ¿≈∆¿«ƒ¿»
eÏtÈ ¯a„na ÈÏÚ z¯Êb ı¯‡Ï eÒkiL ÔÓÊ ÚÈb‰LÎe¿∆ƒƒ«¿«∆ƒ»¿»»∆»«¿»»««ƒ¿»ƒ¿
˙Bk·ÏÂ „tÒÏ ÈÏ zÁÏL eÏbL ÂLÎÚÂ ,È˙BÓˆÚ«¿«¿«¿»∆»»«¿»ƒƒ¿…¿ƒ¿
ÈB„‡ ·ehÓ Ì„‡ Èa ÌÈ¯ÓB‡L ÏLn‰ e‰Ê ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆«»»∆¿ƒ¿≈»»ƒ¬ƒ
‰LÓ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a .ÈÏ Ú¯ B˙Ú¯Óe ÈÏ ·BË ‡Ï…ƒ≈»»«ƒ¿»»»»«∆
B„È ÁÈpÓ ÈÓ ‰‡¯‡Â Ì‡È·‡Â CÏ‡L ÈÙÏ CÏ ‰ÈÓ¯ÈÏ¿ƒ¿¿»≈¿»«∆≈≈«¬ƒ≈¿∆¿∆ƒ«ƒ«»
ÈtÓ C¯ca CÏÈÏ ¯LÙ‡ È‡ ‰ÈÓ¯È BÏ ¯Ó‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»«ƒ¿¿»ƒ∆¿»≈≈«∆∆ƒ¿≈
‰LÓ CÏ‰ „iÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ‚e¯‰‰«¬ƒ»«««ƒ≈ƒ»»«∆
e‰e‡¯ ,Ï·a ˙B¯‰Ï eÚÈb‰L „Ú ,ÂÈÙÏ ‰ÈÓ¯ÈÂ¿ƒ¿¿»¿»»«∆ƒƒ¿«¬»∆»
eÈ˙B„ÙÏ B¯·wÓ Ì¯ÓÚ Ôa ‡a ‰ÊÏ ‰Ê e¯Ó‡Â ‰LÓÏ¿∆¿»¿∆»∆»∆«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈
.ÈÙlÓ ‡È‰ ‰¯Êb ‰¯Ó‡Â ÏB˜ ˙a ‰˙ˆÈ ,eÈ¯ˆ „iÓƒ«»≈»¿»«¿»¿»¿≈»ƒƒ¿»«
¯LÙ‡ È‡ ÌÎ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Èa ‰LÓ Ì‰Ï ¯Ó‡ „iÓƒ»»«»∆∆»«¿«¬ƒ∆¿∆ƒ∆¿»
ÌÎ˙‡ ¯ÈÊÁÈ ÌB˜n‰ ‡l‡ ,‰¯Êb ‰¯Ê‚ ¯·kL∆¿»ƒ¿¿»¿≈»∆»«»«¬ƒ∆¿∆
ÌÏB˜ eÓÈ¯‰ ‰ÚL d˙B‡a .Ì˙B‡ ÁÈp‰Â ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿ƒƒ«»¿»»»≈ƒ»
‡e‰ ‡„‰ ,ÌB¯nÏ Ì˙iÎa ‰˙ÏÚL „Ú ‰ÏB„‚ ‰iÎ·aƒ¿ƒ»¿»«∆»¿»¿ƒ»»«»¬»

·È˙Î„(א קלז, Ìb(תהלים e·LÈ ÌL Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : ƒ¿ƒ««¬»∆»»«¿«
BÏ e¯Ó‡ ÌÏBÚ‰ ˙B·‡ Ïˆ‡ ‰LÓ ‡aL ÔÂÈk .eÈÎa»ƒ≈»∆»∆≈∆¬»»»¿
,e‚¯‰ Ì‰Ó ,Ì‰Ï ¯Ó‡ ,eÈ·a ÌÈ·ÈB‡‰ eNÚ ‰Ó∆»»¿ƒ¿»≈»«»∆≈∆»¿
ÈÏ·Îa ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Óe ,Ì‰È¯BÁ‡Ï Ì‰È„È e˙Ùk Ì‰Óe≈∆»¿¿≈∆«¬≈∆≈∆¬ƒ¿«¿≈
C¯ca e˙Ó Ì‰Óe ,ÌÈn¯Ú ÌÈËLÙ Ì‰Óe ,ÏÊ¯·«¿∆≈∆ƒ¿»ƒ¬Àƒ≈∆≈«∆∆
Ì‰Óe ,ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰ ÛBÚÏ Ì˙Ï·Â¿ƒ¿»»¿«»«ƒ¿∆¡«»»∆≈∆
Ìlk eÁ˙t „iÓ ,ÌÈ‡Óˆe ÌÈ·Ú¯ ‰nÁÏ ÌÈÎÏLÓÀ¿»ƒ««»¿≈ƒ¿≈ƒƒ»»¿À»
Ôe˙ÈÂ‰ ÈÎÈ‰ ,Ô·Ï ‡ËÓc ÏÚ ÈÂ ˙BÈ˜a eB˜Â eÎ·e»¿¿¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬≈
‡ËÈÈ˜·e ‡¯‰ÈËa Ôe˙ÈÎÓc ÈÎÈ‰ ,‡a‡ ‡Ïa ÈÓ˙Èk¿«¿≈¿»«»≈≈¿«ƒ¿ƒ¬»¿«¿»
ÈˆˆÁ·e È¯eËa Ôe˙ÈbÒ ÈÎÈ‰ .eÒÎ ‡Ï·e ‡Le·Ï ‡Ïa¿»¿»¿»¿≈≈«≈¿≈«¬»≈

e˙ÈÚË ÈÎÈ‰ .‡ÏcÒ ‡Ï·e È‡ÒÓ ÈˆÈÏÁÈÏ·BÓ Ô ¬ƒ≈¿»≈¿…«¿¿»≈≈«¬ƒ¿≈
,ÔBÎÈ¯BÁ‡Ï Ôe˙ÈÙk ÔBÎÈ„È BÂ‰ ÈÎÈ‰ ,‡ÏÁc ÈeÚË¿≈¿»»≈≈¬¿≈¿ƒ«¬≈
¯Ó‡Â ‰LÓ Á˙t .ÔBÎÈÓeÙa ‡˜B¯ ÔezÚÏa ‡Ï ÈÎÈ‰≈≈»¿«¿»¿≈¿«∆«¬«
‰‡N Ï‡Úc ‰ÚLa zÎLÁ ‡Ï È‡n‡ ‡LÓL ‡ËÈÏƒ»ƒ¿»««»¬«¿¿¿»»¿»«¿»
‡ÈÚ¯ ‰LÓ CÈiÁa ‡LÓL dÈÏ ¯„‰‡ .‡Lc˜Ó ˙È·Ï¿≈«¿¿»«¬«≈ƒ¿»¿«»∆«¬»
eÙ¯ ‡ÏÂ ÈÏ ÔÈ˜·L ‡Ïc ‡ÎBLÁ ÈÂ‰‡ ÈÎÈ‰ ,‡ÓÈ‰Ó¿≈¿»≈≈∆¡≈»»¿»«¿ƒƒ¿»»
˜Bt ÈÏ ÔÈ¯Ó‡Â ‡¯e„ ÈËBL ÔÈzÈLa ÈÏ ÔÈË˜c ÈÏƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ≈¿»¿»¿ƒƒ
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CÂÈÊ ÏÚ ÈÂ ¯Ó‡Â ‰LÓ Á˙t ·ez .CÈ¯B‰ ¯‰e¿«¿»¿«∆«¬«««ƒ»
·¯ÁÈc dÈÓÊ ‡ËÓ Èk ÈÂ ,CLÁ ÈÎÈ‰ ‡Lc˜Ó«¿¿»≈≈»««ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»≈
ÔB‰e·‡Â ÔÈÏË˜˙Ó ·¯ È·„ È˜c¯„Â ÈlÎÓ ‡ÏÎÈ‰Â¿≈¿»¿«≈¿«¿¿≈¿≈«ƒ¿«¿ƒ«¬
‰LÓ Á˙t ·ez .‡a¯Á·e ‡˙eÏ‚Â ‰È·Ma ÔÈÏÊ‡»¿ƒ«ƒ¿»¿»»¿«¿»¿«∆
ÔeÏË˜˙ ‡Ï ,ÈÏBË˜ Ôez‡ ÔBÎÈiÁa È‡ È‡aL ,¯Ó‡Â«¬««»≈ƒ¿«≈«»≈»ƒ¿¿
‡ÏÂ ,‡¯ÈÓ‚ ‰‡lk ÔBeL˙ ‡ÏÂ ‰‡¯ÊÎ‡ ‡ÏBË»̃»«¿¿»»¿»¿««»»¿ƒ»¿»
,‡n‡c dt‡· ‡z¯·e ,‡a‡c È‰Bt‡a ‡¯a ÔeÏË˜ƒ̇¿¿¿»¿«¿ƒ¿«»¿«»¿«¿«¿ƒ»
.ÔBÎÓ ·ÈLÁ ‡aLeÁ ‡ÈÓL È¯Óc ‡ÓÈÊ ‡ËÓcƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«»¿»»¬ƒƒ¿
dÈÏ ÔÈ·˙BÓ ‡l‡ ÈÎ‰ ÔÈ„·Ú ‡Ï ‡ÈÚÈM¯ È‡cNÎÂ¿«¿»≈«ƒ«»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ≈
Ìe˜ ‰e·‡Ï dÈÏ ÔÈ¯Ó‡Â dÈn‡c dÈÙÎa ‡¯·Ïƒ¿»¿«¿≈¿ƒ≈¿»¿ƒ≈«¬»
È‰e·‡Â È‰BÏÚ ‡˙ÚÓc ÔÈ¯˙Â dÈn‡ ‡ÈÎa ,dÈÒÎ«¿≈«¿»ƒ≈¿»¿ƒƒ¿»»¬ƒ«¬ƒ
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ ¯Ó‡ „BÚÂ .dÈLÈ¯ dÈÏ ‰Ïz¿»≈≈≈¿»«¿»»ƒ∆»

E˙¯B˙a z·˙k(כח כב, Â‡˙(ויקרא B˙‡ ‰N B‡ ¯BLÂ : »«¿»¿»¿¿∆…¿∆
ÌÈa e‚¯‰ ¯·k ‡Ï‰Â ,„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï Ba¿…ƒ¿¬¿∆»«¬…¿»»¿»ƒ
‰ÚL d˙B‡a .˜˙BL ‰z‡Â ‰nÎÂ ‰nk Ì‰È˙Bn‡Â¿ƒ≈∆«»¿«»¿«»≈¿»»»
‰¯Ó‡Â ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ en‡ ÏÁ¯ ‰ˆÙ»̃¿»»≈ƒ≈ƒ¿≈«»»¿»¿»
Èp·‰‡ Ec·Ú ·˜ÚiL EÈÙÏ ÈeÏb ,ÌÏBÚ ÏL BBaƒ̄∆»»¿»∆∆«¬…«¿¿¬»«ƒ
,ÌÈL Ú·L ‡a‡Ï ÈÏÈ·La „·ÚÂ ‰¯˙È ‰·‰‡«¬»¿≈»¿»«ƒ¿ƒƒ¿«»∆«»ƒ
È‡eO ÔÓÊ ÚÈb‰Â ÌÈL Ú·L Ô˙B‡ eÓÈÏL‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ»∆«»ƒ¿ƒƒ«¿«ƒ…«
,È˙BÁ‡ ÏÈ·La ÈÏÚ·Ï ÈÙÈÏÁ‰Ï È·‡ ıÚÈ ,ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ
,‰ˆÚ‰ ÈÏ ‰Ú„B Èk „‡Ó „Ú ¯·c‰ ÈÏÚ ‰L˜‰Â¿À¿»»««»»«¿…ƒ¿»ƒ»≈»
ÔÈ·e ÈÈa ¯ÈkiL ÔÓÈÒ BÏ Èz¯ÒÓe ÈÏÚ·Ï ÈzÚ„B‰Â¿«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»∆«ƒ≈ƒ≈
Ôk ¯Á‡Ïe ,ÈÙÈÏÁ‰Ï È·‡ ÏÎeÈ ‡ÏL È„k È˙BÁ‡¬ƒ¿≈∆…«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿««≈
È˙BÁ‡ ÏÚ ÈzÓÁ¯Â È˙Â‡z ˙‡ ÈzÏ·ÒÂ ÈÓˆÚa ÈzÓÁƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆«¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
ÈÏÚ·Ï È˙BÁ‡ eÙlÁ ·¯ÚÏÂ ,‰t¯ÁÏ ‡ˆ˙ ‡ÏL∆…≈≈¿∆¿»¿»∆∆ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ
Èz¯ÒnL ÔÈÓÈq‰ Ïk È˙BÁ‡Ï Èz¯ÒÓe ,ÈÏÈ·Laƒ¿ƒƒ»«¿ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒ∆»«¿ƒ
‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ .ÏÁ¯ ‡È‰L ¯e·Ò ‡‰ÈL È„k ,ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿≈∆¿≈»∆ƒ»≈¿…∆»
‰È‰Â È˙BÁ‡ ÌÚ ·ÎBL ‰È‰L ‰hn‰ ˙Áz ÈzÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ«««ƒ»∆»»≈ƒ¬ƒ¿»»
¯·c Ïk ÏÚ ez·ÈLÓ È‡Â ˙˜˙BL ‡È‰Â dnÚ ¯a„Ó¿«≈ƒ»¿ƒ∆∆«¬ƒ¿ƒ««»»»
„ÒÁ ÈzÏÓ‚Â È˙BÁ‡ ÏB˜Ï ¯ÈkÈ ‡ÏL È„k ,¯·„Â¿»»¿≈∆…«ƒ¿¬ƒ¿»«¿ƒ∆∆
‰Óe .‰t¯ÁÏ ‰È˙‡ˆB‰ ‡ÏÂ da È˙‡p˜ ‡ÏÂ ,dnÚƒ»¿…ƒ≈ƒ»¿…≈ƒ»¿∆¿»»
ÈlL ‰¯vÏ È˙‡p˜ ‡Ï ¯Ù‡Â ¯ÙÚ Ì„Â ¯Na È‡L È‡¬ƒ∆¬ƒ»»»»»»»≈∆…ƒ≈ƒ«»»∆ƒ
ÈÁ CÏÓ ‰z‡Â ,‰t¯ÁÏe ‰Le·Ï ‰È˙‡ˆB‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿∆¿»¿«»∆∆«
ÔÈ‡L ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙‡˜ ‰Ó ÈtÓ ,ÔÓÁ¯ ,Ìi˜Â¿«»«¬»ƒ¿≈»ƒ≈»«¬«»ƒ∆≈
ÌÈ·ÈB‡ eNÚÂ ·¯Áa e‚¯‰Â Èa ˙ÈÏ‚‰Â ,LnÓ da»«»¿ƒ¿≈»»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿ƒ
Ce¯a LB„w‰ ÏL ÂÈÓÁ¯ eÏbÏb˙ „iÓ .ÌBˆ¯k Ìa»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿¿«¬»∆«»»
Ï‡¯NÈ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ È‡ ÏÁ¯ CÏÈ·La ,¯Ó‡Â ‡e‰¿»«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒ«¬ƒ∆ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓB˜ÓÏ(יד לא, ‰'(ירמיה ¯Ó‡ ‰k : ƒ¿»¬»ƒ¿ƒ…»«
ÏÚ ‰k·Ó ÏÁ¯ ÌÈ¯e¯Ó˙ ÈÎa È‰ ÚÓL ‰Ó¯a ÏB˜¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈¿«»«

·È˙Îe .epÈ‡ Èk ‰Èa ÏÚ ÌÁp‰Ï ‰‡Ó ‰Èa ירמיה) »∆»≈¬»¿ƒ»≈«»∆»ƒ≈∆¿ƒ
יד) ÚÓcÓ‰לא, CÈÈÚÂ ÈÎaÓ CÏB˜ ÈÚÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k :…»«ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»

·È˙Îe ,'Â‚Â C˙lÚÙÏ ¯ÎN LÈ Èk(יד לא, LÈÂ(ירמיה : ƒ≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ¿≈
.ÌÏe·‚Ï ÌÈ· e·LÂ '‰ Ì‡ C˙È¯Á‡Ï ‰Â˜zƒ¿»¿«¬ƒ≈¿À¿»»ƒƒ¿»

‰ÎÁ˙t ÔÁBÈ Èa¯ טז). יג, ‡ÌÎÈ‰Ï(ירמיה '‰Ï ez : «ƒ»»»«¿«¡…≈∆
‡¯˜n‰ Ì‰Ï Ìi˜˙ È˙ÓÈ‡ ,'Â‚Â CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k»¿∆∆«¿ƒ≈»«ƒ¿«≈»∆«ƒ¿»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,e‰i˜ÊÁ ÏL B˙˙ÈÓa ,‰f‰ דברי) «∆¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ

לג) לב, ב e‰¯a˜iÂהימים ÂÈ˙·‡ ÌÚ e‰i˜ÊÁÈ ·kLiÂ :«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬…»«ƒ¿¿À
‰Ó .B˙BÓ· BÏ eNÚ „B·ÎÂ „ÈÂ„ È· È¯·˜ ‰ÏÚÓa¿«¬≈ƒ¿≈¿≈»ƒ¿»»¿«

¯ ,BÏ eNÚ „B·kÔÈÁ Èa¯Â ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa »»«ƒ¿»¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ
ea „ÚÂÂ ˙Èa ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ ¯a ‰„e‰È Èa¯ ,Ôa¯Â¿«»»«ƒ¿»«ƒ»«≈««»
ÌÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰ÚLa ,e‰i˜ÊÁ ÏL B¯·wÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»»∆»¿ƒ
¯ÙÒ ¯Ó‡ ÔÈÁ Èa¯ .e„nÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌLÏ¿»»¿ƒ«¿≈«ƒ»ƒ»«≈∆
‰Ê e¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ ÏL B¯·wÓ ‰ÏÚÓÏ e˙ ‰¯Bz»»¿¿«¿»ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»¿∆
Ôa¯Â .‰Êa ·e˙kM ‰Ó Ìi˜ ,‰Ê ÔB¯‡a ÏËeÓ ‡e‰L∆»¿»∆ƒ≈«∆»»∆¿«»»
Èa È¯·˜ „Ú Ì‰Èza Á˙tÓ ˙BiËtË BÏ eÚÈv‰ È¯Ó‡»¿≈ƒƒ«»ƒƒ∆«»≈∆«ƒ¿≈¿≈
Û‡ .Ì‰ÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙È ‡ÏL È„k ,‰nÏ Ck ÏÎÂ ,„Â„»ƒ¿»»»»¿≈∆…ƒ¿«¬«¿≈∆«
Ì‡ ‰Ó ‰ÈÓ¯È Ì‰Ï ¯Ó‡ .Ì‰ÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ¿«¬«¿≈∆»«»∆ƒ¿¿»»ƒ
È¯·˜ „Ú ÌÎÈza Á˙tÓ ˙BiËtË ÌzÚv‰L ‰ÚLa¿»»∆ƒ«¿∆«»ƒƒ∆«»≈∆«ƒ¿≈
ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ eÙb˙iLÎÏ ,ÌÎÈÏ‚¯ eÙÁÈ˙ „Â„ Èa¿≈»ƒƒ¿«¬«¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿«¿≈∆«
‰ÚÒ ˙BÚqÓ ¯NÚ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,ÛL È¯‰»≈∆∆««««»¿«»∆∆«»»¿»
ÔÓ ,˙Èa‰ ÔzÙÓÏ ·e¯kÓe ,·e¯ÎÏ ·e¯kÓ :‰ÈÎM‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«««ƒƒ
¯ÚMÏ ÌÈ·e¯k‰ ÔÓe ,ÌÈ·e¯kÏ ˙Èa‰ ÔzÙÓƒ¿«««ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ«««
ÔÓ ,‚bÏ ¯ˆÁ‰ ÔÓ ,¯ˆÁÏ ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÓ ,ÈBÓ„w‰««¿ƒƒ««««¿ƒ∆»≈ƒ∆»≈««ƒ
,¯ÈÚÏ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ,‰ÓBÁÏ ÁaÊn‰ ÔÓ ,ÁaÊnÏ ‚b‰«««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿≈««»ƒ«»»ƒ

·È˙Îc ,·e¯ÎÏ ·e¯kÓ .ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ï ¯ÈÚ‰ ÔÓ יחזקאל) ƒ»ƒ¿««≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ד) ÔzÙÓÏי, ·e¯kÓ .·e¯k‰ ÏÚÓ '‰ „B·k Ì¯iÂ :«»»¿≈««¿ƒ¿¿ƒ¿«

·È˙Îc ,˙Èa‰(ג ט, ÏÚ‰(יחזקאל Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ „B·Îe : ««ƒƒ¿ƒ¿¡…≈ƒ¿»≈«¬»
ÔzÙnÓ .˙Èa‰ ÔzÙÓ Ï‡ ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯L‡ ·e¯k‰ ÏÚÓ≈««¿¬∆»»»»∆ƒ¿««»ƒƒƒ¿«

·È˙Îc ,ÌÈ·e¯kÏ ˙Èa‰(יח י, ‰'(יחזקאל „B·k ‡ˆiÂ : ««ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«≈≈¿
‰È‰ ‡Ï ,‡ˆiÂ ,ÌÈ·e¯k‰ ÏÚ „ÓÚiÂ ˙Èa‰ ÔzÙÓ ÏÚÓ≈«ƒ¿««»ƒ««¬…««¿ƒ«≈≈…»»
e‰Ó ,‡ˆiÂ ¯Ó‡ z‡Â ,‡·iÂ ‡l‡ ¯ÓÈÓÏ ‰È¯˜ CÈ¯»̂ƒ¿»»¿≈«∆»«»…¿«¿»««≈≈«
ÔÈËÏtÓ ‡ˆBÈ ‰È‰L CÏÓÏ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‡ˆiÂ«≈≈»««ƒ¬»¿∆∆∆»»≈ƒ»»ƒ
˜MÓe Ût‚Óe ¯ÊBÁ ‰È‰ ‡ˆBÈ ‰È‰MÓ ,ÒÚÎa BlL∆¿««ƒ∆»»≈»»≈¿«≈¿«≈
ÈÂ‰ ¯ÓB‡Â ‰ÎB·e ÔÈËÏt È„enÚ·e ÔÈËÏt ÈÏ˙Îa¿»¿≈»»ƒ¿«≈»»ƒ∆¿≈¡≈
ÈÂ‰ ,È˙eÎÏÓ ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ,ÈlL ÔÈËÏt ˙Èa ÌBÏL»≈»»ƒ∆ƒ¡≈»≈«¿ƒ¡≈
,Ck .ÌÏL ÈÂ‰ Ôeck ÔÓ ÌBÏL ÈÂ‰ ,È¯˜È ˙Èa ÌBÏL»≈¿»ƒ¡≈»ƒ«¡≈¿»»
˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ ,Lc˜n‰ ˙ÈaÓ ˙‡ˆBÈ ‰ÈÎL ‰˙È‰MÓƒ∆»¿»¿ƒ»≈ƒ≈«ƒ¿»»¿»∆∆
˙Èa È„enÚ·e ,Lc˜n‰ ˙Èa ÈÏ˙Îa ˙˜MÓe ˙Ùt‚Óe¿«∆∆¿«∆∆¿»¿≈≈«ƒ¿»¿«≈≈
ÈÂ‰ ,ÈLc˜Ó ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ˙¯ÓB‡Â ‰ÎB·e ,Lc˜n‰«ƒ¿»»¿∆∆¡≈»≈ƒ¿»ƒ¡≈
ÌBÏL ÈÂ‰ ,È¯˜È ˙Èa ÌBÏL ÈÂ‰ ,È˙eÎÏÓ ˙Èa ÌBÏL»≈«¿ƒ¡≈»≈¿»ƒ¡≈»
,ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÏ ÌÈ·e¯k‰ ÔÓ .ÌBÏL ÈÂ‰ Ôeck ÔÓƒ«¡≈»ƒ«¿ƒ«««««¿ƒ

·È˙Îc(יט י, Ì‰ÈÙk(יחזקאל ˙‡ ÌÈ·e¯k‰ e‡NiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ∆«¿≈∆
·È˙Îc ,¯ˆÁÏ ÈBÓ„w‰ ¯ÚMÓ .'Â‚Â(ד י, :(יחזקאל ƒ««««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ

,‚bÏ ¯ˆÁ‰ ÔÓ .'‰ „B·k d‚ ˙‡ ‰‡ÏÓ ¯ˆÁ‰Â¿∆»≈»¿»∆…«¿ƒ∆»≈««
·È˙Îc(כד כה, ‰b‚(משלי ÔÓ .‚b ˙t ÏÚ ˙·L ·BË : ƒ¿ƒ∆∆«ƒ«»ƒ««

·È˙Îc ,ÁaÊnÏ(א ט, ÏÚ(עמוס ·v '‰ ˙‡ È˙È‡¯ : «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»ƒƒ∆ƒ»«
·È˙Îc ,‰ÓBÁÏ ÁaÊn‰ ÔÓ .ÁaÊn‰(ז ז, p‰Â‰(עמוס : «ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿≈««»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

.C‡ ˙ÓBÁ ÏÚ ·v '‰ƒ»««¬»

,„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈ¯c‰Ò BÊ ,C‡ e‰Ó ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¬»«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»
‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡ C‡ ÌN È‰ '‰ ¯Ó‡iÂ C"‡ ÔÈÓƒ¿«¬»«…∆ƒ¿ƒ»¬»»««ƒ¿»

·È˙Îc ,¯ÈÚÏ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ .ÔBÓÈÒ Èa¯a(ט ו, :(מיכה ¿«ƒƒƒ«»»ƒƒ¿ƒ
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רי dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ï ¯ÈÚ‰ ÔÓ .‡¯˜È ¯ÈÚÏ '‰ ÏB˜»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿««≈ƒ
·È˙Îc(כג יא, ‰ÈÚ¯(יחזקאל CBz ÏÚÓ '‰ „B·k ÏÚiÂ : ƒ¿ƒ«««¿≈«»ƒ

.¯ÈÚÏ Ì„wÓ ¯L‡ ¯‰‰ ÏÚ „ÓÚiÂ««¬…«»»¬∆ƒ∆∆»ƒ
‰ÈÎM‰ ‰˙NÚ ‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL Ô˙BÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»»»ƒ∆¡»»¿»«¿ƒ»
eNÚÈ Ï‡¯NÈ ‡nL ‰¯e·Ò ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ˙·LBÈ∆∆«««≈ƒ¿»∆»ƒ¿»≈«¬
˙Ê¯ÎÓ ÏB˜ ˙a ‰˙È‰Â ,eNÚ ‡ÏÂ ‰·eLz¿»¿…»¿»¿»««¿∆∆

˙¯ÓB‡Â(יד ג, ÌÈ··BL,(ירמיה ÌÈ· e·eL ז): ג, :(מלאכי ¿∆∆»ƒ»ƒ
,‰·eLz eNÚ ‡ÏL ÔÂÈÎÂ .ÌÎÈÏ‡ ‰·eL‡Â ÈÏ‡ e·eL≈«¿»»¬≈∆¿≈»∆…»¿»

‰¯Ó‡(טו ה, ‡ÍÏ(הושע :ÏÚ .ÈÓB˜Ó Ï‡ ‰·eL‡ »¿»≈≈¿»»∆¿ƒ«
¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÚL d˙B‡(טז יג, ‡ÌÎÈ‰Ï(ירמיה '‰Ï ez : »»»≈¿«¡…≈∆

,‰¯B˙ È¯·cÓ ÌÎÏ CLÁÈ Ì¯Ëa ,CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k»¿∆∆«¿ƒ¿∆∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈»
,‰‡e· È¯·cÓ ÌÎÏ CLÁÈ Ì¯Ëa(טז יג, :(ירמיה ¿∆∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈¿»

¯B‡Ï Ì˙Èe˜Â ,ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯ eÙb˙È Ì¯Ë·e¿∆∆ƒ¿«¿«¿≈∆«»≈»∆¿ƒƒ∆¿
,ÔÂÈa ÏÙ¯ÚÏ ˙ÈLÂ ,È„Óa ˙ÂÓÏˆÏ dÓNÂ ,Ï··a¿»∆¿»»¿«¿»∆¿»«¿ƒ«¬»∆¿»»
ÈLÙ ‰k·z ÌÈ¯zÒÓa .ÌB„‡a ‰eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»»∆¡¿ƒ¿»ƒƒ¿∆«¿ƒ
È„·BÚ el‡ ,‰Â‚ ÈtÓ ¯ÓBÏ „eÓÏz ‰Ó ,‰Â‚ ÈtÓƒ¿≈≈»««¿«ƒ¿≈≈»≈¿≈

ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡b˙Ó Ì‰L ÌÈ·ÎBk(לז לב, ‡È(דברים : »ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈
.B· eÈÒÁ ¯eˆ BÓÈ‰Ï‡¡…≈»»

Ì‰L ,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ÈtÓ ,‰Â‚ ÈtÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«¿¬≈«»≈∆≈
ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡b˙Ó(ה ח, ˙ep¯kÊ(תהלים Èk LB‡ ‰Ó : ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¡ƒƒ¿¿∆

,'Â‚Â(יז יג, Èk(ירמיה ‰ÚÓc ÈÈÚ „¯˙Â ÚÓ„z ÚÓ„Â :¿»…«ƒ¿«¿≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
eÈ‰ Ï‡¯NÈ eÏb ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ .'‰ ¯„Ú ‰aLƒ¿»≈∆«¿≈«∆…»ƒ¿»≈»
‰iÂÏ È¯„Ú ,„·Ï ‰p‰k È¯„Ú ,ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú ÌÈÈeNÚ¬ƒ¬»ƒ¬»ƒ∆¿≈¿À»¿«∆¿≈¿ƒ»
¯„Ú eNÚ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,„·Ï Ï‡¯NÈ È¯„Ú ,„·Ï¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈»∆»«¬≈∆
,Ô‡k ·È˙k ÔÈ‡ eaL Èk ,'‰ ¯„Ú ‰aL Èk ,„Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ»

.'‰ ¯„Ú ‰aL Èk ‡l‡∆»ƒƒ¿»≈∆

ÂÎÁ˙t ÔÓÁ ·¯ א). כט, ‡¯Ï‡È,(ישעיה Ï‡È¯‡ ÈB‰ : ««¿»»«¬ƒ≈¬ƒ≈
da ‰ÁL ‰È¯˜ ,„Â„ ‰Á ˙È¯˜ .‡¯ab ‡È¯‡ ‡È¯‡«¿»«¿»ƒ»»ƒ¿«»»»ƒƒ¿»∆»»»
‰È¯˜ ,„Â„ ‡l‡ da dÈÏ ‡ÈÁ ‡Ïc ‰È¯˜ ,„Âc»ƒƒ¿»¿»»¿»≈»∆»»ƒƒ¿»
ÏÚ ‰L eÙÒ .BlL ÔBËÈ˜¯Ò˜Ï „Âc d˙B‡ ‰NÚL∆»»»»ƒƒ¿«¿ƒ∆¿»»«
eÈ‰ ‡ÏÂ ,‡˜Ù ‰L ‰˙ÏÚ ‰L ,eÙ˜È ÌÈbÁ ‰L»»«ƒƒ¿…»»»¿»»»»¿»¿…»
,ÌÈ‚È‰ ÔÈÏÚÓ ÌÈÎ¯c‰ eÈ‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓÚÙÏ ÔÈÏBÚƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ«¬ƒƒƒ
,Ï‡È¯‡Ï È˙B˜Èˆ‰Â .eÙ˜È ÌÈbÁ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¬ƒ≈
Áe¯ ˙¯B˜ ‰˙È‰L Ô‡kÓ ¯Ó‡ ÔÈ¯Ò˜„ ‰q Èa«̄ƒƒ»¿≈»ƒ»«ƒ»∆»¿»««
.ÌÈÙekÒ ÈÙekÒ ,‰i‡Â ‰i‡˙ ‰˙È‰Â .Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿»¿»«¬ƒ»«¬ƒ»ƒ≈ƒƒ
ÔÂÈk .ÈL Ôa¯Á ÔBL‡¯ Ôa¯Ák ,Ï‡È¯‡k ÈÏ ‰˙È‰Â¿»¿»ƒ«¬ƒ≈¿À¿»ƒÀ¿»≈ƒ≈»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.‰ÎÈ‡ ÌÎÈÏÚ¬≈∆≈»

ÊÎÁ˙t ÒÁt Èa¯ יח). כו, Ï‡(ויקרא ‰l‡ „Ú Ì‡Â : «ƒƒ¿»»«¿ƒ«≈∆…
Èa¯ ,ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯ ,'Â‚Â ÈÏ eÚÓLƒ̇¿¿ƒ«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À««ƒ
˙BiÚ¯t ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡ ¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆≈≈«»»≈ƒÀ¿»À
‡e‰ ‡„‰ ,‰lÁz Ô‰a „ÈÚnL „Ú Ï‡¯NÈ ÏÚ«ƒ¿»≈«∆≈ƒ»∆¿ƒ»¬»
e‰È ‡ÏL ¯ÓB‡ ÚLB‰È Èa¯ .‰l‡ „Ú Ì‡Â :·È˙Î„ƒ¿ƒ¿ƒ«≈∆«ƒ¿À«≈∆…¿
˙B¯Á‡ BÏ ÔÈ‡ „BÚ ˙BkÓ eÏk ÌÈ¯ÓB‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈¬≈
„BÚ Ì‡ ,‰l‡ „Ú Ì‡Â :¯ÓBÏ „eÓÏz ,eÈÏÚ ‡È·‰Ï¿»ƒ»≈«¿«¿ƒ«≈∆ƒ

.‡È·‰Ï ‰l‡ÎÂ ‰l‡Ó ˙B¯Á‡ BÏ LÈ ‰l‡,כו (ויקרא ≈∆≈¬≈≈≈∆¿»≈∆¿»ƒ
‡Ìzיח) ,ÌÎÈ˙‡hÁ ÏÚ Ú·L ÌÎ˙‡ ‰¯ÒÈÏ ÈzÙÒÈÂ :¿»«¿ƒ¿«¿»∆¿∆∆«««…≈∆«∆

Ú·L ÌÎÈÏÚ eÏa˜Â e‡Ba ,˙B¯·Ú Ú·L ÈÙÏ Ìz¯·Ú¬«¿∆¿»«∆«¬≈¿«¿¬≈∆∆«
‰ÈÓ¯È È¯‰ ,˙B¯·Ú Ú·L ÈÙÏ Ìz¯·Ú Ìz‡ .˙BiÚ¯tÀ¿»À«∆¬«¿∆¿»«∆«¬≈¬≈ƒ¿¿»
ÔÈ˙Èa ‡ÙÏ‡ Ú·L ‡e‰L ˙BÈ˜ ÌÎÈÏÚ ÔB˜Ó ‡a»¿≈¬≈∆ƒ∆∆««¿»≈ƒ

.‰ÎÈ‡≈»

ÁÎÁ˙t ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ לב). לו, e‰ÈÓ¯ÈÂ(ירמיה : «ƒ»»«¬ƒ»»«¿ƒ¿¿»
,Ôa¯Â ‡ÈÁ ¯a ‡ÓÁ Èa¯ .'Â‚Â ˙¯Á‡ ‰l‚Ó Á˜Ï»«¿ƒ»«∆∆«ƒ»»«¬ƒ»¿«»»

¯Ó‡ ‡ÓÁ Èa¯(לב לו, Ê‰(ירמיה Ì‰ÈÏÚ ÛÒB „BÚÂ : «ƒ»»»«¿«¬≈∆∆
È‡ ‰Ê ÌÈa¯ ,ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê ÌÈ¯·c ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡≈»»ƒ¿»ƒ∆≈»««ƒ∆¬ƒ
ÛÒB „BÚÂ ,È¯Ó‡ Ôa¯Â .'‰ ¯ÎÊ ‰Ó‰k ,¯·b‰«∆∆»≈»¿…¿«»»»¿≈¿«
ÌÈa¯ ,ÌÚeÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê ÌÈ¯·c ,·ÈÚÈ ‰ÎÈ‡ ‰Ê Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»ƒ¿»ƒ∆≈»««ƒ
‡˙Ïz ÔÓ ‡e‰L ,¯·b‰ È‡ ‰Ê ‰Ó‰k ,'‰ ¯ÎÊ ‰Ê∆¿…»≈»∆¬ƒ«∆∆∆ƒ¿»»

Ï‡a È˜eÒt ‡˙Ïz.‡˙Èa ‡Ù ¿»»¿≈¿«¿»≈»

ËÎÁ˙t ÈÂÏ Ôa Èc·Ê ז). סח, ÈLBÓ·(תהלים ÌÈ‰Ï‡ : «¿ƒ∆≈ƒ»«¡…ƒƒ
Ï‡¯NÈ eÏ‡‚ ‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ ‰z‡ ,‰˙Èa ÌÈ„ÈÁÈ¿ƒƒ«¿»«»≈«∆…ƒ¿¬ƒ¿»≈
ÈÙa ‰ÈÎM‰Â ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿≈
,˙Á‡ ‡ÈBÓB‰ Ôlk eNÚ eÏ‡‚pL ÔÂÈÎÂ ,dÓˆÚ«¿»¿≈»∆ƒ¿¬«¬À»¿»««
ÈÙa Ï‡¯NÈÂ dÓˆÚ ÈÙa ‰ÈÎL ‰¯ÊÁ eÏbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈
.‰ÁÈÁˆ eÎL ÌÈ¯¯BÒ C‡ :·È˙Îc ‡e‰ ‡„‰ ,ÔÓˆÚ«¿»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿¿ƒ»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡≈»»¿»»»

ÏÁ˙t ÈÂÏ Ôa Èc·Ê יב). ד, ÈÎÏÓ(איכה eÈÓ‡‰ ‡Ï : «¿ƒ∆≈ƒ»«…∆¡ƒ«¿≈
‡Ï ‰Ê Ú·zM ‰Ó ,eÈ‰ ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ,'Â‚Â ı¯‡∆∆«¿»»¿»ƒ»«∆»«∆…
.e‰i˜ÊÁÂ ËÙLB‰ÈÂ ‡Ò‡Â „Âc :Ô‰ el‡Â ,‰Ê Ú·z»«∆¿≈≈»ƒ¿»»ƒ»»¿ƒ¿ƒ»

¯Ó‡ „Âc(לח יח, Â‚Â',(תהלים Ì‚ÈO‡Â È·ÈB‡ ÛBc¯‡ : »ƒ»«∆¿¿«¿«ƒ…≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÔÎ ‰NBÚ È‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡»««»»¬ƒ∆≈¬»

·È˙Î„(יז ל, א ‰Ú¯·(שמואל „ÚÂ ÛLp‰Ó „Âc ÌkiÂ : ƒ¿ƒ««≈»ƒ≈«∆∆¿«»∆∆
¯Ó‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ ,Ì˙¯ÁÓÏ e‰Ó .Ì˙¯ÁÓÏ¿»√»»«¿»√»»«ƒ¿À«∆≈ƒ»«
¯È‡Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ˙BÏÈÏ ÈLÏƒ¿≈≈¿∆»»»«»»≈ƒ
ÏÚ Ônz ÔÈ˙c ‰Ók ,ÌÈ˜¯·e ÔÈ˜ÈÊa ˙BÏÈla BÏ«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈««»«
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ ˙BÚÂf‰ ÏÚÂ ÔÈ˜Èf‰«ƒƒ¿««¿»¿««¿»ƒ¬»

·È˙Î„(כט יח, ÓÚ„(תהלים .'Â‚Â È¯ ¯È‡z ‰z‡ Èk : ƒ¿ƒƒ«»»ƒ≈ƒ»«
Û„B¯ È‡ ‡l‡ Ì‰Ï ‚¯‰Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â ‡Ò‡»»¿»«¬ƒ≈ƒ…««¬…»∆∆»¬ƒ≈

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â Ì˙B‡ דברי) »¿«»∆»«¬ƒ∆∆∆¡«
יב) יד, ב ‡ÔÈהימים ‡Ò‡ ÈÙÏ ,'Â‚Â ‡Ò‡ ÌÙc¯iÂ :«ƒ¿¿≈»»ƒ¿≈»»≈

ËÙLB‰È „ÓÚ .e‰ÁÓ ÈÙÏÂ '‰ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‡k ·È˙k¿ƒ»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈»«¿»»
È‡ ‡l‡ ,Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â¿»«¬ƒ≈ƒ…«…«¬…¿…ƒ¿…∆»¬ƒ
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â ‰¯ÈL ¯ÓB‡≈ƒ»¿«»∆»««»»

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡(כב כ, ב הימים ‰elÁ(דברי ˙Ú·e : ¬ƒ∆∆∆¡«¿≈≈≈
Èa ÔÈ‡ È‡ ¯Ó‡Â e‰i˜ÊÁ „ÓÚ .'Â‚Â ‰l‰˙e ‰p¯·¿ƒ»¿ƒ»»«ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ≈ƒ
È‡ ‡l‡ ,‰¯ÈL ¯ÓBÏ ‡ÏÂ Ûc¯Ï ‡ÏÂ ‚¯‰Ï ‡Ï Ák…«…«¬…¿…ƒ¿…¿…«ƒ»∆»¬ƒ
Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ ‰z‡Â È˙hÓ ÏÚ ÔLÈ»≈«ƒ»ƒ¿«»∆»««»»

¯Ó‡pL ,‰NBÚ È‡ ‡e‰(לה יט, ב ÏÈÏa‰(מלכים È‰ÈÂ : ¬ƒ∆∆∆¡««¿ƒ««¿»
¯izL ‰nk .¯eM‡ ‰ÁÓa CiÂ '‰ C‡ÏÓ ‡ˆiÂ ‡e‰‰««≈≈«¿«««¿«¬≈««»ƒ¿«≈
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¯Ó‡pL ,‰¯NÚ ¯Ó‡ ·¯ ,Ì‰Ó(יט י, ÚÂ¯(ישעיה : ≈∆«»«¬»»∆∆¡«¿««
Èa¯ .„"eÈ ·˙Bk ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,Ì·zÎÈƒ¿¿≈∆≈«¿∆««ƒ¿≈«ƒ
Ë¯BN ˙BÈ‰Ï ¯Ú ÏL Bk¯c ÔkL ,‰ML ¯ÓB‡ ¯ÊÚÏ‡∆¿»»≈ƒ»∆≈«¿∆««ƒ¿≈
,‰MÓÁ ¯ÓB‡ ÈÂÏ Ôa ÚLB‰È Èa¯ .‰ËÈ¯N¿ƒ»«ƒ¿À«∆≈ƒ≈¬ƒ»

¯Ó‡pL(ו יז, L‡¯a(ישעיה ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL : ∆∆¡«¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…
‡„‰ ,‰ÚLz e¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ .¯ÈÓ‡»ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ¿»¬»

·È˙Î„ ‡e‰(ו יז, ÈÙÚÒa‰(ישעיה ‰MÓÁ ‰Úa¯‡ : ƒ¿ƒ«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ¯Ó‡ È‡ÏÈÁ Ôa ÌeÁz Èa¯ .‰i¯t…ƒ»«ƒ«¿∆¬ƒ»»««¿»»»»
¯ÈÓ‡ L‡¯a ÌÈ¯b¯b ‰LÏL ÌÈL :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿¿ƒ¿…»ƒ
ÔÈ·e el‡ È¯·„k ÔÈa .‰i¯t ‰ÈÙÚÒa ‰MÓÁ ‰Úa¯‡«¿»»¬ƒ»ƒ¿ƒ∆»…ƒ»≈¿ƒ¿≈≈≈
,Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¯v„Îe·pL ÌÈ„BÓ Ïk‰ el‡ È¯·„k¿ƒ¿≈≈«…ƒ∆¿«¿∆«»»∆»≈∆
·¯Á‰Â ‰ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ‡l‡∆»≈»∆»««»»¬≈¿«¬≈
„·ÚÓ È˙È ‡ÓˆÓˆÓ ‡l‡ ÈÚ· ‡Ï ¯Ó‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»»«»»≈∆»¿«¿¿»»ƒ∆¡«
ÏL ÈÙ„a ·LÈÂ ‡a ,‰NÚ ‰Ó ,È·ÒÏ „·Úc ‡Ók ÈÏƒ¿»«¬«¿»ƒ∆»»»¿»«¿«¿≈∆
˙‡ ·È¯Á‰Ï ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe· ÁÏLÂ ‡ÈÎBË‡«¿¿»¿»«¿«¿¬»««»ƒ¿«¬ƒ∆
ÌBÈ ÏÎa ,‰ˆÁÓe ÌÈL LÏL ÌL ‰NÚÂ ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»»»»»ƒ∆¡»¿»
Lwa ,dL·ÎÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÏLe¯È ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆¿»«ƒ¿…»»»¿»¿»ƒ≈
„cÓÓ ÏÈÁ˙‰ BaÏa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ô˙ ¯ÊÁÏ«¬…»««»»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
„Ú ‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË ÌBÈ ÏÎa ˙Ú˜BL ‰˙È‰Â ‰ÓBÁa«»¿»¿»««¿»¿»«ƒ∆¡»«

˜MLÌÈ‡BO‰ eÒÎ dlk ‰Ú˜ML ÔÂÈÎÂ ,dlk ‰Ú ∆»¿»À»¿≈»∆»¿»À»ƒ¿¿«…¿ƒ
eÈÓ‡‰ ‡Ï ¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ«»»»≈…∆¡ƒ
·ÈB‡Â ¯ˆ ‡·È Èk Ï·˙ È·LÈ Ïk [Â] ı¯‡ ÈÎÏÓ«¿≈∆∆…¿≈≈≈ƒ»…«¿≈
eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb e‡ËÁL ÔÂÈk .ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa¿«¬≈¿»»ƒ≈»∆»¿»¿≈»∆»

.‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»

‡ÏÁ˙t È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ יד). כ, ¯Ú(משלי Ú¯ : «ƒƒ¿∆»»«««
‡ÏL „Ú ‡ˆBÓ z‡ ,Ïl‰˙È Ê‡ BÏ ÏÊ‡Â ‰Bw‰ ¯Ó‡È…««∆¿…≈»ƒ¿«»«¿≈«∆…
Ì˙B‡ ‡¯B˜ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰È‰ Ï‡¯NÈ eÏ‚»ƒ¿»≈»»«»»≈»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈÚ¯(י יג, ‰¯Ú(ירמיה ‰f‰ ÌÚ‰ : »ƒ¬»ƒ¿ƒ»»«∆»»
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ .È¯·c ˙‡ ÚBÓLÏ ÌÈ‡n‰«≈¬ƒƒ¿«∆¿»«¿≈»∆»ƒ¿ƒ
e‡ËÁL ÔÂÈk .Ïl‰˙È Ê‡ BÏ ÏÊ‡Â :¯Ó‡pL ,ÔÁaLÓ¿«¿»∆∆¡«¿…≈»ƒ¿«»≈»∆»¿
Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏ‚»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈¬≈∆

.‰ÎÈ‡(א ג, ‰Bi‰.(צפניה ¯ÈÚ‰ ‰Ï‡‚Â ‰‡¯Ó ÈB‰ : ≈»…¿»¿ƒ¿»»»ƒ«»
ÏÚ È˙ÓÈ‡ Èz˙pL ‰ÓÈ‡‰ ÈtÓ ÈB‰ ,‰‡¯Ó ÈB‰ e‰Ó«…¿»ƒ¿≈»≈»∆»«ƒ≈»ƒ«
‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,‰Ï‡‚Â È˙ÓÈ‡ ,˙Bn‡‰ Ïk»»À≈»«¿ƒ¿»»«¿≈¿»»
Ïk ÏÚ Ô˙ÓÈ‡ ‰ÏÙ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ eÏ‡‚pL∆ƒ¿¬ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿»≈»»«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,˙Bn‡‰(יד טו, ÌÈnÚ(שמות eÚÓL : »À¬»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
,‰Bi‰ ¯ÈÚ‰ .'Â‚Â ÌB„‡ ÈÙel‡ eÏ‰· Ê‡ 'Â‚Â ÔeÊb¯Èƒ¿»»ƒ¿¬«≈¡»ƒ«»
,‰BÈk ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓa d˙B‡ ÈzivL ‰n‡À»∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»

‰f‰ Á·M‰ Ïk ¯Á‡(ב ג, ‰'(צפניה ÏB˜a ‰ÚÓL ‡Ï : ««»«∆««∆…»¿»¿
‡Ï ‰È‰Ï‡ Ï‡ ‰ÁË· ‡Ï '‰a ¯ÒeÓ ‰Á˜Ï ‡ÏÂ¿…»¿»»«…»»»∆¡…∆»…
,‡È‰ ‡˙eËL Â‡Ï ‡È‰ ‰Ó ‰ÚÓL ‡Ïc ‰lk .‰·¯»̃≈»«»¿»»¿»»ƒ»»»ƒ
‡˙eËLÏ ÔÈÁÂˆ ‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ Ô·e‡¯ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈»¿»ƒ»¿ƒ¿»»
ÏÚ ,‰Ï‡‚Â .‡˙eËL ÈnwÓ ÈÂ‰ ,‰‡¯Ó ÈB‰ ‡¯BÓ»…¿»¡≈ƒ«≈»»¿ƒ¿»»«
,‰¯B˙ È¯·c ÚÓLlÓ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó eÈ‰L È„È¿≈∆»«¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ¿≈»
„ÓÏÏ dÏ ‰È‰ ‡Ï ,‰Bi‰ ¯ÈÚ‰ .‰p‰k‰ ÔÓ ‰Ï‡‚Â¿ƒ¿»»ƒ«¿À»»ƒ«»…»»»ƒ¿…

‰ÂÈÏ ÈzÁÏL „Á‡ ‡È· ,‰ÂÈpÓ ,‰BÈ ÏL B¯ÈÚÓ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆»»«¿ƒ¿ƒ¿≈
‰nk ÌÈÏLe¯Èa Ï‡¯NÈ el‡Â ,‰·eL˙a d¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈ƒ»«ƒ«»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÈzÁÏL ÌÈ‡È·,יז ב (מלכים ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¬»ƒ¿ƒ
ÏÎיג) È‡È· Ïk „Èa ‰„e‰È·e Ï‡¯NÈa '‰ „ÚiÂ :«»«¿ƒ¿»≈ƒ»¿«»¿ƒ≈»

È˙BˆÓ e¯ÓLÂ ÌÈÚ¯‰ ÌÎÈÎ¯cÓ e·L ¯Ó‡Ï ‰ÊÁ…∆≈…Àƒ«¿≈∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«
·È˙Îe ,'Â‚Â È˙BwÁ(כה ז, ‡˙(ירמיה ÌÎÈÏ‡ ÁÏL‡Â : À«¿ƒ»∆¿«¬≈∆∆

,'Â‚Â [¯Ó‡Ï] ÁÏLÂ ÌkL‰ ÌBÈ ÌÈ‡È·p‰ È„·Ú Ïk»¬»««¿ƒƒ«¿≈¿»…«
‡BÏÂ ,·¯Úa ÁÏLÂ ÌkL‰ ,¯˜aa ÁÏLÂ ÌkL‰«¿≈¿»…««…∆«¿≈¿»…«»∆∆¿
ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏb eÚÓL ‡ÏL ÔÂÈk .eÚÓL»¿≈»∆…»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒ
È˙È‚ÈÏ·Ó .„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»¿≈¬≈∆≈»»¿»»»«¿ƒƒƒ

Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔB‚È ÈÏÚ¬≈»»«ƒƒ«»

·ÏÈÎ‰ Á˙t ‡ÈÁ Èa¯ יח). ח, ÈÏÚ(ירמיה È˙È‚ÈÏ·Ó : «ƒ¬ƒ»»«»≈«¿ƒƒƒ¬≈
ÔÈ‚B‰ ÈÏaÓ ,È˙È‚ÈÏ·Ó e‰Ó ,Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔB‚È»»«ƒƒ«»««¿ƒƒƒƒ¿ƒƒ
È˙Èa È˙ÈNÚ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ˙BÂˆÓ Ìi˜Ï ‰¯Bza«»¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ»ƒƒ≈ƒ
,Lc˜n‰ ˙Èa ÏÚ ,Èe„ ÈaÏ ÈÏÚ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â Èz‚ƒƒ¿««ƒ≈»«ƒƒ«»«≈«ƒ¿»
.'Â‚Â eaÏ ‰Â„ ‰È‰ ‰Ê ÏÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ«∆»»»∆ƒ≈

·È˙Îe(יט ח, ı¯‡Ó(ירמיה ÈnÚ ˙a ˙ÚÂL ÏB˜ ‰p‰ : ¿ƒƒ≈«¿«««ƒ≈∆∆
‰LÏL LnLÓ ‰Ê ¯eac ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈwÁ¯Ó«¿«ƒ»««ƒ»»ƒ∆¿«≈¿»

·È˙Îc ,‰˜ÚÊ .‰˜‡ ,‰ÚÂL ,‰˜ÚÊ :˙BBLÏ שמות) ¿¿»»«¿»¿»»¿»»ƒ¿ƒ
כג) ÏÚzÂב, e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ‡iÂ :«≈»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»«««

,‰˜‡ .ÈnÚ ˙a ˙ÚÂL ÏB˜ :·È˙Îc ,‰ÚÂL ,Ì˙ÚÂL«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«««ƒ¿»»
·È˙Îc(כד כב, ¯Èa(שמות .Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ : ƒ¿ƒ«ƒ¿«¡…ƒ∆«¬»»«ƒ

‡e‰ ‡„‰ ,‡e‰ ¯et¯t ÔBLÏ ¯ÓB‡ ÔÈ¯Btˆc ‡e‰»¿ƒƒ≈¿ƒ¿¬»
·È˙Î„(כד ל, Â(יחזקאל :·È˙Îe .ÏÏÁ ˙B˜‡ ˜‡ איוב) ƒ¿ƒ¿»««¬»»¿ƒ
יב) ÚeLz.כד, ÌÈÏÏÁ LÙÂ יט): ח, ‡ÔÈ(ירמיה '‰‰ : ¿∆∆¬»ƒ¿«≈««≈

eÈ‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡ ,‰a ÔÈ‡ dkÏÓ Ì‡ ÔBiˆa¿ƒƒ«¿»≈»ƒ»»»…»
‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏbL ÔÂÈÎÂ ,eÏ‚ e‡ËÁL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÏB‚ƒ¿≈»∆»¿»¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ ÔB˜Ó¿≈¬≈∆≈»»¿»»»

‚ÏÁ˙t ‡¯ÈÚÊ Èa¯ לא). ל, È¯pk(איוב Ï·‡Ï È‰ÈÂ : «ƒ¿≈»»««¿ƒ¿≈∆ƒ…ƒ
Ôa ÔBÚÓL Ôa¯ ¯Ó‡ ÔÈz Ônz ,ÌÈÎa ÏB˜Ï È·‚ÚÂ¿À»ƒ¿…ƒ«»¿≈«»««»ƒ¿∆
¯NÚ ‰MÓÁk Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ eÈ‰ ‡Ï Ï‡ÈÏÓb«¿ƒ≈…»»ƒƒ¿ƒ¿»≈«¬ƒ»»»
Ï‡¯NÈ ˙Ba ˙B‡ˆBÈ Ô‰aL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÎe ·‡a¿»¿«ƒƒ∆»∆¿¿ƒ¿»≈
,BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡ÏL È„k ÔÈÏe‡L Ô·Ï ÈÏÎaƒ¿≈»»¿ƒ¿≈∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ï‡¯NÈ ˙Ba Ô‰·e ‰ÏÈ·Ë ÔÈeÚË eÈ‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»≈

.ÌÈÓ¯ka ˙BÏBÁÂ ˙B‡ˆBÈ¿¿«¿»ƒ

,˙B¯ÓB‡ eÈ‰ ‰Óe ÌLÏ ‰Ù ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ‡z»»ƒ∆≈ƒ»ƒ¿∆¿»»»¿
Ôzz Ï‡ ,CÏ ¯¯Ba ‰z‡ ‰Ó ‰‡¯e EÈÈÚ ‡N ,¯eÁa»»≈∆¿≈»«»≈»«ƒ≈

¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‰ÁtLna EÈÈÚ Ôz ,ÈBa EÈÈÚ שיר) ≈∆¿≈≈∆«ƒ¿»»¿≈≈
יא) ג, ÓÏL‰השירים CÏna ÔBiˆ ˙Ba ‰È‡¯e ‰È‡ˆ :¿∆»¿∆»¿ƒ«∆∆¿……

˙ÁÓN ÌBÈ·e B˙p˙Á ÌBÈa Bn‡ BÏ ‰¯hÚL ‰¯ËÚa»¬»»∆ƒ¿»ƒ¿¬À»¿ƒ¿«
BaÏ ˙ÁÓN ÌBÈ·e ,‰¯Bz Ôzn ‰Ê B˙p˙Á ÌBÈa .BaÏƒ¿¬À»∆««»¿ƒ¿«ƒ
.eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ‰aiL Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈa ‰Ê∆ƒ¿«≈«ƒ¿»∆ƒ»∆ƒ¿≈»¿»≈
,Ï‡¯NÈÏ ‰¯tÎÂ ‰ÁÈÏÒ ÌBÈ ÌÈ¯etk ÌBÈ ‡ÓÏLaƒ¿»»ƒƒ¿ƒ»¿«»»¿ƒ¿»≈
¯NÚ ‰MÓÁ ‡l‡ ,˙BB¯Á‡ ˙BÁeÏ Ba ezpL ÌBÈ∆ƒ¿«¬∆»¬ƒ»»»
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dax dki`

ÈÒ‡ Èa¯ ÌLa ‡Á‡ ¯a ·˜ÚÈ Èa¯ ,‡È‰ È‡Ó ·‡a¿»«ƒ«ƒ«¬…««»¿≈«ƒ«≈
ÌÈˆÚ ÏkL ,ÌÈˆÚÏ ‰ÙÈ ‰ˆÈˆ˜ ÔÓÊ BaL ¯Ó‡»«∆¿«¿ƒ»»∆»≈ƒ∆»≈ƒ
ıÚ Ïk È˙Â ,˙ÏÎ‡Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ba ÌÈˆˆ˜pL∆ƒ¿»ƒ≈ƒ«¬…∆¿»≈»≈
Èab ÏÚÓ ÏeÒt ˙ÏÎ‡Ó B‡ ˙ÚÏBz B· ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«««¬…∆»≈««≈
‡ÏeÚc ÌeMÓ ÈÒ‡ Èa¯Â ‡‰k ¯a ‡a‡ Èa¯ .ÁaÊn‰«ƒ¿≈««ƒ«»««¬»¿«ƒ«≈ƒ¿»
˙B‡cÊe¯t ‰Ï‡ Ôa ÚLB‰ Ïha BaL ,È¯Ó‡ Èa¯ ÌLa¿≈«ƒ»¿≈∆ƒ≈≈«∆≈»¿¿»
Ï‡L ‡‰k ·¯ .ÌÈÎ¯c‰ ÏÚ Ë· Ôa ÌÚ·¯È ·ÈLB‰L∆ƒ»»¿»∆¿»««¿»ƒ««¬»»«
„·Ú ‡˙e·ÈË ‡c ÏÎc ¯LÙ‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,·¯ Ì„˜ ÔÓƒ√»«¬«≈∆¿»¿»»ƒ»¬«

dÈa ·È˙Îe(ג יז, ב CÏÓ(מלכים ¯Ò‡ÓÏL ‰ÏÚ ÂÈÏÚ : ¿ƒ≈»»»»«¿«¿∆∆∆∆
B˙e B¯‡evÓ ¯ÏB˜ ¯È·Ú‰L ÏÚ ‡l‡ ,'Â‚Â ¯eM‡«∆»«∆∆¡ƒ»ƒ«»¿»
‡l‡ ,ÔelˆÈÂ Ôe˜ÒÈ ‡nÚ Ïk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ¯‡eˆa¿««»«ƒ¿»¬«»«»ƒ¿ƒ«∆»
¯a Ï‡eÓL Èa¯ .˜qÈ ˜ÒÈÓÏ ÈÚ·c Ô‡Ó Ïk ¯Ó‡¬«»«¿»≈¿≈«ƒ««ƒ¿≈«
ÌBÈ ˜ÁˆÈ ¯a Ï‡eÓL Èa¯c dÈÓLÓ dÏ È¯Ó‡Â ÈÓÁ«¿≈ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈¿«ƒ¿≈«ƒ¿»

¯Ó‡pL ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈË·L e¯z‰L(ח לו, :(במדבר ∆À¿¿»ƒ»∆»∆∆∆¡«
·È˙Îe ,'Â‚Â ‰ÏÁ ˙L¯È ˙a ÏÎÂ(ט לו, ÏÂ‡(במדבר : ¿»«…∆∆«¬»¿ƒ¿…

˙·Ï ¯LÙ‡ ÈÎÂ ,'Â‚Â ¯Á‡ ‰hÓÏ ‰hnÓ ‰ÏÁ ·qƒ̇…«¬»ƒ«∆¿«≈«≈¿ƒ∆¿»¿«
Ë·MÓ ‰È·‡ ‰zÚÓ ¯Ó‡ ‡l‡ ,˙BhÓ ÈzL L¯ÈzL∆ƒ«¿≈«∆»¡…≈«»»ƒ»ƒ≈∆
Ë·L ¯z‰L ÌBÈ È¯Ó‡ Ôa¯ .¯Á‡ Ë·MÓ dn‡Â „Á‡∆»¿ƒ»ƒ≈∆«≈«»»»¿≈∆À«≈∆

·È˙Îc ,Ï‰wa ‡B·Ï ÔÈÓÈa(יח כא, Ô˙(שופטים ¯e¯‡ : ƒ¿»ƒ»«»»ƒ¿ƒ»…≈
.ÔÈÓÈ·Ï ‰M‡ƒ»¿ƒ¿»ƒ

e‡¯˜ ‡¯˜Ó ,e‰e·¯˜Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»ƒ¿»»¿¿≈¿ƒ¿»»¿
e‰e·¯˜Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó .e‰e˜Á¯Â(יא לה, ÈBb(בראשית : ¿ƒ¬ƒ¿»»¿¿≈¿

e‰e˜Á¯Â e‡¯˜ ‡¯˜Ó .EnÓ ‰È‰È ÌÈBb Ï‰˜e בראשית) ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬
ה) ÈÏ,מח, eÈ‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡ :∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L∆≈»∆¿»ƒƒ¬≈∆
.ÌÈË·L e¯z‰L ÌBÈ Ï‡eÓL ¯Ó‡ ‰„e‰È ·¯ ¯Ó‡»««¿»»«¿≈∆À¿¿»ƒ
Èa¯ .‰¯e·˜Ï ¯˙Èa È‚e¯‰ ezpL ÌBÈ ¯Ó‡ ‰˙Ó ·«̄«¿»»«∆ƒ¿¬≈≈»ƒ¿»«ƒ
Ô‡kÓ ,¯NÚ ‰MÓÁa ‡ÁÈ ¯Ó‡ ÏB„b‰ ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆«»»«ƒ»«¬ƒ»»»ƒ»
ÌÈˆÚ ÔÈ˙¯Bk eÈ‰ ‡ÏÂ ‰nÁ ÏL dÁk LLz CÏÈ‡Â»≈»»«…»∆«»¿…»¿ƒ≈ƒ
,ÏbÓ ¯·z ÌBÈ dÈÏ È¯˜e ‡ÈÒÓ ·¯ ¯Ó‡Â ,‰Î¯ÚnÏ««¬»»¿»««¿«¿»¿≈≈¿««»
Èa¯ .ÛÈÒÈ ÛÈÒBÓ ‡Ï„e ÛÈÒBÈ ÛÈÒBn‰ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»»≈»«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ
È˙Ó ÔÓ ¯ÙÁ‰ ÏËaL ÌBÈ È¯Ó‡ ÔÁBÈ Èa¯Â ÔÈ·‡»ƒ¿«ƒ»»»¿≈∆ƒ≈«≈∆ƒ≈≈

.¯a„Óƒ¿»
‡ÈˆBÓ ‰LÓ ‰È‰ ·‡a ‰ÚLz ·¯Ú Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ≈ƒ»∆∆ƒ¿»¿»»»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰Â ,¯tÁÏ e‡ˆ ¯ÓB‡Â ‰Án‰ ÏÎa ÊB¯k»¿»««¬∆¿≈¿«¿…¿»¿ƒ
‡ÈˆBÓ ‰È‰ ˙È¯ÁLÏ ,Ô‰a ÔÈLÈÂ ˙B¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁÂ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»∆¿«¬ƒ»»ƒ
eÈ‰Â ,ÌÈiÁ‰ ÔÓ ÌÈ˙n‰ eLÈ¯Ù‰Â eÓe˜ ¯ÓB‡Â ÊB¯k»¿≈¿«¿ƒ«≈ƒƒ««ƒ¿»
ÛÏ‡ ¯NÚ ‰MÓÁ ,ÔÓˆÚ ÔÈ‡ÈˆBÓe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒƒ«¿»¬ƒ»»»∆∆
ÌÈÚa¯‡‰ ˙L·e ,ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL e¯ÒÁ ËB¯ËB¯Ùe¿¿»¿≈≈∆∆ƒ¿«»«¿»ƒ
‰ÓBc e¯Ó‡ ,ÌÈÓÏL ÔÓˆÚ e‡ˆÓe ÔÎ eNÚ ÔB¯Á‡‰»«¬»≈»¿«¿»¿≈ƒ»¿∆
ÌÈL·e ¯NÚ „Á‡·e ¯BNÚa ÔÎÂ ,ÔBaLÁa eÈÚhL∆»ƒ«∆¿¿≈¿»¿««»»ƒ¿≈
‡lÓ˙‡c ÔÂÈk ,¯NÚ ‰Úa¯‡Â ¯NÚ ‰LÏLe ¯NÚ»»¿»»»¿«¿»»»»≈»¿ƒ¿«≈
d˙B‡ Ïha ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ‰ÓBc e¯Ó‡ ‡¯‰ÈÒƒ¬»»¿∆∆«»»ƒ≈»
eÓ¯‚Â ,·BË ÌBÈ e‰e‡NÚÂ e¯ÊÁÂ eÈÏÚÓ ‰¯Êb¿≈»≈»≈¿»¿«¬»¿»¿
˙Èa‰ Ôa¯Áa ‰f‰ ÌÏBÚa Ï·‡ ‰NÚÂ Ì‰È˙BBÂÚ¬≈∆¿«¬»≈∆»»«∆¿À¿«««ƒ

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,ÌÈÓÚt(לא ל, Ï·‡Ï(איוב È‰ÈÂ : «¬»ƒ¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ¿≈∆

.ÌÈÎa ÏB˜Ï È·‚ÚÂ È¯pk(א יד, ‰ÌÚ(במדבר ek·iÂ : ƒ…ƒ¿À»ƒ¿…ƒ«ƒ¿»»
ÔB˜Ó ‰ÈÓ¯È ÏÈÁ˙‰ eÏ‚L ÔÂÈÎÂ ,‡e‰‰ ‰ÏÈla««¿»«¿≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿≈

.„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈»»¿»»»

„Ï'Â‚Â È‰Â ÈÎ· ‡O‡ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ט). ט, ‡Ó¯(ירמיה , «∆»ƒ∆»…¿ƒ»∆ƒ»«
Ô„‡¯Êe·Ï ¯v„Îe· ‰eˆ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ‡Á‡ Èa«̄ƒ¬»¿»¿»ƒƒ»¿«¿∆«ƒ¿«¿¬»

e‰ÈÓ¯È ÏÚ(יב לט, ÂÈÏÚ,(ירמיה ÌÈN EÈÈÚÂ epÁ˜ : «ƒ¿¿»»∆¿≈∆ƒ»»
BÏ ,Ú¯ ‰Óe‡Ó BÏ NÚz Ï‡Â .B˙n‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…«À»¿«««¿»»
Èk .‰Ú¯Ï EBˆ¯k ‰NÚ B˙n‡ ÌÚ Ï·‡ ,‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¬»ƒÀ»¬≈ƒ¿¿¿»»ƒ
‰È‰Â .B˙n‡Ï ‡ÏÂ ,BnÚ ‰NÚ Ôk EÈÏ‡ ¯a„È ¯L‡k«¬∆¿«≈≈∆≈¬≈ƒ¿…¿À»¿»»
Ô˙BÂ ,ÔÈ¯ÏB˜a ÌÈe˙ ÌÈ¯eÁa ÏL zk ‰‡B¯ ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»∆«¿∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈
.Ô‰Ó B¯È·ÚÓe ‡a Ô„‡¯Êe·e ,Ì‰nÚ BL‡¯ ˙‡∆…ƒ»∆¿«¿¬»»«¬ƒ≈∆
,˙B‡ÏLÏLa ÌÈÏeÏL ÌÈ˜Ê ÏL zk ‰‡B¯Â ¯ÊBÁÂ¿≈¿∆«¿∆¿≈ƒ¿ƒ¿«¿¿»
B¯È·ÚÓe Ô„‡¯Êe· ‡·e ,Ì‰ÈÏÚ B¯‡eˆ ˙‡ Ô˙BÂ¿≈∆«»¬≈∆»¿«¿¬»«¬ƒ
ÔÈÏÈÓ ˙Ïz ÔÓ „Á ÈÊÁ ‰ÈÓ¯ÈÏ Ô„‡¯Êe· ¯Ó‡ .Ô‰Ó≈∆»«¿«¿¬»¿ƒ¿¿»¬≈«ƒ¿«ƒƒ
,z‡ ÔÈ¯eqÈa ËÚ·Ó B‡ ,z‡ ¯˜L ‡È· B‡ ,Ca ˙È‡ƒ»¿ƒ∆∆«¿¿«≈¿ƒƒ«¿
ÔÈ„‰ ÏkL ,z‡ ¯˜L ‡È· B‡ .z‡ ÌÈÓc CÙBL B‡≈»ƒ«¿¿ƒ∆∆«¿∆»»≈
ecÎÂ ,‰·¯Á ‡È‰c ‡z¯˜ ‡„‰ ÏÚ ‡a˙Ó z‡ ‡ÈiL¿«»«¿ƒ¿«≈«¬»«¿»¿ƒ»¿»¿«
ÔÈ¯eqÈa ËÚ·Ó B‡ .‡ÈbÒ CÏÚ ‰LÈ‡a CLÙ ‰·¯Ác¿»¿»«¿»¿ƒ»¬»«ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÈÚa z‡Â ,‡LÈa „·ÚÓÏ ÈÚa ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡c ,z‡«¿«¬»≈¬»»≈¿∆¡«ƒ»¿«¿»≈
ÈÏÚ ÔÈ·ÈLÁ ‡È¯eqÈ ˙ÈÏ ¯ÓÈÓÏ ,‡LÈa CÏ „·ÚÓÏ¿∆¡«»ƒ»¿≈«≈ƒ«»¬ƒƒ»«
CÈÏÚ ÈÏ „Èwt ‡kÏÓc ,z‡ ÌÈÓc CÙBL B‡ .È„ÈÓƒ≈≈»ƒ«¿¿«¿»«ƒƒ¬»
„·ÚÓÏ ÈÚa z‡Â ,‡LÈa CÏ „·ÚÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÈbÒ«ƒ¿ƒ¿»¿∆¡«»ƒ»¿«¿»≈¿∆¡«
.‡¯·‚ ‡e‰‰Ï dÈeÏË˜ÈÂ ‡kÏÓ ÚÓLÈc ÔÈ‚a ‡LÈaƒ»¿ƒ¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿¿≈¿««¿»
ÈÈÚ ‰ÓÈN‡Â ‡a EÈÈÚa ·BË Ì‡ ,BÏ ¯Ó‡ ÛBq·e«»«ƒ¿≈∆…¿»ƒ»≈ƒ
,‰L¯t‰ ÛBÒa ¯Ó‡pL BÓk ,ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ»∆¿…ƒ≈»»¿∆∆¡«¿«»»»

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‰¯e·b‰ ÈtÓ BÏ ¯Ó‡pL „Ú ירמיה) «∆∆¡«ƒƒ«¿»¬»ƒ¿ƒ
א) Ó‡Ï¯,מ, '‰ ˙‡Ó e‰ÈÓ¯È Ï‡ ‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰ :«»»¬∆»»∆ƒ¿¿»≈≈≈…

ÔÈ‡ ,‰ÈÓ¯È ,BÏ ¯Ó‡L ‡l‡ ,¯·c‰ B˙B‡ ‰È‰ ‰Ó∆»»«»»∆»∆»«ƒ¿¿»ƒ
ÏÈÊ‡ z‡ ÔÈ‡Â ,ÔB‰nÚ ÏÈÊ‡ ‡‡ ,‡Î‰ ·È˙È z‡«¿»≈»»¬»»≈ƒ¿¿ƒ«¿»≈
,ÌÏBÚ ÏL BBa¯ ÂÈÙÏ ¯Ó‡ .‡Î‰ ·È˙È ‡‡ ,ÔB‰nÚƒ¿¬»»≈»»»«¿»»ƒ∆»
‡l‡ ,ÔB‰Ï Èp‰Ó ÏÈÎÈ ‡‡ ‰Ó ÔB‰nÚ ÏÈÊ‡ ‡‡ ÔÈ‡ƒ¬»»≈ƒ¿»¬»»≈¿«≈¿∆»
Èp‰Ó ÏBÎÈ ‡e‰c ,ÔB‰nÚ ÔB‰ÈÈ¯a ÔB‰kÏÓ ÏBÊÈÈ≈«¿¿»¿¿ƒ¿¿»¿«≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,‡È‚Ò ÔB‰Ï(א מ, ÁlL(ירמיה ¯Á‡ : ¿«¿»¬»ƒ¿ƒ««««
¯eÒ‡ ‡e‰Â e‰ÈÓ¯È ˙‡ ÌÈÁaË ·¯ Ô„‡¯Êe·¿«¿¬»««»ƒ∆ƒ¿¿»¿»
¯eÒ‡ ‡e‰Â ‡e‰ ÏBÎÈ·k ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÈwÊ‡a»ƒƒ»««ƒ«»ƒ¿»¿»

·È˙k dÈ˙ÂÎ„Â .ÌÈ˜Ê‡a(א א, CB˙a(יחזקאל È‡Â : »ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ«¬ƒ¿
Èa¯ ,e‰ÈÓ¯È ÏL B˙‡e· ‰˙È‰ ÔÎÈ‰ „Ú ,‰ÏBb‰«»«≈»»¿»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ
,ÔÁBÈ Èa¯Â ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡c ˙È‡Â ,‡a‡ Èa¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿«ƒ«»¿ƒ¿»««ƒ∆¿»»¿«ƒ»»

„Ú ¯Ó‡ „Á(ט לא, eˆa˜È.(ירמיה Ï‡¯NÈ ‰¯ÊÓ : «»««¿»≈ƒ¿»≈¿«¿∆
„Ú ¯Ó‡ ‡È¯ÁÂ(טז לא, C˙È¯Á‡Ï(ירמיה ‰Â˜z LÈÂ : «¬ƒ»¬««¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈

‡‡ˆBÓ ‰È‰ B˙¯ÈÊÁ·e .ÌÏe·‚Ï ÌÈ· e·LÂ '‰ Ì ¿À¿»»ƒƒ¿»«¬ƒ»»»≈
ÔË˜ÏÓ ‰È‰Â ,ÌÈ¯‰a ÔÈÎÏLeÓ ÔÈÚh˜Ó ˙BÚaˆ‡∆¿»¿À»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»¿«¿»
¯ÓB‡Â ,B˙ÈlË CB˙Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe Ô˜aÁÓe ÔÙt‚Óe¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿«ƒ¿≈

ÌÎÏ Èz¯Ó‡Â Èz¯‰Ê‰ Ck ‡Ï Èa ,Ì‰Ï(טז יג, :(ירמיה »∆»«…»ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆
eÙb˙È Ì¯Ë·e CLÁÈ Ì¯Ëa „B·k ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï ez¿«¡…≈∆»¿∆∆«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¿

¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡ ÏÚ .ÛL È¯‰ ÏÚ ÌÎÈÏ‚¯,ט (ירמיה «¿≈∆«»≈»∆«»»»∆¡«
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

סו"ס נתקבל מכתבו )כתוב מוצש"ק קרח( בו מודיע מחזירתו שלום לאה"ק ת"ו ואשר מצא 

שם הכל שלום. ותמיהני קצת על כתבו בקיצור כ"כ ע"ד פגישותיו במשך נסיעתו וחזירתו לאה"ק ת"ו 

ובטח ימלא במכתביו הבאים.

בעבר,  שהופיעו  אותן  גם  לכאן  תושלחנה  במכתבו  שמזכיר  מחנים  חוברת  אשר  הי'  מהנכון 

וה"ה בנוגע לשאר ענינים דפוס הנדפסים על ידם.

ולעוררם  על שלו  נוסף  דתיים במחנות אחרות  חיילים  עם  ג"כ  להפגש  הזדמנות  יחפש  בטח 

ולחזק את רוחם רוח ישראל סבא וכמו שעשה במחנו. והשי"ת יצליחו בכל הנ"ל ובמילא ימשיך ג"כ 

תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים.

ומסוגלים ימים אלו דגאולת נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכנדבר בהתועדות דש"ק מברכים 

חדש תמוז שכשמוציאים קומה שלימה מבור השבי והגלות, הנה תחלה מעלים וגואלים את הראש 

ובמילא כל האברים הקשורים בו נמשכים אחריו אף ששוהה איזה זמן בינתים, והנמשל מובן.

המח' למכ' מפורטים, וחותם בברכת הצלחה בכל הנ"ל.
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åôùôùé àì [äì÷ ידי על היא טיט להסרת הדרך -

ואי  אחת, מקשה עשוי שאינו כיון גירוד, או שפשוף
ג. סעיף דלעיל כסותו שעל כתבשיל לקלפו אפשר

õåçáî [åì÷ באמצעות הטיט שמשפשף היינו -
שרגילים 180מברשת  כדרך - הבגד כנף או מטלית, ,

הכביסה. בשעת הכתמים בהסרת
ïáìîë äàøðù [æì÷ מלבן אינו אבל כמלבן, נראה -

אינם  גרידא בגד שפשוף וכן טיט, שהסרת ממש,
נראה 181כיבוס  - הלכלוך במקום בגד ששפשוף אלא ,

ככיבוס.
åôùôùîå [çì÷ ומשפשף הפנימי, מצידו הבגד אוחז -

אחר  דבר כנגד בבגד 182הטיט אחר חלק כנגד או ,183.

ïçåèä úãìåú ïéòë [èì÷ אינו אבל בלבד, "כעין" -
להלן. כמבואר הטוחן תולדת

íéøôåñ éøáãî [î÷ מדברי שנעשה יבש לכלוך -
או  דייסה, או בצק כגון טחונים, היו שכבר אוכלין
שעועית  כגון הבישול, ידי על שנתמעכו אוכלין מדברי
שפשוף  או גירוד ידי על להסירו מותר - מבושלת

הפנימי  מצידו לא 187הבגד הגירוד לאחר אם ואפילו ,
מהכתם  רושם שום .188יישאר

ïçåèä úãìåú [àî÷ כל וכן לח, מעט כשהטיט -
מותר  - דקים לפירורים יתפורר אם ספק שישנו לכלוך

מבפנים  שדבוק 190לשפשפו פרי לקלף רשאי ולכך ,
ובוץ  אדמה .191עליו

zetqede mipeiv
אין 180) טיט בו שדבוק שבמקום ג' סעיף על לעיל ראה

בלבד. אבק להסרת אפילו מברשת להעביר
שפשוף 181) וכן ס"ג, דלעיל נוצה כהסרת דינה טיט הסרת

הכיבוס  שלבי (ראה הכיבוס מתהליך חלק שהוא אף בגד
אינו  - מים ללא כשנעשה מכלֿמקום כא), סעיף להלן

כיבוס.
הדבר 182) את משפשף הוא (גם) הטיט כאילו נראה שאז

הטיט. להעברת השפשוף שתכלית ממש ניכר ולא האחר,
סעיף 183) לעיל ראה כמלבן, נראה אינו נקי בגד שפשוף

להצהיל  ולא לרככו שרוצה כשניכר בגד שפשוף שהותר יב
ליבונו.
גם 184) שייך ולכך יבש טיט בקינוח גם ישנו זה חשש

חששות  ד' הוזכרו האחרונים הסעיפים בג' כן אם במנעלים,
בקרקע), (קינוח גומות להשוות יבוא המנעלים: בניקוי
בדבר  (קינוח ממחק בכותל), (קינוח הבנין על כמוסיף נראה

יבש). טיט (גירוד טוחן חד),
שהיתה 185) מלאכה אב הוא הטוחן ס"א: שא סי' כדלעיל

הוא  דק דק הירק והמחתך הצבע, סממני בשחיקת במשכן
דקים  לגופים ומחלקו אחד גוף לוקח שהטוחן הטוחן, תולדת

הטוחן. תולדת היא לזה הדומה דבר העושה וכל הרבה,
הנטחן 186) בדבר רוצה היה שאילו כיון האיסור טעם

גם  לטחון דרך היה אילו וכן גמורה, מלאכה זו היתה
צריכה  שאינה מלאכה זו היתה - הנטחן לדבר צריך כשאינו
בלבד  "חזותא" של שבמלאכה א ס"ק קו"א וראה לגופה.
כעין  אלא המלאכה תולדת אינה אם צובע, או מלבן כמו

לכתחילה. מותר היה בלבד
(ע"פ 187) שכא סי' כדלהלן טחינה אחר טחינה שאין

סל"א). פט"ו שש"כ
שהביא 188) כמשנ"ב ודלא סי"ח, להלן שוע"ר שיטת כן

שם. בשש"כ
ואומרים 189) זה על חולקין יש ס"ג: רעח סי' לעיל

מן  עליה חייב לגופה צריכה שאין מלאכה התורה...שאפילו
התורה  מן איסור בהם שאין מודים שהכל הרבה דברים ויש

לגופן. צריך כן אם אלא
אך 190) כמלבן, נראה השפשוף עצם מבחוץ, כשמשפשפו

ולכך  השפשוף, תוצאת כיֿאם אסור, אינו מבפנים השפשוף
יש  - מדרבנן אלא אינו האוסרים וגם מחלוקת, שיש במקום
שמותר  ס"ג קסא סי' לעיל משמע וכן פס"ר, כשאינו להקל
פסק  וכן גירוד, בדרך שלא הציפורן שתחת יבש טיט להסיר

הגרשז"א. בשם פט"ו בשש"כ
הקליפה.191) בהסרת שיתפררו שיתכן אף
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dkld ixe`ia
נכרי  ידי על עניין בכל שהתירו בשרו 192ויש על שנדבקו יבשים ובוץ לכלוך כגון הגוף צער במקום או ,193.

zetqede mipeiv
פט"ו 192) ובשש"כ נכרי, ידי על הקיל לו ס"ק משנ"ב

בזה  שאין כאן שוע"ר פי על שזה שייתכן העיר קג הערה
לגופה. צריכה שאינה מלאכה

מלאכה 193) התירו צער שבמקום ג, ס"ק מש"ז פמ"ג

וראה  גוונא, כהאי טוחן וכלֿשכן לגופה, צריכה שאינה
בה  שדבוקה אסלה לנקות שמותר נ הערה פכ"ג שש"כ

לאיבוד. והולך במים נמס שהכל כיון יבישה צואה

•
"inei ax" gel itl - rny z`ixw zekld owfd epax jexr ogley

בלא · קראה שאם שמע קריאת את מעכבות אינן הברכות
וקורא  וחוזר שמע קריאת חובת ידי יצא ברכותיה
אינן  שמע קריאת שברכות שמע קריאת בלא הברכות
לעשייתן  עובר אלא אותן מברכין שאין מצות שאר כברכות
את  לקרות וצונו במצותיו קדשנו אשר מברך אינו שהרי
ולקרות  לחזור טוב ואעפ"כ נ"ט בסי' שנתבאר וכמו שמע
הקריאת  לא וקרא חזר לא ואם הברכות עם שמע קריאת
יחיד  בין שמע קריאת חובת ידי יצא הברכות ולא שמע

צבור: בין כן שעשה

הברכו ‚ לראשונה סדר שניה הקדים שאם מעכבות אינם ת
פותחת  אינה שהשניה ואע"פ ברכות חובת ידי יצא
מקום  מכל ברכה אינה מלכות בה שאין ברכה וכל בברוך
בפני  אותה כשקורא אף לחברתה סמוכה שנתקנה כיון

בפתיחתה: ומלכות שם בה אין עצמה

מרים „ ומעשה עמלק ומעשה סיני הר מעמד זכירת
שבת  זכירת וגם תורה של עשה מצות הן העגל ומעשה
שמע  קריאת אצל לזכרן וטוב יום בכל שמצותה אומרים יש
סיני  להר וקרבתנו תורה מתן יזכור בחרת ובנו שכשיאמר
שימחה  עד שלם השם שאין עמלק מעשה הגדול לשמך
לדבר  ולא להודות אלא נברא לא הפה לך להודות זרעו
ה' מצות כל את וזכרתם מרים מעשה זכירת וזהו הרע לשון
מי  יש העגל ומעשה המצות כל כנגד ששקולה שבת היא זו
שעה  כאותה ולא באהבה (ליחדך) כשאומר שיזכור שאומר

הקב"ה: עם באהבה היה שלא העגל את שעשו

* * *
אותה ‰ בעשיית חובה ידי לצאת כוונה צריכות המצות כל

אלא  חובתו ידי לצאת כוונה בלא עשאה ואם מצוה
מצוה  אותה לשם ולא אחרת לכוונה או בעלמא כמתעסק
אין  שמצות אומרים ויש התורה מן חובתו ידי יצא לא
כסברא  והלכה בדיעבד יצא המתעסק ואף כוונה צריכות
בשל  אבל תורה של במצות אמורים דברים במה הראשונה
כמו  חולקין ויש כוונה שא"צ שהלכה י"א סופרים דברי
וצריכה  התורה מן היא שמע וקריאת תע"ה בסי' שיתבאר

הכל. לדברי כוונה

מכל  כוונה א"צ תורה של מצות שאפילו להאומרים ואף
אומר  שהוא מה שיבין הלב כוונת צריך שמע בקריאת מקום
ידי  לצאת בכוונה אלא כוונה צריך שאינו אמרו ולא בפיו
בדברים  יהרהר שלא כלומר הענין כוונת צריך אבל חובה
דומה  ואינו הלב בהסכמת שמים מלכות שיקבל כדי אחרים
אע"פ  מצותה שעשה וכל עשייה מצות שהן מצות לשאר
מן  זה שאין אלא עשייתה מצות קיים הרי לה כיון שלא
באמצע  בה שהרהר אע"פ לצאת כיון אם וכ"ש המובחר
ותפלה  שמע קריאת אבל הכל לדברי יצא אחרים בדברים
בדין  אינו שבחים סידור או שמים מלכות עול קבלת שהן

אחרים. לדברים פונה לבבו שיהיה

ישראל  שמע שהוא שמע קריאת של ראשון בפסוק זה וכל
של  ראשונה בברכה וכן שמים מלכות קבלת עיקר שהוא
בדיעבד  מעכבת הכוונה אין ואילך מואהבת אבל תפלה
בעונת  אלו הפרשיות מגיה או בתורה קורא היה ואפילו
לצאת  נתכוין שלא פי על אף חובתו ידי יצא שמע קריאת

ראשו  בפסוק שנתכוין והוא חובתו קריאת ידי שעיקר (מפני ן
והשאר  התורה מן שהוא בלבד ראשון פסוק אלא אינה שמע
אם  אבל לכתחלה אלא כוונה הצריכו לא חכמים שתיקנו
בלא  שקרא בין ולקרות לחזור א"צ כוונה בלא השאר קרא

הענין. בכוונת שלא בין לצאת כוונה

כוונה  צריכים סופרים דברי של מצות שאף להאומרים ואף
עשיה  מצות שאינה כיון שמע בקריאת מקום מכל לצאת
התלוי  דבר שהוא מצות ועול שמים מלכות קבלת אלא
מפני  ולקרות לחזור הצריכו שלא כיון לפיכך הענין בכוונת
חסרון  מפני לחזור כן גם הצריכו לא הענין כוונת חסרון
במה  ודי לב בלי לדבר שיחזור בצע מה כי לצאת כוונה
לקבלה  כן גם יבא כן ידי שעל יום בכל לקרות שהצריכוהו
שאם  אלא כוונה הצריכו לכתחלה שהרי הפעמים ברוב בלב

לחזור. הטריחו לא נתכוין שלא מקרה אירע

צריך  התורה מן ג"כ הוא ואילך שמואהבת להאומרים אבל
די  הענין כוונת אבל התורה מן שהוא מה בכל לצאת כוונה

בדיעבד): הכל לדברי ראשון בפסוק

כוונה: צריכים ואם שמע לקריאת ברכות דין ס סימן א' חלק
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* * *
של ‡ פרשיות הג' כל ולקרות להזהר צריך לכתחלה

כדרך  ובזיעה ברתת וביראה באימה בכוונה שמע קריאת
דהיינו  המלך להם שמשגר פרוטגמא קורין המדינה שבני
וקורין  רגליהם על עומדים שהם מדינתו בני על המלך כתב
היא  שמע וקריאת ובזיעה וברתת וביראה באימה אותן
עלינו  הטריח ולא ישראל לעמו הקב"ה של פרוטגמא
עכ"פ  צריך אך בדרך בלכתך אלא מעומד לקרותה הקב"ה

וביראה: באימה לקרותה

שמעה · שלא חדשה כפרוטגמא בעיניו שתהיה וצריך
כלומר  היום מצוך אנכי אשר הכתוב שאמר וזהו מעולם
דבר  שמע שכבר כמו ולא כחדשים בעיניך יהיו יום בכל

כבתחלה: אצלו חביב אינו ששוב פעמים הרבה אחד

להשלים ‚ תיבות ג' וחסרו תיבות רמ"ה יש שמע בקריאת
שמע  קריאת הקורא שכל אדם של אבריו כנגד רמ"ח
נוהגין  לכן בה ומתרפא אחת תיבה נוטל אבר כל כתיקונה
כל  ובזה רם בקול אמת אלהיכם ה' ואומר חוזר שהש"ץ

אלו. תיבות ג' ש"ץ של מפיו ושומעין הואיל יוצא אדם

אלקיכם  ה' אני אומרים בלחש לעצמן כשקורין הצבור וכל
חוזרין  ואינן ויציב מתחילין ואח"כ הש"ץ על וממתינים אמת
אחרת  תיבה הפסק בלי אמת אמת האומר שכל אמת ואומרין
לא  אם אותו שמשתיקין שמע שמע אומר כאלו בינתיים
אין  קצת שהה אם ואף שיתבאר כמו בינתיים כלל שהה
אם  אבל בינתיים אחרת תיבה הפסק בלי לכתחלה לכפול
איסור  אין אמת אלהיכם ה' הש"ץ עם לחזור יחיד כל רוצה

אלהיכם. ה' בתיבת לאמת אמת בין שמפסיק מאחר בדבר

לעצמו  בלחש כשקורא אמת לומר שלא נוהגין יש והש"ץ
יהיה  רם בקול אמת ואומר וחוזר אמת בלחש יאמר שאם
להפריד  שלא בלחש גם אמת לומר נוהגין ויש תיבות רמ"ט

אלא  המנין מן אינו השני ואמת לאמת אלקיכם ה' נוסח בין
הוא: ויציב אמת ברכת

* * *
וחסרון „ נאמר עליו בצבור שמע קריאת קורא שאינו ומי

רמ"ח. ממנין לו שחסרו תיבות ג' אלו להמנות יוכל לא

ויציב  שבאמת ווי"ן בט"ו לכוין תקנה קצת לו יש ואעפ"כ
שמות  ג' כנגד והן צ' עולין ווי"ן שט"ו זו כוונה מפרשים יש
מפרשים  ויש ל' הן אותיותיו וד' כ"ו עולה אחד שכל הוי"ה
השם  כמנין צ"א הרי הקריאה ועם צ' עולין ווי"ן שט"ו

אמת. אדנ"י ה' אמר וכאלו ובכתיבתו בקריאתו

מלך  אל שיאמר ביחיד לקורא אחרת תקנה אומרים ויש
והן  רמ"ח מנין משלימין אלו תיבות וג' וגו' שמע נאמן
באהבה  ישראל בעמו הבוחר אחר לענות שיש אמן במקום
לא  בצבור כשקורא מקום ומכל נאמן מלך אל  ר"ת אמן כי
כשמסיים  הש"ץ אחר אמן יאמר רק נאמן מלך אל יאמר

אלו: במדינות נוהגין וכן הברכה

הכוונה ‰ לעורר כדי רם בקול ראשון פסוק לקרות נוהגין
כדי  ראשון פסוק בקריאת פניהם על ידיהם ליתן ונוהגין

מלכוין: שמונעו אחר בדבר יסתכל שלא

Â ושנותיו ימיו לו מאריכין אחד של בדלי"ת המאריך כל
שימליך  כדי קצת בה יאריך אלא בחי"ת יחטוף לא וגם
ולזה  חי"ת כמנין והארץ רקיעים שז' ובארץ בשמים הקב"ה
הוא  חי כלומר חי"ת של הגג שבאמצע החטוטרת רמז
שיעור  כדי יותר להאריך צריך בדלי"ת אבל עולם של ברומו
העולם  רוחות בד' ומושל בעולמו יחיד שהקב"ה שיחשוב
הראש  להטות נוהגין ויש זה מכשיעור יותר להאריך וא"צ

רוחות: ולד' ומטה מעלה המחשבה כפי

Ê שיקראנה ולא כרי"ש תהיה שלא בדלי"ת להדגיש צריך
וכל  יפה בפה שיטעימנה אלא דגש בה אין שהרי בדגש
ונראה  מדאי יותר ומאריכין המדגישין עושים יפה שלא שכן
אחד  של בד' להאריך שאמרו ומה בשו"א נקודה הד' כאלו
אות  כל שהרי הד' בקריאת ולמשוך להאריך אמרו לא
אלא  לגמרי נחטפת היא תחתיה נקודה ואין התיבה שבסוף
ואחריה  הד' בקריאת רוחות בד' להמליכו במחשבתו יאריך

שם. ברוך שיתחיל בטרם

בין  מעט להפסיק לו יש אחד של בד' מאריך שאינו מי ואף
מלכות  קיבול עיקר כי לברוך ראשון אחד בפסוק הוא שמים

דברים: שאר לבין בינו להפסיק לו ויש

* * *
Á כמקבל שנראה מפני אותו משתקין שמע שמע האומר

ואומרו  וחוזר הפסוק כל שאומר והוא רשויות שתי עליו
משתקין  אין אבל הוא מגונה תיבה כל כופל אם אבל שנית
אלא  רשויות שתי עליו למקבל דומה זה שאין אותו
משתיקין  תיבה כל שכשכופל להיפך אומרים ויש כמתלוצץ
אותו  משתיקין אין אותו ושונה הפסוק כל וכשאומר אותו
אלא  אותו משתיקין אין הכל ולדברי הוא מגונה אבל
ענין  בכל אסור לכתחלה אבל רם ובקול בצבור כשאומר
א"כ  אלא מיד ולשנותה ולחזור הפרשה כל לקרות אפילו
קריאת  לקרות לו שמותר מטתו על שמע קריאת כשקורא
שמע  קריאת מתוך בשינה להשתקע כדי פעמים כמה שמע
ב' ראשון פסוק מלומר ליזהר יש בזה שגם שאומר מי  ויש
שמע  לומר נוהגין שיש מה אבל לדבריו לחוש וראוי פעמים
חשש  שום בזה אין בסליחות ויעבור שאומרים פעם בכל
רשויות: ב' כמקבל נראה לא בינתיים הרבה שמפסיק שכיון

Ë בתפלת הכפורים וביום בסליחות באשמורת האומרים
שלא  ללמדן יש ישראל שמע פסוק פעמים ב' נעילה
גם  אומרים ויש הוא מגונה עכ"פ הכל לדברי שהרי יאמרו

שמשתיקין: כן

È מנהג פעמים ז' נעילה בתפלת שאומרים האלקים הוא ה'
ואין  רקיעים מז' למעלה שדר אותו שמשבחים הוא כשר
במקרא  שהוכפל מצינו שהרי רשויות לב' בכופלתו לחוש

וגו': האלקים הוא ה' העם) (כל ויאמרו אליהו גבי

‡È'ב משום אמן אמן לענות שלא ליזהר שיש אומרים יש
אמן  אמר דוד שהרי חשש שאין אומרים ויש רשויות
עיקר: וכן וא"ו בלא לאומר בוא"ו אומר בין לחלק ואין ואמן

·È מלכותו כבוד שם ברוך פעמים ג' לומר שנוהגין מה
ב' משום לחוש אין נעילה תפלת בסיום ועד לעולם

קבלת ר  עיקר שהיא ישראל בשמע אלא חששו שלא שויות
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אין  אחת פעם ישראל שמע כשאמרו אבל שמים מלכות
לב' ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך בכפילת לחוש

ישראל: שבשמע אחד ה' על אותו עונין שהרי רשויות

* * *
‚È מלכותו כבוד שם ברוך לומר צריך ראשון פסוק אחר

לגלות  יעקב שביקש שבשעה לפי בחשאי ועד לעולם
אחד  בכם יש שמא אמר שכינה ממנו נסתלקה לבניו הקץ
ה' אלהינו ה' ישראל שמע ואמרו כולם פתחו הגון שאינו
בלבך  שאין כשם אבינו ישראל אתה ממנו שמע כלומר אחד
ואמר  הזקן פתח מיד אחד אלא בלבנו אין כך אחד אלא
היאך  חכמים אמרו ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך
כתבו  לא ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך נאמר נעשה
ואם  בחשאי לומר התקינו יעקב אמרו נאמר לא בתורה משה

אותו: מחזירין עיקר כל אמרו לא

„È לעולם מלכותו כבוד שם ברוך בין מעט להפסיק צריך
שמים  מלכות קבלת בין להפסיק כדי לואהבת ועד
מלכותו  כבוד שם וברוך ישראל שמע כי מצות לשאר
אלהותו  מקבלים שאנחנו קבלה לשון הוא ועד לעולם

צוואה. לשון הוא ואהבת ומלכותו

לה' אלהינו ובין לה' ישראל בין ראשון בפסוק להפסיק ויש
הוא  אלהינו שהוא ה' כי ישראל שמע נשמע שיהיה כדי הב'

אחד: ה'

ÂË ללאהבה היום ובין לבבך לעל היום בין להפסיק צריך
למחר: ולא לבבך על היום נראה יהיה שלא

ÊË העי"ן יפה להטעים כדי לה' נשבע בין להפסיק צריך
ח"ו. ה' נשבה אומר וכאלו כה' נראית תהא שלא

תדמה  שלא וזכרתם ושל תזכרו של זיי"ן להתיז צריך
דומה  שלאחריה לכ"ף הסמוכה ז' כל כי לסמ "ך קריאתה

אותה: מתיזין לא אם לסמ"ך קריאתה

ÊÈ ולא תבלע שלא ישראל שמע של יו"ד להדגיש צריך
והיו  של יו"ד וכן אשראל אומר וכאלו אל"ף תראה

והאו: אומר כאלו נשמע יהיה שלא

ÁÈ כאלו נראה יהיה שלא לאף וחרה בין ריוח ליתן צריך
וחרף: אומר

* * *
ËÈ כאות שבתחלתה שאות תיבה בין ריוח ליתן צריך

על  כגון מהן אחת אות תבלע שלא שלפניה תיבה שבסוף
מארץ  אתכם פתיל הכנף מהרה ואבדתם לבבכם על לבבך
יפסיק  שלא צריך שבהן אלא לבבכם בכל לבבך בכל וכן
יתן  ואעפ"כ להסמיכן וצריך בינתיים מקף יש שהרי הרבה

למדי"ן: ב' שקורא נשמע שיהיה בל' והבדל ריוח

Î צריך מ"ם שלפניה תיבה וסוף אל"ף שתחלתה תיבה כל
ולמדתם  כגון האל"ף תבלע שלא ביניהם מעט להפסיק
את  וזכרתם את ושמתם אותו וראיתם אותם וקשרתם אותם

מת: מותו מותם כקורא נראה יהיה שלא את ועשיתם

‡Î דזמרה בפסוקי אף אלא בלבד שמע בקריאת ולא
הקורא  הדין והוא זה בכל לדקדק צריך ובתפלה
ומה  זה בכל ליזהר לו יש בכתובים או בנביאים או בתורה
אותה  קורין ישראל שכל מפני הוא שמע בקריאת שהזהירו
להזהיר  הוצרכו לפיכך הארץ ועמי חכמים ביום פעמים

בקריאה: בקיאים שאינם הארץ עמי מפני

·Î ולא הדגש ירפה ולא הרפה ידגיש שלא ליזהר צריך
נע  שו"א ואיזה הנח שו"א יניע ולא הנע שו"א יניח
הם  אלו דקדוקים וכל להמדקדקים ידוע נח שוא ואיזה

ס"ב: בסי' שיתבאר כמו לכתחלה

‚Î כמו בטעמים שמע קריאת לקרות שצריך שאומר מי יש
כן  נהגו לא אבל לדבריו לחוש וראוי בתורה שהם
בטעמים  הקריאה כי בזה המנהג לשנות וקשה אלו במדינות
בנגינה  לכווין מעודו בה הורגל שלא למי הכוונה מפסדת
ויודע  עצמו על להחמיר הרוצה אבל כראוי המלות ובפירוש

ברכה: עליו ותבא יחמיר בשתיהן לכוין שיוכל

„Î כשמזכיר ובציצית בתפילין למשמש הוא יפה מנהג
של  בתפילין שימשמש דהיינו שמע בקריאת מצוותן
כשאומר  ראש של ובתפילין כו' לאות וקשרתם כשאומר יד
בב' ימשמש אותו וראיתם אומר וכשהוא כו' לטוטפת והיו

כ"ד: בסי' שנתבאר כמו בהן ויסתכל שלפניו ציצית

‰Î שם ברוך מלבד רם בקול שמע קריאת לקרות נוהגין יש
בלחש  לקרותה נוהגין ויש ועד לעולם מלכותו כבוד
השמיעה  על אחר יבטח שמא חשש מפני ראשון פסוק מלבד
כשט' אלא בשמיעה יוצא אינו ובאמת בעצמו יקרא ולא

נ"ט: בסי' שנתבאר כמו להוציאם המכווין מאחד שומעין

שמע: בקריאת ולכוין לדקדק צריך כמה דין סא סימן א' חלק
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.mdipXn lElM awrIW itl ,oikix`n©£¦¦§¦¤©£Ÿ¨¦§¥¤

mdxa`A wgviÎzciwr dlElM zixgW zNtY mbe'כּו. §©§¦©©£¦§¨£¥©¦§¨§©§¨¨

dNMke" oFWl ± "crFn" mbedCrY"dilk(i ,`q dirWi), §©¥§§©©¨©§¤¥¤¨§©§¨

"icr" oFWl `EdW41xzM zpigA ± hEXiwe'42כּו: . ¤§£¦§¦§¦©¤¤

xESiw"l`xUi ipA z` ev" wEqRd WExiRn: ¦¦¥©¨©¤§¥¦§¨¥

"ev"zFidl dWn zpigA KWnp didIW ,`Yeev oFWl ± ©§©§¨¤¦§¤¦§©§¦©Ÿ¤¦§
l`xUi ipA mr `cg `YeevA43df ici lre ."mdil` Yxn`e", §©§¨£¨¦§¥¦§¨¥§©§¥¤§¨©§¨£¥¤

xEAC lEHiaE cEgi zFidl ,xEACd gM mdl KWnEi df ici lrW¤©§¥¤§¨¨¤Ÿ©©¦¦§¦¦¦

'd xacA mc`d44. ¨¨¨¦§©

Edfe"ipAxw z`"zpigA od "z`" :zFIzF`,eiY cr sl`n §¤¤¨§¨¦¤¥§¦©¦¥©¤©¨
± "ipAxw" od odmiaFxw:aEzMW FnkE .izF` oiaxwnE il` ¥¥¨§¨¦§¦¥©§¨§¦¦§¤¨

dpFWe `xFw `EdÎKExA WFcTd" ± "LitA iYnU xW` ixacE"§¨©£¤©§¦§¦©¨¨¥§¤
"FCbpM45. §¤§

oM mB didi df ici lre"iX`l ingl",c"EiÎW` ± "iX`" : §©§¥¤¦§¤©¥©§¦§¦©¦©¥
,'oinlr lM aaFq' zpigAn ,dlrnln cxFIW W` zpigA `EdW¤§¦©¥¤¥¦§©§¨¦§¦©¥¨¨§¦
ÎW` ± "dX`" zpigA ,zindAdÎFWtpAW W`dÎcFqi zFlrdl§©£§¨¥¤§©§©©£¦§¦©¦¤¥

'd46"ingl" ici lr `Ed cEiÎW` zpigac Ff dkWndW ,¤©§¨¨¦§¦©¥©§¥©§¦
"oiqpxtn l`xUi" ±47. ¦§¨¥§©§§¦

:xnFl FpFvxE§©

Ff ± FzPEzg mFiA" KxC lr ,lAwnEÎriRWn cEgi `Ed iM¦¦©§¦©§©¥©¤¤§£¨
"dxFYÎoYn48iM .cEiA" oiprM ± riRWn zpigA `EdcEi`xap ©©¨¦§¦©©§¦©§¦§¨§¦§¨

"`AdÎmlFrd49e .'dA" oiprM ± lAwn zpigA ±'d`xap ¨¨©¨§§¦©§©¥§¦§¨§¦§¨
" oipr oM mB Edfe ."dGdÎmlFrdigFgip gix." ¨¨©¤§¤©¥¦§¨¥©¦¦
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.41.("okWEal lr adf icr" :ck ,` 'a l`EnW)§¥£¦¨¨©§§¤

.42oiIre" ּבענין פקּודי" "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מׁשּכן מה §©¥ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
`)"העדּות  cEnr Wix ,d .b ,c Kli`e d wxR). ֵָ¤¤¨¥¨¥©

" מענין קרּבני ועּיין ב').את עּמּוד קס"ד, (ּדף וּיצא א', חלק ּבּזהר – " ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
fp xg` mFwnaEz`' xnY` Ediilr ± cFde gvp" :xdGA xM §¨©¥¦§¨©Ÿ©¥©§£©§¦§©¤

'ipAxw'כּוxE`iAA mW oiIre ּבסֹופֹו". ּוראינה" "צאינה ּפסּוק על ¨§¨¦§©¥¨©¥ְְְֶֶַָָָ
(a ,gk mixiXd xiW oOwl),dxFYd zFIzF` zpigA md cFde gvpC §©¨¦©¦¦§¥©§¥§¦©¦©¨

.כּו'

" א').ניחֹוחי ריח ּומענין עּמּוד סֹוף רל"ט, (ּדף ּפקּודי ּבפרׁשה – " ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

" ב').לי להקריב ּומענין עּמּוד כ', (ּדף ׁשמֹות ּבפרׁשה – " ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

" ּדף ּבמֹועדֹוּומענין ׁשם ועּיין ב'. עּמּוד פ"ט, (ּדף ל ל ּבפרׁשה – " ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּדף  א'. רכ"ד, ּדף ּפנחס: ּובפרׁשת כ"א. ּדף ׁשמֹות ּובפרׁשת א'. ְְְְִַַַַַָָָָָפ"ח,

א'). עּמּוד ר"מ, ּדף א'. עּמּוד ַַַרכ"ו,

י"ט, ּפרׁשה ׁשֹוחר־טֹוב ּובמדרׁש ב'. ּפרׁשה וּיקרא־רּבה ּבּמדרׁש ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָועּיין
" לי ּתׁשמרּומענין l`'"כּולהקריב mlFrl ff Fpi` ,'il' xn`PW mFwn lkA"] ְְְְְִִִִֵַָ§¨¨¤¤¡©¦¥¨§¨Ÿ

["`Ad mlFrl `le dGd mlFrA ּפסּוק על זה מענין ּׁשּנתּבאר מה ועּיין . ¨¨©¤§Ÿ¨¨©¨ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
כּולי "וארׂשּתי"'[b ,h xAcOA lirl]. ְְִִֵַ§¥©¦§¨

ּׁשּנתּבאר  ּומה ב'). עּמּוד סֹוף רמ"ה, (ּדף ויחי ּפרׁשה א', חלק זהר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹועּיין
כּו'". הּׁשירים "ׁשיר ּובּפסּוק "יֹונתי". ּפסּוק על ּבּביאּור ִִִִִֵֶַַַַָָָמּזה

ּתצּוה"43. "ואּתה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה `xF(ועּיין dxFY) ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ¨

(c ,`t(.
.44" ּגּבי הּמּטֹות", "ראׁשי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה לאמר (ועּיין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

הּדבר  a)"זה ,at .Kli`e ` ,at oOwl) הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר ּומה . ֶַָָ§©¨¨¥¨ְְִִִֵֶַַַָ
ידּבר" `)"מׁשה ,hq xF` dxFY)(. ְֵֶַֹ¨

ּגּבי 45. הּנ"ל, ּתצּוה" "ואּתה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ(עּיין
יׂשראל " ּבני '"מאת WExiR :c ,`t xF` dxFY)z`nzFIzF` zpigAn Epiid ,' ְְִֵֵֵֵָ¨¥¥¥©§¦§¦©¦

' lW dxFYd wqr ici lr EpiidC ,e"iY cre s"l`OW dxFYdl`xUi ipA("' ועּיין . ©¨¤¥¨¤§©¨§©§©§¥¥¤©¨¤§¥¦§¨¥ְֵַ
" ּגּבי "ואתחּנן", הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר ההיא מה oPgz`e"ּבעת oOwl) ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ§©¨¨¤§©©

± '`idd' mWA `xwp `EdW ,`iiqMz`c `nlr zpigA didIW ,WExiR" :` ,b¥¤¦§¤§¦©¨§¨§¦§©§¨¤¦§¨§¥©¦

("'aFd`l zr' zpigaA iENibA zFidl ּגּבי הּיֹום", "וידעּת הּמתחיל ּובדּבּור . ¦§§¦¦§¦©¥¤¡ְְְְִִֵַַַַַָָ
."את ואהבּת" ,o"irA 'aFd`l zr' FnM ± 'z`' WExiR :` ,b oPgz`e oOwl) ְְֵַָָ§©¨¨¤§©©¥¥§¥¤¡§©¦

iENib icil `AW mcFw FxFwnA df iENib zpigAW `N` . . miPnf xcq zFidl iENiBd©¦¦§¥¤§©¦¤¨¤§¦©¦¤¦§¤¤¨¦¥¦

iENib zpigA KM 'FxUal ltHd z`' ± 'FxUA z`' FnM ,sl`A 'z`' `xwp onGd©§¨¦§¨¥§¨¤§¤§¨¤©¨¥¦§¨©§¦©¦

("mlrddl ltHd `Ed FxFwnA(. ¦§©¨¥§©¤§¥

לציצית"46. לכם "והיה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר: מה cn,(ועּיין lirl) ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ§¥

(Kli`e b" ּגּבי תצא", "ּכי הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף ה ; dl,"'ּונתנֹו `vY oOwl) ¨¥¨ְְְִִִֵֵֵַַַָ§©¨¥¥

(a.

ּבענין הּמֹוׁשלים", יאמרּו ּכן "על הּמתחיל ּבדּבּור ׁשם "ׁשלהבת ועּיין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
dlrnlnי"ּה" d`Ad dAx dad` zpigA `Ed D"i zadlW :a ,eq zTg lirl) ָ§¥ª©©§¤¤¨§¦©©£¨©¨©¨¨¦§©§¨

`lkY `xFdpC Wid lEHiaA `Yzlc `zExrz`d xg`W Epiide .'Ek D"i zpigAn¦§¦©¨§©§¤©©¨¦§£¨¦§©¨§¦£¥¦§¨¦§¨

± `Yzlc `zExrz`d didIW icM mb K` .'Ek dAx dad` eilr KWnpe dxFW¤§¦§©¨¨©£¨©¨©©§¥¤¦§¤¨¦§£¨¦§©¨

ozFPW ,D"i zadlW zpigAn dlrnln dNgYA `lirlc `zExrz` ici lr `Ed©§¥¦§£¨¦§¥¨©§¦¨¦§©§¨¦§¦©©§¤¤¨¤¥

(W` itWx zFidle zindAd WtPd z` xxal ziwl`d WtPA gM ּׁשּנתּבאר ּומה . Ÿ©©¤¤¨¡Ÿ¦§¨¥¤©¤¤©©£¦§¦§¦§¥¥ְִֵֶַָ
ּבענין נּצבים", "אּתם הּמתחיל ck)ּבדּבּור ,c oPgz`e):אׁש אלקי ה' "ּכי ְְְְִִִִִֶַַַָָ¨¤§©©ֱִֵֶֹ

הּוא" lrאֹוכלה dlrnl wNYqOW W`d rahM ,WExiR :cÎb ,cn miaSp oOwl) ְָ§©¨¦¨¦¥§¤©¨¥¤¦§©¥§©§¨©

`l FcFakaE FnvrA KxAzi FzEdl` iENibA . . hXRznE cxFi Fpi`e ,lWn KxC¤¤¨¨§¥¥¦§©¥§¦¡Ÿ¦§¨¥§©§¦§Ÿ

zFidl KWnp mXnE . . aaFq xcbA `le `Nnn xcbA `l ,drRWd mEW KiIW©¨©§¨¨Ÿ§¤¤§©¥§Ÿ§¤¤¥¦¨¦§©¦§

FcEgIn cxRil `NW ,zrCd on dlrnl ,aNd ziniptA dwrv zpigA mc`l§¨¨§¦©§¨¨¦§¦¦©¥§©§¨¦©©©¤Ÿ¦¨¥¦¦

("zadlW W` itWxM xrFa FAl zFidle ,KxAzi FzEcg`e סֹוף ּׁשּנתּבאר ּומה . §©§¦§¨¥§¦§¦¥§¦§¥¥©§¤¤ְִֵֶַָ
ּבענין יכּפר", הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ak)ּדּבּור ,bl `VY):"הּצּור "ּבנקרת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָ¦¨ְְִַַ

. zEEdzd iWxW lM WxWe xFwn ,oFilr xEv zpigAn ,WExiR :b ,ek ixg` lirl)§¥©£¥¥¦§¦©¤§§§Ÿ¤¨¨§¥¦§©

zFidl ± 'ied mW zpigAOW ;lrFtA `le gkA ,mlrdA FA `Ed d"iedd WxWe .§Ÿ¤©£¨¨§¤§¥§Ÿ©§Ÿ§©¤¦§¦©¥£¨¨¦§

zpigA la` .l"Pd 'DlkF` W`' zpigA `EdW ,Wil oi`n mi`vnPd lM dEdn§©¤¨©¦§¨¦¥©¦§¥¤§¦©¥§¨©©£¨§¦©

('DlkF`' W` zpigA deEdzpe KWnp EPOOW ± `Ed xESd.( ©¤¦¤¦§©§¦§©¨§¦©¥§¨

.47Epiide .W`d cFqie mFg zpigA ± mcl KRdp mgNd iM)¦©¤¤¤§©§¨§¦©¦¨¥§©§
."ingl" E`xwPW zFpAxTd©¨§¨¤¦§§©§¦

כ"א  סעיף למ"ד, אֹות אֹור" ּב"מאֹורי xwPW`:ועּיין zFpigA dOM ± ְְִִֵֵֶַָָ©¨§¦¤¦§¨
'dÎW` ± "dX`" zpigaC ,Wxtl Wie ."dpWn mgl"e "mgl"¤¤§¤¤¦§¤§¥§¨¥¦§¦©¦¤¥

l ingl" `xwpiX`:aEzMX dn KxC lr .c"EiÎW` zpigal " ¦§¨©§¦§¦©¦§¦©¥©¤¤©¤¨
aWIe) "lkF` `Ed xW` mgNd m` iM".('ו Flל"ט, o`xw" :oke ¦¦©¤¤£¤¥©¥¤§¥¦§¤

zFnW zWxtA "mgl lk`ie'כ ).ב', §Ÿ©¨¤§¨¨©§
.48.(a ,ek ziprY)©£¦

.49.(a ,hk zFgpn)§¨



ריג c"ag i`iyp epizeax zxezn

)" zFidNW :xnFl Wi F`"ipAxw z`zFIzF`d didIW , ¥©¤¦§¤¨§¨¦¤¦§¤¨¦
" ici lr Edf ,il` miaFxwiX`l inglÎ`zExrz`d ici lr iM ± " §¦¥©¤©§¥©§¦§¦©¦©§¥¨¦§£¨

oipre .xzFi DFaB dpigA dxFYA KWnp `Yzlc"igFgip gix"± ¦§©¨¦§©©¨§¦¨¨©¥§¦§¨¥©¦¦
.(cEiÎW` zpigAn dlrnNW "dTC dnnC lFw" zkWnd©§¨©§¨¨©¨¤§©§¨¦§¦©¥

" zFidl Kixv KM xg`eExnWY"dpWn Ff xFnW" ± "50, §©©©¨¦¦§¦§§¨¦§¨
X`l" zpigA mc`d alA xnWp didIWi`NW) cEiÎW` ± " ¤¦§¤¦§¨§¥¨¨¨§¦©§¦©¥¤Ÿ

zpigA df lke .("zhlFR" zpigA didixEAC`EdW ,ÎcEnlY ¦§¤§¦©¤¤§¨¤§¦©¦¤©§
dxFY."ExnWz"e "ipAxw z`" xn`p df lrW , ¨¤©¤¤¡©¤¨§¨¦§¦§§

zpigaEdaWgnFf ±dNtz" xn`p df lr ,il aixwdl," §¦©©§¨¨§¦¨©¤¤¡©§©§¦¦
.WcwÎzAW zpigA ,dnkgAW sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥¤§¨§¨§¦©©©Ÿ¤

"FcrFnA,"Wcw i`xwn" mdW micrFn 'b ,aFhÎmFi ± " §££¦¤¥¦§¨¥Ÿ¤

oiNEg" KxC lr) lFgd ini zNtzA Wcw zpigA mikiWnnE©§¦¦§¦©Ÿ¤¦§¦©§¥©©¤¤¦
"WcTd zxdh lr EUrPW51.( ¤©£©¨¢©©Ÿ¤

il aixwdl" ok` .o"Ef cEgi Edf ± "ipAxw z`"C ,d`xpe§¦§¤§¤¨§¨¦¤¦¨¥§©§¦¦
x`AzPX dn oiprM `Ede .`Oi`eÎ`A` cEgi Edf ± "FcrFnA§£¤¦©¨§¦¨§§¦§¨©¤¦§¨¥

(Kli`e b ,c iCEwR lirl)wEqR lr(`k ,gl iCEwR)icEwt dN`"oMWOd" §¥§©¨¥¨©¨§¥¥¤§¥©¦§¨
" ;d"e cEgi ±zEcrd oMWn.D"i cEgi ± " ¦¦§©¨¥¦¨

Ff dpigA `xwpe"il"wiYrn FWxW `Oi`eÎ`A` cEgi iM , §¦§¨§¦¨¦¦¦©¨§¦¨¨§¥©¦
sFqÎoi`e52c"n zkWnd FxTir oAxTdW aB lr s`e . §¥§©©©¤©¨§¨¦¨©§¨©©
,`"Gn, כ "ח סימן הּקדׁש" ּב"אּגרת ׁשּכתּוב  ixdּכמֹו mFwn lMn ¦¨ְְִִֶֶֶֶַָָֹ¦¨¨£¥
aizM(c ,c ziW`xA)e" :rWIzkWnd ± "lad l` 'dr"y §¦§¥¦©¦©¤¤¤©§¨©
oixFdp53.: §¦
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.50.(` ,er lirl onqp)¦§¨§¥

.51.(onqp mWe a ,hi dbibg)£¦¨§¨¦§¨

ּפסּוק52. על ב'), ס"ג, (ּבׁשּלח ב' חלק זהר: `)ועּיין ,lw miNdY) ְְֵֵֶַַַַַָֹ§¦¦

"Liz`xw miTnrOn"ּפסּוק על ב') (קל"ד, ּתרּומה ּובפרׁשת .(a ,dk)ויקחּו" ¦©£©¦§¨¦ְְְְִַַָָָָ
ּתרּומה". ְִָלי

צו:53. ּפרׁשת ריׁש ּבהרמ"ז כּו'קדׁשועּיין ריׁשין ּתלת – הּקדׁשים ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
"]Wcwe ,d`Nir `Wix ±miWcTd["oipxg` oiWix oixY md. Ÿ¤¥¨¦¨¨§©¢¨¦¥§¥¥¦¨¢¨¦

" מענין להקריב צו ועּיין ּתׁשמרּו כּו' ּדתענית,ּבּגמרא ":את ד' ּפרק : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

א'). א'.(כ"ו, צ"ו, ּדפסחים, ט' ט"ז),ּוברּבֹות ּפרק ּפרק (סֹוף ּבראׁשית : ְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
(סֹוף  צו ּפרׁשה ס"ה). ּפרׁשה (סֹוף ּתֹולדֹות ּולׁשמרּה". "לעבדּה ְְְְְֵַַָָָָָָָָָָּגּבי
ּפרׁשה  נׂשא ז'). (ּפרׁשה ּבּמדּבר כ"ז). ּפרׁשה (סֹוף אמֹור פ"ז). ְֱִַָָָָָָָָָָָָָָָֹּפרׁשה

ּפסּוק על א'), (רס"ה, ּבהעלֹות ּפרׁשה סֹוף ג'). (רמ"ו, fh)י"ב ,`i) ְְֲַַָָָָ
"iN dtq`",('ג (י"א, רּבה הּׁשירים ׁשיר ּפרׁשה. וסֹוף ּפינחס, ּפרׁשה ריׁש . ¤§¨¦ְְִִִִֵַַַָָָָָָָ
ּפסּוק i)סֹוף סֹוף (`, א'), (נ"א, דאיכה ּבפתיחּתא ּבחרּוזים". צּוואר" ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ

ב') (ל"ה, רּבה הּׁשירים ׁשיר ברית". עברּו ּכאדם  "והּמה הּמתחיל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָּדּבּור
ּפסּוק  e)סֹוף ,f)"ּכּכרמל עלי ראׁש"Ex`Azpe Ewzrp zFnFwn i`xOd) ְִֵֶַַַָָֹ©©§¥§¤¤§§¦§¨£

(Kli`e ew'` cEOr qgpR dxFYd xF`A. §©¨¦§¨©¨¥¨
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בתשובה Â‰ÊÂ(מט) אחת שעה יפה רז"ל שאמרו
חיי  דפי' העוה"ב חיי מכל בעוה"ז ומע"ט
נברא  שבו דחכמה היו"ד מקור בחי' היינו העוה"ב
והוא  כו' עילאה יובלא בינה פנימיות בחי' העוה"ב
פנימיות  בחי' וגם הכתר בחי' יו"ד של קוצו בחי'
לגבי  חשיבא כלא הוא גם העוה"ב חיי כל שנק' הכת"ר
דחו"ב  פב"פ יחוד החזרת בחי' שגורם תשובה של כחה
שמשם  עצמו הרצון בבעל מגיע ששרשו מפני כו'
מע"ט  ע"י וכמ"כ וד"ל. כו' רצון כל למקור מקור נמשך
בחי' רק שרשם שהמצות דגם המצות קיום שהן

שמתצמ  העליון רצון אבל פנימיות כו' בחו"ב צם
כו' עצמו הרצון בבעל היינו הראשון מקורם אמיתית
הרצון  לבעל המעורר הוא דווקא המצוה והעושה וד"ל.
שאמרו  במ"ת וכמו שבמצות העליון רצון מן שלמעלה
מצד  העליון רצון כל קבלת דזהו ונשמע ואח"כ נעשה
לכל  מקור מבחי' גם שלמעלה נפשם עצמות שבכל
כל  נעשה והיינו שישמעו רצון כל עליהם קיבלו רצון

רצונו  שהוא אח"כ בשמיעה בהתגלו' שיבא רצון
הפרטיות  הפשוטים רצונות כל וגם בחו"ב המורכבים
כל  מקור הרצון בעל בחי' ג"כ למעלה נתעורר ובזה כו'
כאן  שארז"ל וזהו שבמצות הפנימיות הרצונו'
רצונו  עושין פי' מקום של רצונו עושין כשישראל
בכחם  שיש ומאחר כו' הרצונות של המקור בבחי'
רעווין  דכל רעוא שנק' הרצונות כל במקור רצון לעשות
וד"ל. כו' עצמו הרצון בעל בבחי' שזהו בהכרח כנ"ל
של  רצונו ולא דוקא מקום של רצונו לשון שאמרו וזהו
מקומו  הוא בפי' למעלה מבואר בהיות וכה"ג הקב"ה
בחי' הוא מקום דבחי' מקומו העולם ואין עולם של
הקו  הארת בראשית גם המעלות רום עד וסובב ממלא
וזהו  אתי מקום הנה וז"ש ממש א"ס מעצמות והחוט
נק' ית' הוא שיהיה כדי הנה אך עולם של מקומו הוא
שבאמת  מאחר וממלא סובב בבחי' עולם של מקומו
הרצון  צמצום בחי' להיות הוצרך כו' מקומו העולם אין
הנק' וממלא דסובב בהשתלשלות העצמות רצון שיהיה
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מראש  הכל בכללות מקום של רצונו הנק' והוא מקום
דקו  בהשתלשלות הבא פרט דרך הבא רצון ולא לסוף
כתר  בחי' שהוא הקב"ה של רצונו א' לא ולכך כו' וחוט
פי' אם (וגם כו' וע"י וא"א או"א כתר בחי' או דז"א
במ"א  כמ"ש וממלא סובב בחי' הוא כו' וברוך קדוש
הבא  הרצון הוא הקב"ה של רצונו פי' הרי מ"מ
הוא  מקום של רצונו אבל כו' סובב בחי' מהקב"ה
כן  כמו ובאמת כנ"ל כו' סובב בחי' להיות הרצון
רצונו  בפי' הוא והאמת כו' הקב"ה של ברצונו יתפרש
הרצון  נמשך העצמי מקומו מבחי' כפשוטו מקום של
שממנו  עצמו הרצון בעל בחי' והיינו וד"ל) א' והכל
שהוא  הנ"ל דכ"ר רעוא בחי' הכללי הפשוט רצון נמשך
וד"ל. כנ"ל דוקא בכלל וממלא דסובב ש"מ רצונו הנק'
לעשות  היינו הנ"ל מקום של רצונו עושין פי' והנה
זה  רצון לו להיות ש"מ דרצונו זה צמצו' הרצון בבעל
וממלא  דסובב הראשון מקור הוא הרצון שזה הכללי
דהיינו  כו' גליפו גליף דמלכא הורמנא בריש כמ"ש
דכ"ר  רעוא שנקרא הכללי הפשוט ברצונו כשעלה
רצון  בחי' כל באמת והנה כנ"ל מקום של רצונו ונקרא
דכ"ר  רעוא כמו בכללו' הרצון למקור מקור בחי' אפי'
גדול  צמצום בחי' ה"ז עכ"פ רצון שם בו שיפול מאחר
רצון  בחי' מכל לגמרי שמושלל עצמו הרצון בעל לגבי

באדם  עד"מ שהרי כו' בכללות פשוט גם רצון בחי' גם
בחי' ה"ז כו' הרצונות כל ונמשכו נולדו שממנו הכללי
ממש  בעצמותה שהיא כמו הנפש עצמות לגבי צמצום
מה  הרי ואדרבה כלל רצון בשום רוצה שאינה
רצון  בהתפעלות גם רצון בהתפעלות הנפש שתתעורר
שינוי  בחי' ה"ז הרצונות בכל רוצה להיות פשוט
ולפעמים  ברצון רוצה להיות יתפעל לפעמי' כי ותמורה
אופנים  בשינוי או עתים בשינוי אם רצון בכל ירצה לא
הזה  הכללי הרצון הגורם בעצמות ההתפעלות אופן לפי
ונקרא  שינוי בחי' הוא התפעלות בחי' דכל וידוע

הנק' ממש העצמות שבחי' דהיינו פשוט ולא מורכב
העצמות  מבחי' שאינו מה בדבר מורכב נעשה פשוט
כו' ותמורה שינוי יש שבו ברצון שמורכב כמו
לגבי  הרכבה בחי' הוא זה שברצון עצמה והתפעלות
יובן  ממש וכך כו' הרצון בעל הנקרא הפשוט העצמות
בתכלית  הפשוטה אחדות בבחי' למעלה למשכיל
אלה  ג' יתכן לא שבו ב"ה א"ס דעצמות הפשיטות
בא  דהשינוי הוא א' ושלשתן והרכבה והתפעלות שינוי
מפני  והוא שינוי שהוא עצמה התפעלות מצד
אור  בעצמות אבל כנ"ל הרכבה בבחי' הוא שהתפעלות
לגמרי  הרכבה בחי' מכל מושלל בתכלית הפשוט א"ס
מאחר  כו' רצון ושינוי התפעלות בחי' בו יתכן ולא
אינון  מכל ולאו וכמ"ש הפשיטות בתכלית פשוט שהוא
כי  עכ"פ מדה שנק' הרצון של המקור אפי' כלל מדות
כאן  עד ומדה בשיעור התפשטות בחי' לו יש הרצון
לרצון  ברצון רוצה כאן עד וכן יותר לא רוצה הוא
כו' הכל בכללות גם המדה קו מאמר נק' ולכך וכה"ג
דכל  רעוא שהוא מצוחצח אור צח אור אפי' בזהר וז"ש
לגבי  הוא אוכם בכלל דכת"ר כת"ר בחי' כו' רעוין
דבחי' כנ"ל בתכלית הפשוט עצמו העילות עילת
למציא' מקור בבחי' גם מורכב להיות הוא גדול צמצום
וכלל  כלל שניתי לא הוי"ה אני שנאמר משום כו' רצון
והתפעלות  שינוי בו שאין עצמו הרצון בעל בחי' דהיינו
כו' הרצון ממקור הנמשך ההשתלשלות קודם בין כלל
מלפניך  רצון יהי בקשה דרך אומרים אנו ולכך לאח"כ
ברצון  מורכב להיו' א"ע לצמצם צמצום בחי' יהי' פי'
כך  החכמה אור בחי' להיות מאד לצמצם שצריך כמו
כנ"ל  רצון בבחי' מורכב להיות א"ע מצמצם הרצון בעל
הרצון  בעל שנקרא ממש העצמות בבחי' מלפניך וזהו
דרך  למט' יומשך ומשם כו' הכללי הרצון צמצום יהיה
שהוא  דעשיה דמל' כתר בחי' עד דקו בהשתלשלו' פרט

כו'. עשה ה' חפץ אשר כל מ"ש
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כי Â‰ÊÂב) במצרים בנ"י שנצטוו מצה אכילת מצות
בנ"י  ולהוציא הנ"ל אמנה מחוסרי הם מצרים
המצה  ע"י הי' הנ"ל האמיתית לאמונה להביאם מזה
יגיעו  ידה ועל שבה דמהימנותא מיכלא הנק' שהיא
אין  מארז"ל ע"פ יובן והענין זו. אמונה בלבותם ותקבע
דגן  טעם שיטעום עד ואמא אבא לקרות יודע התינוק

אחר  ואמא אבא קריאתו ענין והנה ע"א) מ' (ברכות
אביו  מהו אמיתית והשגה ידיעה אינו דגן טעם טעימתו
האב  ממוח חלק בהיותו וכיוצא מולידו היותו שהוא
ולכלכלו  לפרנסו הבן על האב רחמי ושטבעי ממש
רק  זה בכל מכיר אינו התינוק כי צרכיו, כל ולהספיק
מדעתו  למעלה הוא הענין ואמיתית בלבד אבא קוראו
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בדעתו  הכרה שום הגיע שלא לומר אין ועכ"ז והשגתו
זולתו, אחר יפנה ולא גמורה בהכרה מכירו שהרי
מדעתו  שלמעלה האמיתית זו ידיעה שנמשך והיינו
והשגת  בדעתו בצמצום ונתלבשה תינוק של ו והשגתו

מדעתו  למעלה ממש שהוא כמו הענין כוונת שישיג עד
ענין  כל בהעלם יש אבא שקורא זו בקריאה שהרי
כחו  כפי בדעתו שהושפל רק אביו שהוא איך האמיתי
שמעלים  התינוק עם הלכה הלומד כמו וה"ז שאת,
וגם  ההלכה ופסק קיצור לו ואומר בה שיש העמקות
התינוק  שישיגנו כדי תחתוני' מדברים משל ע"י זה
ההלכה  פסק משכיל הוא הרי ועכ"ז והשגתו במוחו
העמקות, ע"י המוסכם הענין אמיתית תכלית שהוא
הוא  וכן כידוע, לקיחה שמה אחר דבר ע "י ולקיחה
ובלא  כנ"ל דגן טעם ע"י קורא שהתינוק או"א קריאת
לו  נמשך הדגן וע"י לגמרי מזה יודע הי' לא הדגן
שהושפלה  אלא הדעת מגדלות באמת שהיא זו ידיעה
ששרשו  לפי הוא בדגן הזה והכח כנ"ל הדעת בקטנות
המוציא  הברכה ענין על מהאריז"ל וכידוע מהחכמה
הכח  בו יש ולזאת בגשמיות שנשפל אלא כו' לחם
של  דקטנות מוחי' בבחי' החכמה המשכת להביא
דגן  מיני מה' המצה ענין הוא עד"ז והנה כנ"ל, התינוק
אלקי  דעת המשכת עי"ז ויהי' ה' מצות שהיא דוקא
בבחי' שאת יכולתם כפי בהם להתלבש בנ"י בנפשות
שבשמים  לאביהם שיקראו והוא מהדעת שלמטה
שתקבע  ור"ל ט"ז) ס"ג (ישעי' אבינו אתה כי כמ"ש
שהוא  איך ית' ועצמותו במהותו הנ"ל אמונה בלבותם
בלבד  לעין שנראה מה מכפי מעלה למעלה מרומם
כנשמה  בהם המלובש וחיות העולמות את שמחי' ממה
ע"י  הוא אותם שמחי' מה עיקר שבאמת לפי בגוף
בטל  העולם כל ולזאת וכמש"ל עליהם סובב היותו
ודבר  עוד בחי' אפי' ואינו חשיבי' ממש וכלא במציאות

כנ"ל: כו' טפל
‰‰Â מאמינים בני המאמינים ישראל כל באמת

ח"ו  תמוט בל ויתד קבועה אמונה אומן באמונת
אין  הרי מ"מ ית' ה' קדושת על נפשו למסור שיוכל עד
ממציאות  העולם וביטול ית' מהותו מהו הענין משיג

וכאן  כלל נראה הזיו שאין בשמש השמש כזיו ממש
שבו  החיות מהות רואה שאינו מחמת העולם רואה
היה  ואילו בטל שהעולם בדעתו זו ידיעה שמצייר אלא
העולם  גשמיות את רואה הי' לא החיות את רואה
ערוך  זו לידיעה ואין יעו"ש פ"ג ח"ב בלק"א וכמ"ש
שהתינוק  אבא קריאת כמשל וה"ז בעצם שהוא כמו עם
ואיך  שהוא איך הענין ביאור עצמיות לגבי קורא
ית' דעתו מבחי' שהושפל והיינו מבינו, שהגדול
כל  את יודע זו ובידיעה עצמו את שיודע העצמיות
בטילים  והם זו ידיעה ע"י אותם ומחי' הנבראים
נתצמצמה  זו ידיעה הנה בשמש, השמש כזיו זו בידיעה
בדעת  מושגת שתהא עד והעלמים בלבושים ונתלבשה
יכול  שאינו אלא הלז האמיתי הענין כל שידע האדם
תמצית  רק ית' בדעתו שהוא כמו הדבר עצמיות לתפוס

קמי  ושכולא ומיוחד יחיד היותו בקיצור כלא הענין '
כמו  הדבר שישיג שא"א ולפי בדעתו יודע שזהו חשיב
ממשל  וכנ"ל אמונה בבחי' רק בו הענין אין שהוא
כמו  והעומק הטעם בלי ההלכה פסק התינוק תפיסת
ע"י  להם הגיע וזה כו' או"א התינוק וקריאת שהוא
כי  להחמיץ הספיק שלא עוני לחם המצה ולכן המצה
והיינו  ונגבה, נתפח שהוא היש בחי' על מורה  החמץ
משא"כ  יש ובחי' ורוחב לאורך הדבר השגת בינה בחי'
קמי' כולא כי בתכלית ביטול מ"ה כח החכמה בחי'
אינו  וע"כ מהשגה למטה זו ידיעה ונשפלה חשיב' כלא
ג') ל"ז (תלים אמונה ורעה וז"ס כו', ונתפח נגבה
מיכלא  מצה אכילת ע"י האמונה את שתפרנס
מוחי' היא שהמצה ז"ס הקבלה וע"ד דמהימנותא
לז"א  שנמשכים (ר"ל לנוקבא שנמשכים דאבא דקטנות
בפע"ח  ומ"ש ס"ח פ"ה ההגדה ע"י לנוק' ומז"א
רמז  דרך שהוא י"ל ג"כ דאבא שני גדלות היא שהמצה
כניסת  שלכך ספה"ע בענין בפע"ח בהדיא כמ"ש בלבד
פי' ע"ש*) שבוע בכל ימים שני משתהה דאבא גדלות
עצמיות  גילוי ענין הוא דאבא דגדלות מוחי' שבחי'
המעלימי' לבושי' בבחי' כשנתצמצמה אבל ית' חכמתו
מעלת  השגת כפי המעלים אלקים דשם בחילוף

וכנ"ל: קטנות נק' ונבראים הנאצלים
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Í‡ חיות ממדריגת שלמעל' ח"ע בחי' היא התורה
ובד"ה  ל"ו סי' באגה"ק במשנ"ת ויובן העולמות,
ע"ה  המלך דוד שנענש במה בלק"ת, אמון אצלו ואהי'

פי' דהנה מגורי, בבית חוקיך לי היו זמירות אומרו על
חיות  שכל במה התורה את שיבח שדוד כו' זמירות
עד"מ  כמו מד"ת א' בדקדוק תלוי וקיומם העולמות
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דרגין  כל מסוף העולמות עליית נעשה עי"ז הקרבן ע"י
דקורבנא  שרזא בזהר ממ"ש וכנודע דרגין, כל ריש עד
כל  מתעלים הקרבן עליות שע"י דא"ס, רזא עד עולה
אם  אבל כשר, הוא כשהקרבן הוא כ"ז הנה העולמות,
או  בשמאל, הדם כשקיבל כמו פסול איזה בו נמצא
נעשה  לא הפוסלים דברים שארי או שרת בכלי שלא
להיות  ממשיכים תפילין ע"י עד"מ או כלל, עלי' שום
בחי' שנמשך לז"א מוחין המשכת שהו"ע תפילין מניח
ע"י  ית' אלקותו המשכת שנמשך סוכ"ד עד מרכ"ד זו
פסול  נמצא כשלא כ"ז הנה וכדומה, תפילין מצות בחי'
יומשך  לא פסול איזה בהם נמצא אם אבל בהתפילין,
העולם  וקיום חיות כל תלוי א"כ כו', הנחתם ע"י כלל
זמירות  צרתו בעת דוד שאמר וזהו מד"ת, א' בדקדוק
שכל  התורה במעלת משתבח שהי' כו' חוקיך לי היו
הי' ע"כ מד"ת, א' בדקדוק תלוי העולמות חיות
נענש  ואעפי"כ המצות, וקיום מלימוד מאד משתעשע
להו  קרית זמירות דוד ע"א דל"ה בסוטה כמארז"ל ע"ז
רבן  בית של תינוקות שאפי' בדבר מכשילך הריני
עבודת  כי קהת בבני מ"ש שעה לפי ששכח יודעים

הארון  את הוביל והוא ישאו, בכתף עליהם הקדש
בעגלה.

ÔÈÚ‰Â עפה מגילה והנה ראיתי כתיב דהנה הוא
פנים  בחי' שיש והיינו ואחור, פנים כתובה
חיות  שכל כו' זמירות דוד ששיבח ומה בתורה, ואחור
אחור  בחי' לגבי זהו מד"ת א' בדקדוק תלוי העולמות
תורה, שלמעלה חכמה נובלות בחי' שזהו שבתורה
אצלו  ואהי' נאמר ע"ז שבתורה פנים בחי' אבל
המלך  שעשועי בחי' שהוא דוקא, אצלו שעשועים,
שז"ע  ב"ה, במאציל מיוחדת שהיא בתורה הקב"ה
ובידיעת  חד, כולא וקוב"ה אורייתא בזהר שאמרו
דרכה, הבין ואלקי' וכמ"ש התורה את יודע עצמותו
לפי  בשכחה נענש ולכן ערכה, אנוש ידע לא וכתי'
ושכח  כנודע, אחוריים מבחי' הוא שהשכחה שעה,
את  ולחבר לייחד בכדי בכתף לשאת צריכים שהלוחות
הוא  הקדש עבודת אל אחוריים בחי' שהם הכתפיים
שבארון  הלוחות נמשכו שמשם פנים בבחי' ח"ע בחי'
בירושלמי  וכמארז"ל עבריהם משני כתובים כמ"ש

ואחור. פנים בהם הי' שלא דשקלים
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בלימוד  אז. שנענה הנביא לאליהו אחד כל ידמה ואיך המנחה, תפלת מעלת מהי שאלה:
בג"ע  שנלמדים מאיך דתורה גליא עניני יודעים דרזין רזין בעלי מדרגות. ריבוי יש התורה

שוים  ישראל כל בתפלה אבל גמורה, בהשגה התורה פנימיות ומשיגים

"*ÌÏBÚÏ ׁשהרי הּמנחה, ּבתפּלת זהיר אדם יהא ¿»ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּמנחה, ּבתפּלת אּלא נענה לא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹאלּיהּו

יח)ׁשּנאמר אלּיהּו(מלכיםֿא וּיּגׁש הּמנחה ּבעלֹות ויהי ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
מן  אׁש ׁשּתרד ענני ענני, ה' ענני וג ֹו' וּיאמר ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹהּנביא

הם" ּכׁשפים מעׂשה יאמרּו ׁשּלא וענני (ּברכֹות הּׁשמים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

ב) עּמּוד ו הּמנחה ּדף ּתפּלת מעלת מהּו להבין וצרי . ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָ
רּבי  הּנה ׁשם ּדבגמרא והגם וערבית. ׁשחרית ּתפּלת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָעל

להּו סבירא יצחק ּבר נחמן ורב ּבתפּלת א יֹוחנן ּדאף ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָ
נענה  אלּיהּו הּנה מקֹום ּומּכל ּכן, הּוא וׁשחרית ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָערבית
ּגבּה היא מנחה ּדתפּלת מּובן ּדמּזה הּמנחה, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָָָֹּבתפּלת
וצרי וערבית, ּדׁשחרית הּתפּלֹות על ּומדרגה ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָּבמעלה
ּדהרי  הּׁשחרית, על הּמנחה ּתפּלת מעלת יתרֹון ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַַַַָָלהבין
ּדזמרה  ּפסּוקי ּבּה ויׁש יֹותר ארּכה ּתפּלה היא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשחרית
ּבתפּלת  ּכן ּׁשאין מה ׁשמע, ּוקריאת ׁשמע קריאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַּוברכֹות
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ּבתפּלה  והּנה ּבלבד. עׂשרה ׁשמֹונה ּתפּלת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּמנחה
ּדבלּמּוד  לתֹורה, ּדֹומה ּדאינֹו הּמה, ׁשוין יׂשראל ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָהרי
ּבגליא  ּתֹורה, ּביֹודעי מדרגֹות חּלּוקי יׁש הרי ב הּתֹורה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָ

ׁשּנקר  אֹוריתא ׁשּבּתֹורה מארי הּתֹורה ג אים ּובפנימּיּות , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
רזין  מארי ּביֹודעי ד ׁשּנקראים יֹותר ּגבּה מעלה עֹוד ויׁש ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּדרזין  רזין ּבעלי והם האחד,ה ּתֹורה הּפנים: ּבׁשני והם , ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
ענינים  יֹודעים הם הרי ׁשּבּתֹורה ׁשּבגליא הענינים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדכל
ׁשהּוא  ּכמֹו הּתֹורה לּמּוד ענין ׁשהּוא הּתֹורה ְְְִִִִִֶֶַַַָָמּפנימּיּות

ּדרקיעי  הלכה ו ּבמתיבתא ּדכל עדן, ּדגן ּובהיכלֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
לֹומדים  מּמׁש זֹו הלכה הרי למּטה ׁשּלֹומדים ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָוהלכה
ּדלמעלה  רּוחנּיים, ּבמדרגֹות זהּו אּלא ּדרקיע, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבמתיבתא
ּברּוחנּיּות, הּוא ׁשהּכל אּלא הּגׁשמּיים ּדברים יׁש לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהרי
ּד"ׁשנים  ההלכה לֹומדים אנּו הּנגלית הּתֹורה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָּולמּטה
אני  אֹומר וזה מצאתיה אני אֹומר זה ּבטּלית ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָאֹוחזין
ּבמתיבתא  אֹותּה לֹומדים זֹו והלכה וגֹו', ְְְְְֲִִִִַָָָָָָמצאתיה"
ּבסֹוד  והּוא מּקיף ּבחינת הּוא טּלית הּנה ְְְְִִִִִֵַַַַָּדרקיע,
אֹוחזין  ׁשנים וכאׁשר הּכלים, ּבׁשבירת ׁשּנפלּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָהּניצֹוצֹות
אחד, ניצֹוץ ּבררּו נׁשמֹות ׁשּתי ּכאׁשר הינּו אחת, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבטּלית
אֹו ׁשבּויים ּבפדיֹון אחת מצוה עׂשּו ׁשנים ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָוהּוא
זּולתֹו על ׁשּפעל ּברּוחנּיּות אֹו ּבגׁשמּיּות הן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבצדקה
טֹוענים, הּנׁשמֹות מן אחד וכל ועבֹודה, לתֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָלהתקרב

הּניצֹוץ  את הֹוציא ׁשהּוא הינּו מצאתיה", אני אֹומר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָ"זה
"אני  טֹוענת הּׁשנּיה והּנׁשמה ׁשּלי, ּכּלּה והיא הּקלּפה ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻמן
וטריא  הּׁשקלּיא הּוא ּבזה הּנה ׁשּלי", וכּלּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמצאתיה
ּכאׁשר  ודוקא זֹו. הלכה ּבפרטית ּדרקיע ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָָּבמתיבתא
– הּניצֹוץ את מבררים ּדאימתי ּכלֹומר מחזקים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשניהם
הּוא  וכן קני, לא ּבעלמא ּבראּיה אבל ּבפעל, ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹּבעבֹודה
ּופנימּיּות  ּבעמק הּוא ׁשהּלּמּוד עדן ּבגן הלכה ּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבכל
הּתֹורה  ּפנימּיּות ּומּׂשיגים ׁשּיֹודעים הּוא והּׁשני ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָהענינים.
ּבמציאּות  הּנתּפסים הּדברים הּׂשגת ּכמֹו ּגמּורה ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָּבהּׂשגה

ּבמדר  למעלה הּוא הרּוחני ּגדר ּדהּנה מה, מּכמֹוּדבר גה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּדֹומה  אינֹו הרי ּגׁשמּיים ּבׂשכלים ּגם ּדהרי הּגׁשמי, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּגדר
הׂשּכלת  ּדלגּבי הּתכּונה, לחכמת הרפּואה ְְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָחכמת
וכל  ּובמציאּות, ּבגׁשם נתּפסת הרפּואה נקראת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָהּתכּונה
ׁשהיא  אלקית חכמה לגּבי ּבער אינם ׁשּבעֹולם ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהחכמֹות
הם  ּדרזין רזין ּובעלי לגמרי, הּגׁשם ּגדרי מן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמפׁשטה
אבל  ּגמּורה, ּבהּׂשגה רּוחנית הּׂשגה ּומּׂשיגים ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָמבינים
ּומּכל  ׁשוין. יׂשראל ּכל הרי הּתפּלה ענין ועצם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבגּוף
ׁשהיה  לאלּיהּו עצמנּו את נדּמה אי מּובן אינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמקֹום
נענה  ׁשאלּיהּו ּומאחר יׂשראל, על נפׁשֹו ּומסר ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָנביא
ּבתפּלת  זהיר יהא אדם ּכל הּנה לזאת הּמנחה ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבתפּלת

ְִַָהּמנחה.

מקור  – הוי' שם קטורת. כנגד מנחה – רבנן לפי קרבנות. כנגד תפלה – יהודה רבי לפי
עצם  אותם. ומגלים האורות את המגבילים הכלים, מקור – אלקים שם האורות,

האור  על המסתיר אלקים בשם בהתלבשות הוי', משם – ההתהוות

‰p‰Â ּבזמן הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה זה ּכל להבין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
איתא  הּמנחה רּבנן ז ּתפ ּלת ּדעֹות, ׁשּתי ּבּמׁשנה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ

יהּודא  ורּבי הערב, עד הּמנחה "ּתפּלת יהּודא: ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָורּבי
ליּה סבירא יהּודא ּדרּבי הּמנחה", ּפלג עד ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָאֹומר
ׁשל  ּתמיד נגד הּוא ּומנחה ּתּקנּו, ּתמידין ּכנגד ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָָּדתפּלֹות
הּוא  הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד הקרבת ּוזמן הערּבים, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָּבין
ּורביע  ׁשעה הּמנחה ּפלג ונמצא ּומחצה, ׁשעֹות ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָָּבתׁשע
ּדמנחה  ּבירּוׁשלמי יֹוסי ּכרּבי סברי ורּבנן הּלילה, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹקדם
ׁשּמבאר  ּוכמֹו קטרת", ּתפּלתי "ּתּכֹון ׁשּנאמר קטרת, ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹֹנגד

מימֹונּיֹות ּתפּלה ּבהּגהֹות מהלכֹות ד ונמצא ח (ּפרק ,( ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
מנח  קרּבנֹות ּדתפּלת ּבין וההפרׁש הּקטרת, נגד הּוא ה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

החיצֹון  מזּבח על מקריבים ּדהּקרּבנֹות הּוא, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹלקטרת
זמן  הרי הּדעֹות לׁשני אמנם הּפנימי, מזּבח על ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּוקטרת
ּדתפּלת  מּובן ׁשּמּזה החּמה, ׁשקיעת קדם הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּמנחה
וקדם  הּׁשמׁש, להּלּו ׁשּיכּות לּה יׁש הרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּמנחה

ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור ּדוקא. (ּתהּלים ׁשקיעתּה ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָ

ּבׁשֹוחר פד) ואיתא וגֹו', אלקים" הוי' ּומגן ׁשמׁש ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ"ּכי
ּומסיט טֹוב  ּכׁשמׁש מאיר אמר, אבין ּבר חּייא "רּבי ,ְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

עצם  האחד ּדברים, ׁשני יׁש ּבּׁשמׁש ּדהּנה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכמגן",
ׁשל  ונרּתק הּמגן ׁשהּוא הּׁשמׁש, עּגּול והּׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשמׁש,
הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי וזהּו חּמה, הּנקרא והּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמׁש,
מאֹור  על ּומסּתיר מסי ונרּתק ׁשהּמגן ּדכׁשם ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹאלקים",
ּבׁשם  העליֹונים ּבּׁשמֹות ּגם הּוא כן ּכמֹו הּנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּׁשמׁש,
האֹורֹות  מקֹור הּוא הוי' ּדׁשם וידּוע אלקים, ּובׁשם ְְְְֱֲֲִֵֵַָָָָָָֹהוי'
ואלקים  ּגּלּוי הּוא ּדהוי' הּכלים, מקֹור הּוא אלקים ְְֱֲִִִִֵֵֵַַָָֹֹוׁשם
וׁשם  האֹורֹות מקֹור הּוא הוי' ׁשם ולכן העלם, ְְְְֲֵֵֵֵֶָָָָהּוא
האֹורֹות  את מגּבילים הם ּדהּכלים הּכלים, מקֹור ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָֹאלקים
האֹור, את מגּלים הם ּדהּכלים והגם עליהם. ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומעלימים
ּוכמאמר  הּׂשכל, את ׁשּמגּלים הּׂשכל אֹותּיֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּוכמֹו
ידי  ּדעל ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו מחּכימֹות", ְְְְְִִִֵֶַַָָ"אֹותּיֹות
הּמׂשּכל, על עֹומד הּוא הרי ועּיּונם האֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻקריאת
הּנה  ּדבדּבּור לכתיבה, ּדּבּור ּבין ההפרׁש ּכללּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָּדזהּו
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ללמד  יכֹול הּוא אז אֹותם ויֹודע הרב ּדברי  מקּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹאם
הענין  את יֹודע אינֹו הרי אז הרב ּדברי ׁשכח ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותם
מזּכירים  עצמן האֹותּיֹות הרי הּכתב ּבאֹותּיֹות אבל ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּכלל,
מּזה  הּנה ּבאמת אבל ּבהם, האמּור ׂשכל האֹור על ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאֹותֹו
ׁשהן  מּובן הרי הּׂשכל את מגּלים ׁשהאֹותּיֹות ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּגּופא
על  אֹור ּגּלּוי היה לא ּכן לא ּדאם העצם, על ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹמעלימים
המקּבלים, לגּבי העלם הּוא הּגּלּוי ּדאמּתת וכּידּוע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָידם,
לגּבי  העלם הּוא עצמֹו לגּבי ּדגּלּוי הּידּוע ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָּוכהּכלל

ה  לגּבי וגּלּוי הּזּולת, ּבער ּׁשאינֹו מה הּוא הּזּולת, ּזּולת ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַ
ּדזהּו ,ּכ ּכל מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו עצמֹו לגּבי ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהעלם
לגּבי  ּגּלּוי הּוא ּדמחׁשבה לדּבּור, מחׁשבה ּבין ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָההפרׁש
הּזּולת  אל ּגּלּוי הּוא ודּבּור הּזּולת, לגּבי והעלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַעצמֹו
מה  רק ׁשהּוא ּבזה הּכּונה עצמֹו, לגּבי העלם הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאבל

ׁשהּוא  ּכמֹו הּנה ּכח ּדכל ּבנקל, להתּגּלֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּׁשאפׁשר
ּגּלּוי  ּבמדרגת הּוא ּדׁשם ּבכלי, ׁשּמתלּבׁש קדם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּבעצמּותֹו
אם  ּכי למּטה ּגּלּוי ּבגדר אינֹו הרי ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהעצמּיּות
ּומתעּלם  מתצמצם ּדאז ּבכלי, מתלּבׁש הּוא ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּדוקא
ּדבחינת  יּובן ּכן ואם למּטה, מאיר הּוא ואז האֹור, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָעצם
עצם  על מעלימים הם אלקים מּׁשם ּדׁשרׁשם ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכלים
על  הּוא העֹולם ּובריאת התהּוּות ולכן הוי', ּדׁשם ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָהאֹור
ּברא  "ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא אלקים ׁשם ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָָֹידי
אינֹו הוי' ׁשם ּדעצם לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאלקים",
ּבחינת  ׁשהּוא אלקים ּבׁשם ורק ּכלל, הּנבראים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבער
ההתהּוּות  להיֹות ׁשּיכֹול הּוא מּזה האֹור והסּתר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהעלם
הוי' מּׁשם הּוא ההתהּוּות ּדעצם הּוא ּבזה ּדהענין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבפעל,
הּכלים. מקֹור ׁשהּוא אלקים ּבׁשם ּבהתלּבׁשּות ׁשּבא ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָֹרק

הוי', משם אלקים שם המפרידים חם" "בני נמשכו אלקים, דשם אחרונים צרופים ממ"ח
דשם  האור על המסתיר אלקים, משם שרשו השמש מגן לעיקר. ההסתר את ומחשיבים

הוי'.

‰p‰Â על ּומסּתיר מעלים אלקים ּדׁשם מה ּדזה הגם ¿ƒ≈ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַֹ
וׁשלֹום, חס אמּתי הסּתר זה אין הוי' ּדׁשם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהאֹור
על  הוי' ּדׁשם האֹור על מסּתיר אלקים ׁשם הרי מקֹום ְְֱֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹמּכל
אֹור  ּבהּנברא מאיר ׁשּבאמת להיֹות ׁשּיּוכל עד ּפנים, ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
אלקי  האֹור את מרּגיׁש הּנברא אין מקֹום ּומּכל  ְְֱֱִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאלקי
יכֹול  הּנברא ׁשהרי אמּתי, הסּתר זה ׁשאין ואף ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּבֹו.
על  הסּתר זה הרי מקֹום מּכל האלקי, האֹור את ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלהרּגיׁש
צרּופים  ּוׁשמֹונה מהארּבעים הּנה ולכן ּפנים, ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּכל

ידי  על נמׁש הרי אלקים ּדׁשם רּבּוי האחרֹונים ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹ
אבי  "וחם ענין ׁשהּוא חם ּבני אדמת מדרגת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָהׁשּתלׁשלּות
ּומחּׁשבים  הוי' מּׁשם אלקים הּׁשם את ׁשּמפרידים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכנען",
עֹובדים  העֹולם ּׁשאּמֹות מה ענין וזהּו לעּקר, ההסּתר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאת

ּבׁשל"ה ּומבאר ב)לחּמה, עּמּוד קנז חּמה (ּדף ּדהינּו ְְְְִַַַַַַָָָָֹ

"אׁשר  ּוכתיב הּׁשמׁש, ׁשל ונרּתק הּמגן ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבסּבּובּה
לטעֹות, מקֹום להם ׁשהּניח כּו', העּמים" לכל הוי' ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָחלק
ׁשרׁשֹו הּנה הּׁשמׁש מאֹור על הּמסי ׁשהּוא ונרּתק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּדהּמגן
ּובזה  הוי', ּדׁשם האֹור על ּומסּתיר הּמעלים אלקים ְְֱֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּׁשם
ּובאּור  לעּקר. ההסּתר את ּׁשחֹוׁשבים מה טעּותם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּוא

טֹוב ׁשֹוחר ּבמדרׁש איתא ּדהּנה הּוא, סימן הענין א (מזמֹור ְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָ

כןכא) לא ּכסילים ולב דעת יזרּו חכמים "ׂשפתי (מׁשלי : ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ׁשּממליכין טו) יׂשראל אּלּו – דעת יזרּו חכמים ׂשפתי ;ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
– ּכן לא ּכסילים ולב ּתמיד. יֹום ּבכל הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֵַָָָָֹלהּקדֹוׁש

ו  טמטּום, ׁשאֹומרים הּמינין אבטֹומטֹוס (יׁש)אּלּו ּגירסא ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֻ
לֹו) מחּוצה מניע ּבלּתי עצמֹו, מניע העֹולם",(ּופרּוׁשֹו היה ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

ּפי  על הּוא העֹולם הנהגת ואׁשר הּקדמּות מאמיני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָוהם
ּומּזלֹות. הּגלּגּלים ְְִַַַַָרצֹון
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של ‡. העבודה ודרכי מההנהגות אחת היא נגינה
נ"ע. טוב שם מהבעל שקיבלו ממה חסידים

גדול  מנגן היה הזקן, רבנו של בניו צעיר משה, ר'
הזקן  רבנו ובנות בני כל היו כלל בדרך תואר. ויפה
היה  וגם הזריזות בענין הצטיין משה ר' תואר. יפי

טוב. מנגן בעל
מאכער  לעקעך שלמה ר' אותו שמע אחת פעם
אביך. כמו מנגן אתה הרי לו, ואמר מנגן, מויטבסק,

בויטבסק. שנה עשרים לפני מנגן אביך את שמעתי
היה: כך שהיה ומעשה

מכובד  הבית בעל היה מאכער לעקעך שלמה ר'
הגבירים, לחתונות מזונות מספק היה הוא בויטבסק.
זקנותו  לעת בחינם. מזונות נותן היה העניים לחתונות
חסיד  היה כבר בנו הזקן, רבנו של חסיד היה

חן  נושא גבריאל ר' החסיד של בזמנו .1מצעירותו,
סגל , הרי"ל כחתן לויטבסק הזקן רבנו כשבא
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הזקן  כשרבנו אברכים. הרבה בלמדנותו אליו משך
לו  קראו לזכות. זאת החשיבו בשמחה, להשתתף בא
את  מכבדים היו כזו בשמחה לייבעלע. ר' של חתנו
אז  מדבר היה הזקן רבנו פלפול. להשמיע הזקן רבנו
לומר  שביכלתו עליו אומרים היו גדולה. במהירות
וחדה. בהירה ובצורה אחד ברגע מלים של רב  מספר
ורבנו  ב"פלפול", בחתונה אותו כיבדו אחת פעם
בסברות  וחריף עמוק וחילוק פלפול השמיע הזקן

עצומה במהירות זאת ואמר שהשומעים נעלות,
הוא  ש"הלשון הזקן רבנו אמר אז מאד. התפעלו

הלב ". קולמוס
כאשר  שכן זמר, להשמיע ביקשוהו מכן לאחר
ממתיקות  להינתק יכולים היו לא התפלל או למד
אמר: מכן ולאחר ניגון בפניהם ניגן הזקן ורבנו ניגונו.
קולמוס  הוא והשיר הלב , קולמוס הוא "הלשון

הנפש".
עוד  כיוון הזקן שרבנו מהענינים אחד היה זה
הזקן  רבנו היה כידוע – "סבא" שישנו שידע לפני
– ברוחניות סבו בשם טוב שם הבעל למורנו קורא
שמע  למזריטש, בא הזקן כשרבנו מכן לאחר בעולם.
של  שענינו טוב, שם הבעל בשם ממזריטש מהמגיד

בחסידות. העבודה מדרכי אחת הוא ניגון
משה: לר' מאכער לעקעך שלמה ר' אמר מה זהו

אביך. כמו מנגן הרי אתה
ניגון  כששומעים ממולא". ל"ניגון באשר זה כל
ריק. ניגון או ממולא, ניגון זה אם להבחין יכולים
אותו  וכשמנגנים ממולא, הוא – בו שהתפללו ניגון

זה. בניגון התפללו בו הענין את שומעים
["קאפעלע"]·. מקהלת היתה האמצעי הרבי אצל

ראיתי  עוד אני זמר. בכלי שהשתמשה מנגנים,
ענין  ה"קאפעלע". של הזמר מכלי אחד בליובאוויטש

בעבודה. ענין הוא בכלים השיר
בהשבעת  כותב שהוא אמרו, האמצעי הרבי על
שעה  במשך כתב ישיר" "אז המאמר את הקולמוס.
אומרים  אמר: צדק", ל"צמח כך על כשסיפרו וחצי.
ידו  אלא לא, הקולמוס, השבעת היתה חותני שאצל
שה"צמח  ישנה, שניה נוסחא לאלקות. מרכבה היתה

למחשבה. קשורה היתה ידו אמר, צדק",
ואמר ‚. מניקולייב, אשר ר' של הניגון את ניגנו

אדמו"ר: כ"ק
בחתונת  זה ניגון לימד אשר כשר' זוכר אני
בליוויו  לחתונה אז נסעתי הורינשטיין. מחו' משפחת
בחוץ  אז היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד אשר. ר' של
וצ'ורטקוב. בובוב חסידי היו בחתונה לארץ,
מתאנים  אחרים חסידים עם נפגשים כשחסידים

החלו  – מתנגדים עם חסידים דוקא לאו – לשני אחד
אז  היינו אותנו, ולבטל להתאנות חסידים אותם

החוחים... בין כשושנה
פסח  ר' חב"ד, חסיד פעם שהיה להם, סיפרתי
היה  כי שעות, מלמד פסח ר' לו קוראים היו מלמד,
התלמידים  עם ללמוד זמן לו היה ולא גדול ה' עובד
המנחה  תפלת אחרי בקיץ ביום, שעות כמה אלא
הוא  מעריב. תפלת אחרי ובחורף תפלתו, את כשסיים
עם  שילמוד מראש, בתים הבעלי עם מתנה היה

בלב  שעות מספר יהיה ילדיהם שלא כדי וזאת ד,
גדול. עני שהיה מובן, רמיה. ה' מלאכת עושה

שני  הלכו ולידו ברחוב פסח ר' הלך אחת פעם
עבר  כך בתוך תורה. בדברי ביניהם שדיברו אברכים
האברכים, לשני שאמר מהמתנגדים, נוסף אברך שם
לא  פסח, ר' לו ענה אותם... מבטל השעות שמלמד
מקום. תפיסת בהעדר בפניו הם אלא מבטל, רק
ביטול  על־דרך אופנים, כמה ישנם הרי בביטול
הרי  אחרים של זרה עבודה שאפילו זרה, עבודה
כאין  הם ואילו זרה, שהיא עבודה כן גם הוא הביטול

מקום... תפיסת בהעדר ממש ואפס
ליד  יושבים הרי האמורים, החסידים שאלו
ישנה  הרי להם: ועניתי מקום? ותופסים השולחן
אחת  מציאות הנה דגים, חלה, שולחן, של מציאות

שניה. במציאות מרגישה
אתו  שהביא ניגון, מניקולייב אשר ר' שמע אז

ניגון. אותו נבע ומזה לניקולייב
קבלת „. בין ההפרש על רבות מדובר בחסידות

אך  השנה. בראש העול קבלת לבין השנה כל העול
לבין  השנה ראש של העול קבלת בין ההפרש על
מוצאים, אנו אין השבועות חג של העול קבלת

כך. על רמז ישנו אחד במקום כי־אם
יחידה. בחינת היא השבועות חג של העול קבלת
סדר  ערוך', 'שולחן יש ודעת טעם פי שעל בעבודה
'שולחן  אין הנשמה עצם של בעבודה אך והדרגה,
מעצם  היא השבועות חג של העול קבלת ערוך'.
יכולים  התורה. אור מרגישים כך ידי ועל הנשמה
ולפעמים  אותו, מלמדת התורה ואין תורה ללמוד
אור  בחינת אך אותו, מלמדת כן שהתורה להיות יכול

והלאה. ממנו עדיין תורה של
מוהר"ש ‰. אאזמו"ר כ"ק אל פעם בא אחד חסיד

החסיד  רבים". "מים ההמשך כשאמר תרל"ו, בשנת
לו  אמר ל"יחידות", כשנכנס מהמחונכים. אברך היה
בפירוש  יתפלל החול שבימות מוהר"ש, אאזמו"ר כ"ק
בתוכן  יתבונן הזמנים מן ובזמן בש"ק ואילו המלות,

המלות. לפירוש מתאים שאינו למרות התפלה,
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דברי  את החסיד הבין לא מה"יחידות" ביצאו
אז  שהיה הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד אל והלך הרב ,
את  דוגמא בדרך לו הסביר והוא שנה, ט"ו־ט"ז כבן
בני  כשראו – הגדולה" היד את ישראל "וירא הפסוק

הפרט  ההשגחה את במצרים,ישראל ה' עשה אשר ית
את  ראו הם – ה' את העם ויראו וגבולים, במצרים
עבדו  ובמשה הנסתר, הוי' – בה' ויאמינו הנגלה, הוי'

עליון. דעת של בענין –
.Â הרבי אל נוסעים כשהיו עברו בזמנים חסידים 

לא  הם מישהו. ועוד המלמד את אתם לוקחים היו
בטחון  להם היה הוצאות. על להם יספיק שלא חשבו,
בשעה  שבה למרות המלמד, עבור גם להם שיספיק
אצלם  שמופקד ידעו כלל בדרך להם. היה לא עדיין
ישות  להם היתה לא וממילא לזולת, ששייך החלק

יותר. מרומם עצמו חש המקבל גם מכך,
התיבה" אל "בא על הפירוש על־דרך זה ,2הרי

מקום  נתינת יש שאז התיבה, על הבית בעל שהוא לא
בעלת  היא [המלה] שהתיבה אלא זרות, למחשבות

עליו. הבית
הקושיא  על ממזריטש המגיד של ביאורו כידוע

הפסוק  ישנה 3על אם ממה־נפשך שהרי כו', ואהבת
הוא, והתירוץ כך? על ציווי שייך מה בלב , אהבה
ממילא. באה והאהבה ההתבוננות, על הוא שהציווי
ובכל  לבבך בכל של באהבה יגיעה ידי על גם, כך

מאדך. בכל של האהבה ממילא בדרך באה נפשך,

.Ê ידי על זה הרי התורה? לאור מגיעים כיצד
והתבוננות  בהשגה הדעת העמקת בתפלה, יגיעה
כדבעי  תהיה שהתפלה כדי התפלה. שלפני בהכנה
צריכים  – כיהודי לקום וכדי כיהודי, לקום צריכים
– כיהודי לישון ללכת וכדי כיהודי, לישון ללכת
עם  לישון לא ה"גוי", את בתחילה לגרש צריכים
וכדי  מישראל, ואחד אחד שבכל הגוי היינו ה"גוי",
שעל  שמע קריאת לקרוא צריכים ה"גוי", את לגרש
כמו  וקמים יהודי כמו ישנים אז למהוי, כדבעי המטה
רק  לא התפלה, שלפני הבכיה עם מכן, לאחר יהודי.
מה  על אלא מבין, שהוא הענין כפי הוא שאין מה על
במוח  יתלבש אלקי שענין שייך כיצד לו איכפת שלא
כשהוא  התפלה ואחר התפלה, מכן ולאחר גשמי, ולב
אור  בו אז מאיר – גמרא עמוד או משניות פרק לומד

בפנימיות. התורה
.Á,אימרה כשמשמיעים מאד. קשה הנוכחי הזמן

מה  אומרים וכאשר מענישים, כאילו מתקבל זה
מענישים  לא חלילה. מקללים כאילו זה הרי – שיהיה
להחביא, אפשר אי האמת שאת אלא מקללים, ולא
הטבה  מאד, קשה המצב לומר. מוכרחים האמת את
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תרצ"ה  תמוז כ"ז ב"ה,
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וגו' יבחר אשר המקום "והיה תורה: אמרה
תביאו שמה בירושלים") הבחירה "בית (שהוא
יבחר "אשר מהלשון גו"'. וזבחיכם עולותיכם וגו'
בחירתו רק הוא המקום של שמעלתו משמע - ד'"
הקב"ה בחירת לפני אבל זה. במקום הקב"ה של
לא זה שמקום אחר, במקום לבחור אפשר היה -

מקומות לגבי מיוחדת מעלה שום בו היתה
אחרים.

הבחירה: בית בהלכות כתב הרמב"ם אבל
אותו משנין ואין ביותר מכוון מקומו "המזבח
לעולה מזבח "זה שנאמר: לעולם, ממקומו
מעלות וכמה כמה זה לאחר וחשיב לישראל"",
הכוונה שבפשטות - שנבחר קודם זה מקום של
משנין ואין ביותר מכוון ש"מקומו שזה היא בזה
המקום שהוא מפני הוא לעולם" ממקומו אותו
קרבנותיהם את וכו' נח אברהם, הקריבו שבו

הקב"ה). בחירת לפני מקודם, היה זה (שכל

ד' יבחר אשר "המקום מהפסוק להבין: וצריך
הוא זה מקום שמעלת משמע תביאו" שמה וגו'
זה. במקום הקב"ה בחירת - ד"' "יבחר מחמת
הוא המקום של שמעלתו משמע הרמב"ם ומדברי
ולכן הראשון, אדם מימות שהיתה מעלה מפני

אותו"! משנין ואין ביותר מכוון "מקומו

בהל' הרמב"ם שגם מוכח שפיר דייקת כד אבל
ביותר" מכוון ש"מקומו שזה סובר הבחירה בית
אלא זה, לפני קרבנות שם שהקריבו מחמת אינו
א', בהלכה שהרי הקב"ה: בחירת מחמת רק הוא
מכוון מקומו "המזבח כי אומר הרמב"ם בה

הוא לעולם", ממקומו אותו משנין ואין ביותר,
- לישראל" לעולה מזבח "זה הפסוק את מביא
מחמת זה ואין המקום, בחירת לאחר שנאמר
זה? שלאחר בהלכה למנות עתיד שהוא המעלות

וכו' הראשון שאדם זה בזה: הבאור לומר יש
שידעו מפני הוא דווקא, זה במקום קרבנות הביאו
(בעתיד). ד"' יבחר אשר "המקום שזהו בנבואה
היא זה במקום הקב"ה שבחירת לא אחר: בסגנון
לזה, קודם קרבנות שם הקריבו שכבר מזה מסובב
זה במקום קרבנות שהקריבו זה להיפך: אלא
שהקב"ה בנבואה ידעו שהם זה מחמת הוא דווקא

זה. במקום יבחר

את גם מביא שהרמב"ם שבזה לומר ויש
"ואין למה מתורץ המזבח, מקום של המעלות
שזהו אמת הן - לעולם" ממקומו אותו משנין
זה אין עדיין הרי אבל ד"', יבחר אשר "המקום
לשנות האפשרות נשללה זה ידי שעל גמורה ראיה
ראיה הרמב"ם מביא זה מטעם אחר! למקום
שללה שהיא באופן היא הבחירה זה שבנדון
בנו וכו' הראשון אדם שלכן אחרים, מקומות
בחירת אם שכן זה: במקום דווקא מזבחותיהם
דייקו למה אחרים, מקומות שללה לא הקב"ה
משמע זה! במקום רק קרבנותיהם להביא כולם
מקומות נשללו הקב"ה בחירת שמחמת מזה,
במקום קרבן להקריב כשבאים ולכן אחרים,
בהר - ביותר" מכוון ב"מקומו רק זה הרי מסויים

עצמו. המוריה

ראה) לפר' ב שיחה י"ט, חלק שיחות (לקוטי
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Ï‡¯NÈ Èa ˙„Ú Ïk L‡¯ ˙‡ e‡N(ב (כו, ¿∆…»¬«¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנכנסּו לרֹועה עדרֹו"ÌÈ·‡Ê"מׁשל ּובריׁש(רש"י)לתֹו . ְְְִֶֶָָ¿≈ƒְְְֵֶ

ּבּה ׁשּנפל . . "לצאן נקט העגל, חטא לגּבי ּתּׂשא, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּפרׁשת

¯·c אׁשם היה ולא ּבהר מׁשה היה ׁשּׁשם לֹומר, ויׁש ." ∆∆ְְֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹ

ּכאן  א ּבזה. אׁשם הרֹועה ׁשאין "ּדבר", נקט ולכן ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּתֹוצאֹות,

את  ּפנחס ּכׁשהרג רק נעצרה והּמּגפה הלכה, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָנתעּלמה

לכן  מעט; הּמּגפה נמׁשכה ׁשּבגללֹו לחׁשב יכֹול והיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹזמרי,

"זאבים". - ּבֹו אׁשם ׁשהרֹועה ּדבר ְִֵֵֶֶַָָָָָנקט

éðùäCBðç ïáeàø éða ìàøNé øBëa ïáeàø§¥−§´¦§¨¥®§¥´§¥À£Æ
:éàltä úçtLî àelôì éëðçä úçtLî¦§©´©©«£Ÿ¦½§©¾¦§©−©©©ª¦«

åúçtLî éîøëì éðBøöçä úçtLî ïøöçì§¤§¾Ÿ¦§©−©©«¤§¦®§©§¦¾¦§©−©
:éîøkäæíäéã÷ô eéäiå éðáeàøä úçtLî älà ©©§¦«¥−¤¦§§´Ÿ¨«¥¦®©¦«§´§ª«¥¤À

ìLìLe úBàî òáLe óìà íéraøàå äL:íéL §¨³§©§¨¦Æ¤½¤§©¬¥−§¦«
ç:áàéìà àelô éðáeèïúãå ìàeîð áàéìà éðáe §¥¬©−¡¦¨«§¥´¡¦½̈§¥−§¨¨´

íøéáàå ïúã-àeä íøéáàåáéúëéàåø÷éø÷éàéø÷ ©«£¦¨®«¨¨̧©«£¦¹̈§¦¥´
-úãra ïøäà-ìrå äLî-ìr evä øLà äãrä̈«¥À̈£¤̧¦¹©¤³§©©«£ŸÆ©«£©

:ýåýé-ìr íúväa çø÷é-úà õøàä çzôzå ½Ÿ©§©Ÿ−̈©§Ÿ̈«©¦§©̧¨¹̈¤¤
äãrä úBîa çø÷-úàå íúà òìázå äét¦À¨©¦§©¬Ÿ¨²§¤−Ÿ©§´¨«¥¨®
eéäiå Léà íéúàîe íéMîç úà Làä ìëàa©«£´Ÿ¨¥À¥´£¦¦³¨©̧¦Æ¦½©¦«§−

:ñðìàée:eúî-àì çø÷-éðáñáéïBòîL éða §¥«§¥−Ÿ©Ÿ¥«§¥´¦§»
ïéîéì éìàeîpä úçtLî ìàeîðì íúçtLîì§¦§§Ÿ¨¼¦§¥À¦§©̧©Æ©§´¥¦½§¨¦¾

:éðéëiä úçtLî ïéëéì éðéîiä úçtLîâéçøæì ¦§©−©©¨«¦¦®§¨¦¾¦§©−©©¨«¦¦«§¤¾©
ì éçøfä úçtLî:éìeàMä úçtLî ìeàL ¦§©−©©©§¦®§¨¾¦§©−©©¨«¦«

ãéóìà íéøNrå íéðL éðòîMä úçtLî älà¥−¤¦§§´Ÿ©¦§Ÿ¦®§©¦̄§¤§¦²¤−¤
:íéúàîeñåèïBôöì íúçtLîì ãâ éða ¨¨«¦§¥´¨»§¦§§Ÿ¨¼¦§À

ì ébçä úçtLî ébçì éðBôvä úçtLîéðeL ¦§©̧©Æ©§¦½§©¦¾¦§©−©©«©¦®§¦¾
:éðeMä úçtLîæèéørì éðæàä úçtLî éðæàì ¦§©−©©¦«§¨§¦¾¦§©−©¨«¨§¦®§¥¦¾
:éørä úçtLîæééãBøàä úçtLî ãBøàì ¦§©−©¨«¥¦«©«£¾¦§©−©¨«£¦®

:éìàøàä úçtLî éìàøàìçéúçtLî älà §©̧§¥¦½¦§©−©¨«©§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ
Lîçå óìà íéraøà íäéã÷ôì ãâ-éða§¥−̈¦§ª«¥¤®©§¨¦¬¤−¤©«£¥¬

:úBàîñèéïðBàå ør úîiå ïðBàå ør äãeäé éða ¥«§¥¬§−̈¥´§®̈©¨¬¨¥²§−̈
:ïrðk õøàaëíúçtLîì äãeäé-éðá eéäiå §¤¬¤§¨«©©¦«§´§¥«§¨»§¦§§Ÿ¨¼

ìéöøtä úçtLî õøôì éðìMä úçtLî äìL §¥À̈¦§©̧©Æ©¥´¨¦½§¤¾¤¦§©−©©©§¦®
:éçøfä úçtLî çøæìàëïøöçì õøô-éðá eéäiå §¤¾©¦§©−©©©§¦«©¦«§´§¥¤½¤§¤§¾Ÿ

ìeîçì éðøöçä úçtLî:éìeîçä úçtLî ¦§©−©©«¤§Ÿ¦®§¨¾¦§©−©¤¨«¦«
áëäML íäéã÷ôì äãeäé úçtLî älà¥²¤¦§§¬Ÿ§−̈¦§ª«¥¤®¦¨¯

:úBàî Lîçå óìà íéráLåñâëðaøëùOé é §¦§¦²¤−¤©«£¥¬¥«§¥³¦¨¨Æ
äeôì érìBzä úçtLî òìBz íúçtLîì§¦§§Ÿ½̈¾̈¦§©−©©«¨¦®§ª¾̈

:éðetä úçtLîãëéáLiä úçtLî áeLéì ¦§©−©©¦«§¨¾¦§©−©©¨«ª¦®
ì:éðøîMä úçtLî ïøîLäëúçtLî älà §¦§¾Ÿ¦§©−©©¦§Ÿ¦«¥²¤¦§§¬Ÿ



iyilyרכו - ek - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìLe óìà íéMLå äraøà íäéã÷ôì øëùOéL ¦¨−̈¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§¬
:úBàîñåëãøñì íúçtLîì ïìeáæ éða ¥«§¥´§ª»§¦§§Ÿ¨¼§¤À¤

ìàìçéì éðìàä úçtLî ïBìàì écøqä úçtLî¦§©̧©Æ©©§¦½§¥¾¦§©−©¨¥«Ÿ¦®§©̧§§¥½
:éìàìçiä úçtLîæëéðìeáfä úçtLî älà ¦§©−©©©§§¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§«Ÿ¦−
íéML íäéã÷ôìLîçå óìà:úBàîñçëéða ¦§ª«¥¤®¦¦¬¤−¤©«£¥¬¥«§¥¬

:íéøôàå äMðî íúçtLîì óñBéèëäMðî éða ¥−§¦§§Ÿ®̈§©¤−§¤§¨«¦§¥´§©¤À
ãrìb-úà ãéìBä øéëîe éøéënä úçtLî øéëîì§¨¦Æ¦§©´©©¨«¦¦½¨¦−¦´¤¦§¨®

:éãrìbä úçtLî ãrìâììãrìâ éða älà §¦§¾̈¦§©−©©¦§¨¦«¥µ¤§¥´¦§½̈
úçtLî ÷ìçì éøæréàä úçtLî øæréà¦¤¾¤¦§©−©¨¦«¤§¦®§¥¾¤¦§©−©

:é÷ìçäàìíëLå éìàøNàä úçtLî ìàéøNàå ©«¤§¦«§©̧§¦¥½¦§©−©¨«©§¦«¥¦®§¤¾¤
:éîëMä úçtLîáìérãéîMä úçtLî òãéîLe ¦§©−©©¦§¦«§¦¾̈¦§©−©©§¦«¨¦®

:éøôçä úçtLî øôçåâì-àì øôç-ïa ãçôìöe §¥¾¤¦§©−©©«¤§¦«§¨§¨´¤¥À¤Ÿ
ãçôìö úBða íLå úBða-íà ék íéða Bì eéä̈¬²¨¦−¦´¦¨®§¥Æ§´§¨§½̈

:äöøúå äkìî äìâç ärðå äìçîãìälà ©§¨´§Ÿ½̈¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«¥−¤
óìà íéMîçå íéðL íäéã÷ôe äMðî úçtLî¦§§´Ÿ§©¤®§ª´¥¤½§©¦̄©«£¦¦²¤−¤

:úBàî òáLeñäìíúçtLîì íéøôà-éðá älà §©¬¥«¥´¤§¥«¤§©»¦»§¦§§Ÿ¨¼
ìúçtLî øëáì éçìúMä úçtLî çìúeL §¤À©¦§©̧©Æ©ª´©§¦½§¤¾¤¦§©−©

:éðçzä úçtLî ïçúì éøëaäåìéða älàå ©©§¦®§©¾©¦§©−©©©«£¦«§¥−¤§¥´
:éðørä úçtLî ïørì çìúeLæìúçtLî älà ¨®©§¥¾̈¦§©−©¨¥«¨¦«¥´¤¦§§³Ÿ

ìLe íéðL íäéã÷ôì íéøôà-éðaóìà íéL §¥«¤§©¸¦Æ¦§ª´¥¤½§©¦̄§¦²¤−¤
:íúçtLîì óñBé-éðá älà úBàî Lîçåñ ©«£¥´¥®¥¬¤§¥«¥−§¦§§Ÿ¨«

çìérìaä úçtLî òìáì íúçtLîì ïîéðá éða§¥´¦§¨¦»§¦§§Ÿ¨¼§¤À©¦§©̧©Æ©©§¦½
úçtLî íøéçàì éìaLàä úçtLî ìaLàì§©§¥¾¦§©−©¨«©§¥¦®©«£¦¾̈¦§©−©

:éîøéçàäèììíôeçì éîôeMä úçtLî íôeôL ¨«£¦«¨¦«¦§¾̈¦§©−©©«¨¦®§¾̈
:éîôeçä úçtLîîïîrðå cøà òìá-éðá eéäiå ¦§©−©©«¨¦«©¦«§¬§¥¤−©©´§§§©«£®̈

:éîrpä úçtLî ïîrðì écøàä úçtLîàîälà ¦§©̧©Æ¨«©§¦½§©´£½̈¦§©−©©©«£¦«¥¬¤
äMîç íäéã÷ôe íúçtLîì ïîéðá-éðá§¥«¦§¨¦−§¦§§Ÿ®̈§ª´¥¤½£¦¨¯

:úBàî LLå óìà íéraøàåñáîïã-éðá älà §©§¨¦²¤−¤§¥¬¥«¥³¤§¥¨Æ
ì íúçtLîìälà éîçeMä úçtLî íçeL §¦§§Ÿ½̈§¾̈¦§©−©©«¨¦®¥²¤

:íúçtLîì ïc úçtLîâîúçtLî-ìk ¦§§¬Ÿ−̈§¦§§Ÿ¨«¨¦§§¬Ÿ
íéMLå äraøà íäéã÷ôì éîçeMäòaøàå óìà ©«¨¦−¦§ª«¥¤®©§¨¨¯§¦¦²¤−¤§©§©¬

:úBàîñãîäðîéì íúçtLîì øLà éða ¥«§¥´¨¥»§¦§§Ÿ¨¼§¦§À̈

äréøáì éåLiä úçtLî éåLéì äðîiä úçtLî¦§©̧©Æ©¦§½̈§¦§¦¾¦§©−©©¦§¦®¦§¦¾̈
:éréøaä úçtLîäîøáçì äréøá éðáì ¦§©−©©§¦¦«¦§¥´§¦½̈§¥¾¤

:éìàékìnä úçtLî ìàékìîì éøáçä úçtLî¦§©−©©«¤§¦®§©̧§¦¥½¦§©−©©©§¦«¥¦«
åî:çøN øLà-úa íLåæîälà-éða úçtLî §¥¬©¨¥−¨«©¥²¤¦§§¬Ÿ§¥«

ìL íäéã÷ôì øLàòaøàå óìà íéMîçå äL ¨¥−¦§ª«¥¤®§¨¯©«£¦¦²¤−¤§©§©¬
:úBàîñçîìàöçéì íúçtLîì éìzôð éða ¥«§¥³©§¨¦Æ§¦§§Ÿ½̈§©̧§§¥½

:éðebä úçtLî éðeâì éìàöçiä úçtLî¦§©−©©©§§¥¦®§¦¾¦§©−©©¦«
èîì éøöiä úçtLî øöéìúçtLî ílL §¥¾¤¦§©−©©¦§¦®§¦¥¾¦§©−©

:éîlMäðíúçtLîì éìzôð úçtLî älà ©¦¥¦«¥²¤¦§§¬Ÿ©§¨¦−§¦§§Ÿ¨®
:úBàî òaøàå óìà íéraøàå äMîç íäéã÷ôe§ª´¥¤½£¦¨¯§©§¨¦²¤−¤§©§©¬¥«

àðóìà úBàî-LL ìàøNé éða éãe÷t älà¥À¤§¥Æ§¥´¦§¨¥½¥«¥¬¤−¤
ìLe úBàî òáL óìàå:íéLô ¨®̈¤§©¬¥−§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz qgpt t"y zgiy)

Ì˙B‡ Ì˙Èk‰Â ÌÈÈ„n‰ ˙‡ ¯B¯ˆ(יז (כה, »∆«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ∆»
צרֹור  ּכפל "לּמה הּקדֹוׁש, החּיים' ּב'אֹור ְְְִִַַַַָָָָָָוהקׁשה

ׁשּכן  זה, ּכפל לבאר צרי אינֹו ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָוהּכיתם".

אֹותם" "לאּיב היינּו מבין (רש"י)"צרֹור" למקרא' חמׁש ּו'ּבן , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ

יֹותר  חמּורה חרב, לפי הּכאה ּגם ׁשּכֹולל ׁשהּכאה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמעצמֹו

את  ּתצר "אל ּדברים ּבפרׁשת ּכׁשּילמד ּובפרט ּבלבד. ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָמּׂשנאה

ׁשל (הּׁשלילה (הּׁשלילה ˆ¯B¯מֹואב מלחמה" ּבם ּתתּגר ואל ( ְִֶַָָ»ְְְְִִִַַָָָָָ

).Ì˙Èk‰Âׁשל ֶ¿ƒƒ∆

éùéìùáð:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâðälàì ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¨¥À¤
õøàä ÷ìçz:úBîL øtñîa äìçðaãðáøì ¥«¨¥¬¨¨²¤§©«£−̈§¦§©¬¥«¨©À

éôì Léà Búìçð èérîz èrîìå Búìçð äaøz©§¤Æ©«£¨½§©«§©¾©§¦−©«£¨®¦µ§¦´
:Búìçð ïzé åéã÷ôäð-úà ÷ìçé ìøBâa-Cà §ª½̈ª©−©«£¨«©§¾̈¥«¨¥−¤

ì õøàä:eìçðé íúáà-úBhî úBîLåðét-ìr ¨¨®¤¦§¬©«£Ÿ−̈¦§¨«©¦Æ
:èrîì áø ïéa Búìçð ÷ìçz ìøBbäñæðälàå ©½̈¥«¨¥−©«£¨®¥¬©−¦§¨«§¥̧¤

úçtLî ïBLøâì íúçtLîì éålä éãe÷ô§¥´©¥¦»§¦§§Ÿ¨¼§¥«§À¦§©̧©Æ
éøøîì éúäwä úçtLî úä÷ì épLøbä©¥´§ª¦½¦§¾̈¦§©−©©§¨¦®¦§¨¦¾

:éøønä úçtLîçðéåì úçtLî | älà ¦§©−©©§¨¦«¥´¤¦§§´Ÿ¥¦À
úçtLî éðøáçä úçtLî éðálä úçtLî¦§©̧©©¦§¦¹¦§©³©©«¤§Ÿ¦Æ¦§©³©
éçøwä úçtLî éLenä úçtLî éìçnä©©§¦Æ¦§©´©©¦½¦§©−©©¨§¦®

íøîr-úà ãìBä úä÷e:èðíøîr úLà | íLå §−̈¦¬¤©§¨«§¥´¥´¤©§À̈
íéøöîa éåìì dúà äãìé øLà éåì-úa ãáëBé¤̧¤Æ©¥¦½£¤̧¨«§¨¬Ÿ¨²§¥¦−§¦§®̈¦



רכז iriax - fk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøî úàå äLî-úàå ïøäà-úà íøîrì ãìzå©¥´¤§©§À̈¤©«£ŸÆ§¤¤½§¥−¦§¨¬
:íúçàñàeäéáà-úàå áãð-úà ïøäàì ãìeiå £Ÿ¨«©¦¨¥´§©«£½Ÿ¤¨−̈§¤£¦®

:øîúéà-úàå øærìà-úààñáãð úîiå ¤¤§¨−̈§¤¦«¨¨«©¨¬¨¨−̈
:ýåýé éðôì äøæ-Là íáéø÷äa àeäéáàå©«£¦®§©§¦¨¬¥«¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

áñìL íäéã÷ô eéäiåøëæ-ìk óìà íéøNrå äL ©¦«§´§ª«¥¤À§¨³§¤§¦Æ¤½¤¨¨−̈
éða CBúa eã÷túä àì | ék äìrîå Lãç-ïaî¦¤´Ÿ¤¨¨®§¨¦´´Ÿ¨§¨«§À§Æ§¥´
éða CBúa äìçð íäì ïzð-àì ék ìàøNé¦§¨¥½Â¦«Ÿ¦©³¨¤Æ©«£½̈§−§¥¬

:ìàøNéâñïäkä øærìàå äLî éãe÷t älà ¦§¨¥«¥µ¤§¥´¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®
ìr áàBî úáøra ìàøNé éða-úà eã÷t øLà£¤̧¨«§¹¤§¥³¦§¨¥Æ§©§´Ÿ½̈©−

:Bçøé ïcøéãñéãe÷tî Léà äéä-àì älàáe ©§¥¬§¥«§¥̧¤ÆŸ¨´¨¦½¦§¥´
ìàøNé éða-úà eã÷t øLà ïäkä ïøäàå äLî¤½§©«£−Ÿ©Ÿ¥®£¤¬¨«§²¤§¥¬¦§¨¥−

:éðéñ øaãîaäñeúîé úBî íäì ýåýé øîà-ék §¦§©¬¦¨«¦«¨©³§Ÿ̈Æ¨¤½¬¨ª−
áìk-íà ék Léà íäî øúBð-àìå øaãna©¦§®̈§«Ÿ©³¥¤Æ¦½¦ µ¦¨¥´

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïañæëàäðáø÷zå ¤§ª¤½¦«ª−©¦«©¦§©¹§¨
-ïa øéëî-ïa ãrìb-ïa øôç-ïa ãçôìö úBða§´§¨§À̈¤¥³¤¤¦§¨Æ¤¨¦´¤
úBîL älàå óñBé-ïá äMðî úçtLîì äMðî§©¤½§¦§§−Ÿ§©¤´¤¥®§¥̧¤Æ§´
:äöøúå äkìîe äìâçå ärð äìçî åéúða§Ÿ½̈©§¨´Ÿ½̈§¨§¨¬¦§−̈§¦§¨«

ákä øærìà éðôìå äLî éðôì äðãîrzåïä ©©«£¹Ÿ§¨¦§¥´¤À§¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½
ãrBî-ìäà çút äãrä-ìëå íàéNpä éðôìå§¦§¥¬©§¦¦−§¨¨«¥¨®¤¬©«Ÿ¤¥−

:øîàìâäéä-àì àeäå øaãna úî eðéáà ¥«Ÿ¨¦»»¥´©¦§¨¼§¸«Ÿ¨¹̈
çø÷-úãra ýåýé-ìr íéãrBpä äãrä CBúa§´¨«¥À̈©«¨¦²©§Ÿ̈−©«£©®Ÿ©

:Bì eéä-àì íéðáe úî Bàèçá-ékãòøbé änì ¦«§¤§´¥½¨¦−Ÿ¨¬«¨´¨¦¨©³
ïa Bì ïéà ék BzçtLî CBzî eðéáà-íL¥«¨¦̧Æ¦´¦§©§½¦²¥¬−¥®

:eðéáà éçà CBúa äfçà eðl-äðzäáø÷iå §¨¨´£ª½̈§−£¥¬¨¦«©©§¥¬
ètLî-úà äLîï:ýåýé éðôìô ¤²¤¦§¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(93 'nr bi zegiy ihewl)

ÔËtLÓ ˙‡ ‰LÓ ·¯˜iÂ(ה (כז, ««¿≈…∆∆ƒ¿»»

מּמּנּו" הלכה ּמכריחֹו(רש"י)"נתעּלמה מה לׁשאל, ויׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש מה'. זֹו הלכה ׁשמע ׁשּלא יּתכן והרי ּכן, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלפרׁש

להם  יהיה "ּכי (ּכמֹו ל"ּדברן" "מׁשּפטן" ּבין הבּדל יׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּדהּנה

¯·c.("אלי וׁשקלאֿוטריא.c·¯בא טענֹות -ËtLÓ ּפסק - »»ֵַָ»»ְְְְְַַָָָƒ¿»ְַ

"את  הקריב אי ההלכה, את ידע ׁשּלא ּכיון לֹו: והקׁשה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּדין.

ÔËtLÓ ׁשּנתעּלמה אּלא ההלכה, את ידע ׁשאכן מפרׁש לכן ." ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ִֶמּמּנּו.

éòéáøå:øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiåæúBða ïk ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥À§´
CBúa äìçð úfçà íäì ïzz ïúð úøác ãçôìö§¨§¨»«Ÿ§Ÿ¼¨¸Ÿ¦¥³¨¤Æ£ª©´©«£½̈§−
:ïäì ïäéáà úìçð-úà zøáräå íäéáà éçà£¥´£¦¤®§©«£©§¨²¤©«£©¬£¦¤−¨¤«

çúeîé-ék Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦´¦«¨À
:Bzáì Búìçð-úà ízøáräå Bì ïéà ïáeè-íàå ¥Æ¥´½§©«£©§¤¬¤©«£¨−§¦«§¦
:åéçàì Búìçð-úà ízúðe úa Bì ïéàéïéà-íàå ¥¬−©®§©¤¬¤©«£¨−§¤¨«§¦¥¬

:åéáà éçàì Búìçð-úà ízúðe íéçà Bì−©¦®§©¤¬¤©«£¨−©«£¥¬¨¦«
àéBúìçð-úà ízúðe åéáàì íéçà ïéà-íàå§¦¥´©¦»§¨¦¼§©¤´¤©«£¨À
ìdúà Løéå BzçtLnî åéìà áøwä BøàL ¦§¥º©¨¬Ÿ¥¨²¦¦§©§−§¨©´Ÿ¨®

äeö øLàk ètLî úwçì ìàøNé éðáì äúéäå§¨̧§¹̈¦§¥³¦§¨¥Æ§ª©´¦§½̈©«£¤²¦¨¬
:äLî-úà ýåýéôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈−¤¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½

àä-úà äàøe äfä íéøárä øä-ìà äìrõø £¥²¤©¬¨«£¨¦−©¤®§¥Æ¤¨½̈¤
:ìàøNé éðáì ézúð øLàâédúà äúéàøå £¤¬¨©−¦¦§¥¬¦§¨¥«§¨¦´¨Ÿ½̈

énr-ìà zôñàðåïøäà óñàð øLàk äzà-íb E §¤«¡©§¨¬¤©¤−©¨®¨©«£¤¬¤«¡©−©«£¬Ÿ
éçà:Eãéúáéøîa ïö-øaãîa ét íúéøî øLàk ¨¦«©«£¤Á§¦¤̧¦¹§¦§©¦À¦§¦©Æ

úáéøî-éî íä íäéðérì íéná éðLéc÷äì äãrä̈«¥½̈§©§¦¥¬¦©©−¦§¥«¥¤®¥²¥«§¦©¬
:ïö-øaãî Lã÷ñåèýåýé-ìà äLî øaãéå ¨¥−¦§©¦«©§©¥´¤½¤§Ÿ̈−

:øîàìæèøNa-ìëì úçeøä éäìà ýåýé ã÷ôé ¥«Ÿ¦§´Ÿ§Ÿ̈½¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ§¨¨¨®
:äãrä-ìr Léàæéàáé øLàå íäéðôì àöé-øLà ¦−©¨«¥¨«£¤¥¥´¦§¥¤À©«£¤³¨ŸÆ

äéäú àìå íàéáé øLàå íàéöBé øLàå íäéðôì¦§¥¤½©«£¤¬«¦¥−©«£¤´§¦¥®§³Ÿ¦«§¤Æ
:ärø íäì-ïéà øLà ïàvk ýåýé úãrçéøîàiå £©´§Ÿ̈½©¾Ÿ£¤¬¥«¨¤−Ÿ¤«©¸Ÿ¤

Léà ïeð-ïa rLBäé-úà Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈¹¤¤À©§Æ¤§ª´©¦½¦−
:åéìr Eãé-úà zëîñå Ba çeø-øLàèézãîräå £¤´©®§¨«©§¨¬¤¨«§−¨¨«§©«£©§¨´

äúéeöå äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìà éðôì BúàŸÀ¦§¥Æ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥®̈§¦¦¨¬
:íäéðérì Búàëïrîì åéìr EãBäî äzúðå Ÿ−§¥«¥¤«§¨«©¨¬¥«§−¨®̈§©´©

:ìàøNé éða úãr-ìk eòîLéàëøærìà éðôìå ¦§§½¨£©−§¥¬¦§¨¥«§¦§¥̧¤§¨¨³
éðôì íéøeàä ètLîa Bì ìàLå ãîré ïäkä©Ÿ¥Æ©«£½Ÿ§¨¬©²§¦§©¬¨«¦−¦§¥´
-éða-ìëå àeä eàáé åét-ìrå eàöé åét-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¦̧¥«§¹§©¦´¨ÀŸ²§¨§¥«

:äãrä-ìëå Bzà ìàøNéáëøLàk äLî Nriå ¦§¨¥¬¦−§¨¨«¥¨«©©´©¤½©«£¤²
éðôì eäãîriå rLBäé-úà çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´¤§ªÀ©©©«£¦¥̧Æ¦§¥Æ

:äãrä-ìk éðôìå ïäkä øærìàâë-úà Cîñiå ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦§¥−¨¨«¥¨«©¦§¯Ÿ¤
:äLî-ãéa ýåýé øac øLàk eäeöéå åéìr åéãéô ¨¨²¨−̈©§©¥®©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−§©¤«



iyyרכח ,iying - gk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
â ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bk zegiy ihewl)

ÂÈÏÚ E„È ˙‡ zÎÓÒÂ Ú˘B‰È ˙‡ EÏ Á˜(יח (כז, «¿∆¿À«¿»«¿»∆»¿»»

יהֹוׁשע  את מׁשח ׁשמׁשה מצינּו לא מדּוע לׁשאֹול, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻיׁש

ויׁש אֹותֹו? מֹוׁשחין מל ּכׁשמעמידין ׁשהרי המׁשחה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּבׁשמן

הּוא  ׁשהרי ּבּתֹורה, נׂשיאּות עיקרּה יהֹושע ׁשמלכּות ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֻלֹומר,

סמיכה, ידי על מלכּותֹו נפעלה לכן ממׁשה. הּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹמקּבל

ּכמאמר לּתֹורה, א)ׁשקׁשּורה יד, מּפי (סנהדרין איׁש סמּוכין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבׁשמן. מׁשיחה ידי על ולא ְְְְִִֵֶֶַָֹאיׁש,

éùéîççëà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©µ
éîçì éðaø÷-úà íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¤¨§¨¦̧©§¦¹
:BãrBîa éì áéø÷äì eøîLz éççéð çéø éMàì§¦©À¥µ©¦«Ÿ¦½¦§§¾§©§¦¬¦−§«£«

âýåýéì eáéø÷z øLà äMàä äæ íäì zøîàå§¨«©§¨´¨¤½¤µ¨«¦¤½£¤¬©§¦−©«Ÿ̈®
äìò íBiì íéðL íîéîú äðL-éða íéNák§¨¦̧§¥«¨¨¯§¦¦²§©¬¦©−Ÿ¨¬

:ãéîúãúàå ø÷aá äNrz ãçà Nákä-úà ¨¦«¤©¤¬¤¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ
:íéaørä ïéa äNrz éðMä NákääúéøéNrå ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦©«£¦¦¯

úéúk ïîLa äìeìa äçðîì úìñ äôéàä̈«¥¨²−Ÿ¤§¦§¨®§¨²§¤¬¤¨¦−
:ïéää úréáøåéðéñ øäa äéNrä ãéîz úìò §¦¦¬©¦«Ÿ©−¨¦®¨«£ª¨Æ§©´¦©½

:ýåýéì äMà ççéð çéøìæïéää úréáø Bkñðå §¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§Æ§¦¦´©¦½
:ýåýéì øëL Cñð Cqä Lãwa ãçàä Nákì©¤−¤¨«¤¨®©ÀŸ¤©¥²¤¬¤¥−̈©«Ÿ̈«

çúàåúçðîk íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä §¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§®̈¦§¦§©̧
:ýåýéì ççéð çéø äMà äNrz Bkñðëe ø÷aäô ©³Ÿ¤§¦§Æ©«£¤½¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

èíîéîz äðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈§¦¦®
:Bkñðå ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤§¦§«

é:dkñðå ãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìòô Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−§¦§¨«
àéíéøt ýåýéì äìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®¨¦¸

äðL-éða íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz äráLáéìLeäçðî úìñ íéðøNr äL ¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ

úìñ íéðøNr éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðîâéïøOrå ¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«§¦¨´Ÿ

ãçàä Nákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤¨«¤®̈
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìòãééöç íäékñðå Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À£¦´

úréáøe ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦§¦¦¬
éLãçì BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää©¦²©¤−¤®̈¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½§¨§¥−

:äðMäåèýåýéì úàhçì ãçà íéfr øérNe ©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈©«Ÿ̈®
:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìrñ ©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr ai zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ(ב (כח, «∆¿≈ƒ¿»≈
עלי" ּבני את צּוה ּבני, על מצּוני ׁשאּתה .(רש"י)"עד ְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

יצא  "אׁשר איׁש למּנֹות מׁשה לבּקׁשת מענה ׁשּבתֹור ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹוהינּו,

אׁשר  ּכּצאן ה' עדת תהיה ולא . . לפניהם יבא ואׁשר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלפניהם

ּדהּנה  לבאר, ויׁש הּתמיד. ּקרּבן על נצטּוה רֹועה", להם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

רֹועה" ׁש"אין הּטעּות את ׁשֹולל ּבכלל) (וקרּבנֹות זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָקרּבן

מתנהג  ׁשהעֹולם ּומגּלה נֹוהג", ּכמנהגֹו ו"עֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבעֹולם

יצא  "אׁשר זה ׁשהּוא הּקּב"ה, ׁשל הּפרטית ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהׁשּגחתֹו

לפניהם". יבא ואׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַָֹלפניהם

éùùæèLãçì íBé øNr äraøàa ïBLàøä Lãçáe©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²−©®Ÿ¤
:ýåýéì çñtæéäfä Lãçì íBé øNr äMîçáe ¤−©©«Ÿ̈«©«£¦¨̧¨¨¬²©¬Ÿ¤©¤−

ç:ìëàé úBvî íéîé úráL âçéïBLàøä íBia ®̈¦§©´¨¦½©−¥«¨¥«©¬¨«¦−
:eNrú àì äãár úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

èéø÷á-éða íéøt ýåýéì äìò äMà ízáø÷äå§¦§©§¤̧¦¤³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²
äðL éða íéNáë äráLå ãçà ìéàå íéðL§©−¦§©´¦¤¨®§¦§¨³§¨¦Æ§¥´¨½̈

:íëì eéäé íîéîzëäìeìa úìñ íúçðîe §¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈−Ÿ¤§¨´
ìL ïîMáìéàì íéðøNr éðLe øtì íéðøNr äL ©®̈¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©À̈§¥¯¤§Ÿ¦²¨©−¦
:eNrzàëãçàä Nákì äNrz ïBøOr ïBøOr ©«£«¦¨³¦¨Æ©«£¤½©¤−¤¨«¤¨®

ì:íéNákä úráLáëøtëì ãçà úàhç øérNe §¦§©−©§¨¦«§¦¬©−̈¤¨®§©¥−
:íëéìrâëúìòì øLà ø÷aä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÆŸ©´©½Ÿ¤£¤−§Ÿ©´

:älà-úà eNrz ãéîzäãëíBiì eNrz älàk ©¨¦®©«£−¤¥«¤¨¥¹¤©«£³©Æ
-ìr ýåýéì ççéð-çéø äMà íçì íéîé úráL¦§©´¨¦½¤²¤¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©

:Bkñðå äNré ãéîzä úìBòäëéréáMä íBiáe ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«©Æ©§¦¦½
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ

:eNrúñåëäçðî íëáéø÷äa íéøekaä íBéáe ©«£«§´©¦¦À§©§¦¸§¤¹¦§¨³
äéäé Lã÷-àø÷î íëéúòáLa ýåýéì äLãç£¨¨Æ©«Ÿ̈½§¨«ª−Ÿ¥¤®¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´

úëàìî-ìk íëì:eNrú àì äãáræëízáø÷äå ¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧
íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì ççéð çéøì äìBò¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯§¥«¨¨²§©−¦

:äðL éða íéNáë äráL ãçà ìéàçëíúçðîe ©´¦¤®̈¦§¨¬§¨¦−§¥¬¨¨«¦̧§¨½̈
ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©¨´¨«¤½̈

:ãçàä ìéàì íéðøNr éðLèëïBøOr ïBøOr §¥Æ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½



רכט iriay - hk - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ì ãçàä Nákì:íéNákä úráLìíéfr øérN ©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−©§¨¦«§¦¬¦¦−
:íëéìr øtëì ãçààìãéîzä úìò ãálî ¤¨®§©¥−£¥¤«¦§©ºŸ©¯©¨¦²

:íäékñðå íëì-eéäé íîéîz eNrz Búçðîeô ¦§¨−©«£®§¦¦¬¦«§¨¤−§¦§¥¤«
èëà-àø÷î Lãçì ãçàa éréáMä Lãçáe©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´©ÀŸ¤¦§¨

eNrú àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷̧Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®
:íëì äéäé äreøz íBéáçéøì äìò íúéNrå ¬§−̈¦«§¤¬¨¤«©«£¦¤̧Ÿ¹̈§¥³©

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ýåýéì ççéð¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤¨®§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaâúìñ íúçðîe §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦̧§¨½̈−Ÿ¤

ìL ïîMá äìeìaíéðøNr éðL øtì íéðøNr äL §¨´©¨®¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥¬¤§Ÿ¦−
:ìéàìãì ãçàä Nákì ãçà ïBøOråúráL ¨¨«¦§¦¨´¤½̈©¤−¤¨«¤®̈§¦§©−

:íéNákääøtëì úàhç ãçà íéfr-øérNe ©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®§©¥−
:íëéìråúìòå dúçðîe Lãçä úìò ãálî £¥¤«¦§©ÁŸ©̧©¹Ÿ¤¦§¨À̈§Ÿ©³

ççéð çéøì íètLîk íäékñðå dúçðîe ãéîzä©¨¦Æ¦§¨½̈§¦§¥¤−§¦§¨¨®§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì äMàñæäfä éréáMä Lãçì øBNráe ¦¤−©«Ÿ̈«¤«¨Á©¸Ÿ¤©§¦¦¹©¤À

íëéúLôð-úà íúéprå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
:eNrú àì äëàìî-ìkçýåýéì äìò ízáø÷äå ¨§¨−̈¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧Ÿ¨³©«Ÿ̈Æ

íéNák ãçà ìéà ãçà ø÷a-ïa øt ççéð çéø¥´©¦½Ÿ©©¯¤¨¨²¤−̈©´¦¤®̈§¨¦³
:íëì eéäé íîéîz äráL äðL-éðaèíúçðîe §¥«¨¨Æ¦§½̈§¦¦−¦«§¬¨¤«¦̧§¨½̈

ìL ïîMá äìeìa úìñøNr äLéðL øtì íéð −Ÿ¤§¨´©®̈¤§¨³¤§Ÿ¦Æ©½̈§¥Æ
:ãçàä ìéàì íéðøNréNákì ïBøOr ïBøOr ¤§Ÿ¦½¨©−¦¨«¤¨«¦¨Æ¦¨½©¤−¤

ì ãçàä:íéNákä úráLàéãçà íéfr-øérN ¨«¤¨®§¦§©−©§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈
ãéîzä úìòå íéøtkä úàhç ãálî úàhç©¨®¦§©º©©³©¦ª¦Æ§Ÿ©´©¨¦½

:íäékñðå dúçðîeñ ¦§¨−̈§¦§¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(137 'nr al zegiy ihewl)

ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e(כו (כח, ¿«ƒƒ
ׁשּתי  ׁשם על חּטים, קציר ּבּכּורי נקרא הּׁשבּועֹות ְְְִִִִִֵֵֵַַַָָ"חג

ֿ (רש"י)הּלחם" וׁשּבעל ׁשּבכתב לּתֹורה רֹומזים הּלחם ׁשּתי . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

לנֹותן  הּבּטּול יֹותר מרּגׁש ׁשּבכתב ּתֹורה ּבלּמּוד והּנה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפה.

מצות  קּים קאמר מאי ידע ולא ּבּה הּקֹורא ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּתֹורה,

לּמּוד  נחׁשב ׁשאינֹו ׁשּבעלּֿפה, לּתֹורה ּבנּגּוד ּתֹורה, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתלמּוד

והקרבת ּתֹורה ÈzLּכלל. ׁשל ׁשהּבּטּול ּכ על מֹורה הּלחם ְְְַַָָ¿≈ִֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּבעלּֿפה. ּתֹורה ׁשל להבנה לחּדר צרי ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבכתב

éòéáùáééréáMä Lãçì íBé øNr äMîçáe©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À
àì äãár úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½¨§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ
:íéîé úráL ýåýéì âç íúbçå eNrú©«£®§©Ÿ¤¬©²©«Ÿ̈−¦§©¬¨¦«

âéíéøt ýåýéì ççéð çéø äMà äìò ízáø÷äå§¦§©§¤̧Ÿ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¨¦¯
ìL ø÷á-éðaíéNák íéðL íìéà øNr äL §¥«¨¨²§¨¬¨−̈¥¦´§®̈¦§¨¦¯

:eéäé íîéîz øNr äraøà äðL-éðaãéíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦¬¦«§«¦̧§¨½̈
ìL ïîMá äìeìa úìñãçàä øtì íéðøNr äL −Ÿ¤§¨´©¨®¤§¨̧¤§Ÿ¦¹©¨´¨«¤À̈

ììLãçàä ìéàì íéðøNr éðL íéøt øNr äL ¦§¨³¨¨Æ¨¦½§¥³¤§Ÿ¦Æ¨©´¦¨«¤½̈
ì:íìéàä éðLåèãçàä Nákì ïBøOr ïBøOrå ¦§¥−¨«¥¦«§¦¨Æ¦¨½©¤−¤¨«¤¨®

:íéNák øNr äraøàìæèãçà íéfr-øérNe §©§¨¨¬¨−̈§¨¦«§¦«¦¦¬¤−̈
:dkñðå dúçðî ãéîzä úìò ãálî úàhçñ ©®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«

æéíìéà øNr íéðL ø÷á-éða íéøt éðMä íBiáe©´©¥¦À¨¦¯§¥«¨¨²§¥¬¨−̈¥¦´
:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák íéðL§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«

çéíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²
:ètLnk íøtñîaèéúàhç ãçà íéfr-øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®

:íäékñðå dúçðîe ãéîzä úìò ãálîñ ¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¥¤«
ëðL íìéà øNr-ézLr íéøt éLéìMä íBiáeíé ©¯©§¦¦²¨¦¬©§¥«¨−̈¥¦´§®̈¦

:íîéîz øNr äraøà äðL-éða íéNák§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«
àëíéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå íúçðîe¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²

:ètLnk íøtñîaáëãálî ãçà úàhç øérNe §¦§¨−̈©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©Æ
:dkñðå dúçðîe ãéîzä úìòñâëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯

íéNák íéðL íìéà äøNr íéøt éréáøä-éða ¨«§¦¦²¨¦¬£¨−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«
:íîéîz øNr äraøà äðLãëíúçðî ¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkäëãálî úàhç ãçà íéfr-øérNe ©¦§¨«§¦«¦¦¬¤−̈©¨®¦§©Æ

:dkñðå dúçðî ãéîzä úìòñåëíBiáe Ÿ©´©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯
íéNák íéðL íìéà ärLz íéøt éLéîçä©«£¦¦²¨¦¬¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯

:íîéîz øNr äraøà äðL-éðaæëíúçðîe §¥«¨¨²©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´
íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì íäékñðå§¦§¥¤¿Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈

:ètLnkçëúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´
:dkñðå dúçðîe ãéîzäñèëéMMä íBiáe ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«©¯©¦¦²

äðL-éða íéNák íéðL íìéà äðîL íéøẗ¦¬§Ÿ−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²
:íîéîz øNr äraøàìíäékñðå íúçðîe ©§¨¨¬¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿

tLnk íøtñîa íéNákìå íìéàì íéøtì:è Â©¨¦Â¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈©¦§¨«
àìãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç øérNe§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½

:äéëñðe dúçðîñáìíéøt éréáMä íBiáe ¦§¨−̈§¨¤«¨©¯©§¦¦²¨¦¬



xihtnרל - l - qgpit zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äraøà äðL-éða íéNák íéðL íìéà äráL¦§−̈¥¦´§¨®¦§¨¦¯§¥«¨¨²©§¨¨¬
:íîéîz øNrâìíéøtì íäkñðå íúçðîe ¨−̈§¦¦«¦§¨¨´§¦§¥¤¿Â©¨¦Â

:íètLîk íøtñîa íéNákìå íìéàìãìøérNe ¨«¥¦¯§©§¨¦²§¦§¨−̈§¦§¨¨«§¦¬
dúçðî ãéîzä úìò ãálî ãçà úàhç©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´©¨¦½¦§¨−̈

:dkñðåñäìíëì äéäz úøör éðéîMä íBia §¦§¨«©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®
:eNrú àì äãár úëàìî-ìkåìízáø÷äå ¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧

ãçà ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð çéø äMà äìòŸ¹̈¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤®̈
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákæìíúçðî §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkçìúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤®̈¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðîe ãéîzäèìýåýéì eNrz älà ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−
íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî ãáì íëéãrBîa§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ

ìe íëékñðìe íëéúçðîìe:íëéîìL §¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«
ìà-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤

ôôô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(205 'nr bk zegiy ihewl)

ÌÈ¯tÏ Ì‰ÈkÒÂ Ì˙ÁÓe(יח (כט, ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆«»ƒ
. . אּמֹות ׁשבעים ‰Lc˜n"ּכנגד ÈÓÈ·e"עליהם מגּנין היּו ְְִִֶֶֻƒ≈«ƒ¿»ְֲִִֵֶָ

צ"ח (רש"י) מהם "לכּלֹות אֹומר הּכבׂשים לגּבי ואּלּו .ְְְְִִֵֵֵֶַַַָ

ּׁשּפעל  מה ּדהּנה לבאר, ויׁש הּמקּדׁש. ּבימי רק לא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹקללֹות",

הּגיע  ׁשאז אּלא ּתפּלה; ידי על הּיֹום נפעל הּבית ּבזמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָקרּבן

הּפעּלה  והּיֹום מּמׁש"), ּבפעל ("ּבחיצֹונּיּות לעֹולם ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֻהּׁשפע

העֹולם  לאּמֹות ׁשהׁשּפעה אפֹוא, מּובן האדם. ּבנפׁש רק ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻהיא

יׁשנּה ליׂשראל ההׁשּפעה ואּלּו הּבית, ּבזמן רק להיֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָיכֹולה

הּגלּות. ּבזמן ְִַַַָּגם

øéèôîäì-ìk íëì äéäz úøör éðéîMä íBia©Æ©§¦¦½£¤−¤¦«§¤´¨¤®¨
:eNrú àì äãár úëàìîåìäìò ízáø÷äå §¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«§¦§©§¤̧Ÿ¹̈

ãçà ìéà ãçà øt ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥̧¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½©¬¤−̈©´¦¤¨®
:íîéîz äráL äðL-éða íéNákæìíúçðî §¨¦¯§¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«¦§¨¨´

íøtñîa íéNákìå ìéàì øtì íäékñðå§¦§¥¤À©¨̧¨©¯¦§©§¨¦²§¦§¨−̈
:ètLnkçìúìò ãálî ãçà úàhç øérNe ©¦§¨«§¦¬©−̈¤¨®¦§©ÆŸ©´

:dkñðå dúçðîe ãéîzäèìýåýéì eNrz älà ©¨¦½¦§¨−̈§¦§¨«¥²¤©«£¬©«Ÿ̈−
íëéúìòì íëéúáãðå íëéøãpî ãáì íëéãrBîa§«£¥¤®§©̧¦¦§¥¤¹§¦§«Ÿ¥¤À§Ÿ«Ÿ¥¤Æ

ìe íëékñðìe íëéúçðîìe:íëéîìL §¦§´Ÿ¥¤½§¦§¥¤−§©§¥¤«
ìà-øLà ìëk ìàøNé éða-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§¥´¦§¨¥®§²Ÿ£¤

ôôô :äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
.ïîéñ ÷"ìçì ,íé÷åñô ç"ñ÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רלי

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ñçðéô úùøôì äøèôä

ú"åîùìåá-à ÷øô äéîøéá

àà-ïî eäi÷ìç-ïa eäéîøé éøác¦§¥¬¦§§−̈¤¦§¦¨®¦
:ïîéða õøàa úBúðra øLà íéðäkä©«Ÿ£¦Æ£¤´©«£¨½§¤−¤¦§¨¦«

áéîéa åéìà ýåýé-øáã äéä øLà£¤̧¨¨³§©§Ÿ̈Æ¥½̈¦¥²
ìLa äãeäé Cìî ïBîà-ïá eäiLàé-L «Ÿ¦¨¬¤¨−¤´¤§¨®¦§«Ÿ

:Bëìîì äðL äøNrâCìî eäiLàé-ïa íé÷éBäé éîéa éäéå ¤§¥¬¨−̈§¨§«©§¦À¦¥̧§«¨¦³¤«Ÿ¦¨̧Æ¤´¤
Cìî eäiLàé-ïá eäi÷ãöì äðL äøNr-ézLr íz-ãr äãeäé§½̈©ŸÆ©§¥«¤§¥´¨½̈§¦§¦¨¬¤«Ÿ¦−̈¤´¤

:éLéîçä Lãça íéìLeøé úBìb-ãr äãeäéãýåýé-øác éäéå §¨®©§¬§«¨©−¦©¬Ÿ¤©«£¦¦«©§¦¬§©§Ÿ̈−
:øîàì éìàäézrãé ïèaá Eøvà íøèaíçøî àöz íøèáe E ¥©¬¥«Ÿ§¤̧¤¤¨§©¤̧¤Æ§©§¦½§¤²¤¥¥¬¥¤−¤
ézLc÷äézúð íéBbì àéáð E:Eåäpä ýåýé éðãà däà øîàå ¦§©§¦®¨¦¬©¦−§©¦«¨«Ÿ©À£¨Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦¥¬

:éëðà ørð-ék øac ézrãé-àìæøîàz-ìà éìà ýåýé øîàiå «Ÿ¨©−§¦©¥®¦©−©¨«Ÿ¦©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½©Ÿ©−
Eåöà øLà-ìk úàå Cìz EçìLà øLà-ìk-ìr ék éëðà ørð©´©¨®Ÿ¦¦Â©¨£¤³¤§¨«£Æ¥¥½§¥²¨£¤¬£©§−

:øaãzç:ýåýé-íàð Eìväì éðà Ezà-ék íäéðtî àøéz-ìà §©¥«©¦−̈¦§¥¤®¦«¦§¬£¦²§©¦¤−§ª§Ÿ̈«
èäpä éìà ýåýé øîàiå ét-ìr òbiå Bãé-úà ýåýé çìLiå©¦§©³§Ÿ̈Æ¤¨½©©©−©¦®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½¦¥²

`xenl iy
,ïéîéða õøàa úBúðòa øLà (à,íéðäkä øéò ,úBúðòa áLé øLà £¤©£¨§¤¤¦§¨¦£¤¨©©£¨¦©Ÿ£¦

.ïéîéða èáL úìçða äúéäL,Bëìîì äðL äøNò ùìLa (áæà ¤¨§¨§©£©¥¤¦§¨¦¦§Ÿ¤§¥¨¨§¨§¨

ì äìéçúä.äàeápä úàøLä åéìò úBøL(â,'åâå íé÷éBäé éîéa éäéå ¦§¦¨¦§¨¨©§¨©©§¨©§¦¦¥§¨¦
.'åëå eäi÷ãö éîéáe Bða íé÷éBäé éîéa íb àaðúî äéäåEøvà íøèa (ã §¨¨¦§©¥©¦¥§¨¦§¦¥¦§¦¨§¤¤¤¨§
ézòãé ïèaá,Eézøöé íøèaE ©¤¤§©§¦§¤¤§©§¦

ézìcb ,Enà ïèáa äøeö.E ¨§¤¤¦§¦©§¦
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ycew zegiyn zecewp
של  למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בין הקשר ביאור הרי

עומד": העולם דברים שלשה "על - הצדיק שמעון

ולהדר  להוסיף האדם את לזרז היא זה מאמר כוונת
ובהמשך  העולם. עמודי שלשה להיותם אלו, דברים בשלשה
יותר  נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העולם. ועמידת קיום של זה "פרס" לקבל מנת על שלא -

של  זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעון (ואילו
בקו  היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה
כל  של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכן החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיין הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב  למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד 2השאלות
אמך ואת אביך פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על - ימיך" יאריכון

("הוו  החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד
ה' יראת הלא - עליכם" שמים מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדים
מדת  של הנהגה ולא שבתורה, מצוותֿעשה מרמ"ח אחת היא

"בכם"). (ולא "עליכם" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל  מנת על ה' את לעבוד אדם רשאי הדין משורת
ז"ל  כמאמרם ובמצוות 3פרס, בתורה אדם יעסוק "לעולם :

נאמר  זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
"ÔÚÓÏ במילי כאן, לנו מחדש והתנא ימיך". יאריכון

את  המשמשין כעבדים תהיו "אל כן פי על שאף דחסידותא,
פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈ באדם שמדובר מובן "
לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכים 5שהוא לזאת, אי .

לקבל  מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו
שלא  קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו'", תהיו "אל התנא מקדים זה משום פרס. לקבל מנת על
כו'". הוו "אלא אומר הוא כך אחר ורק

בחסידות  מבואר שהן 6והנה שתים הן ויראה שאהבה
רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינם: ‰‡¯È עלֿכלֿפנים (או מהעונש שירא -
יראת  - עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגרם מהפגם
נגד  שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת, וירא הרוממות

ה  אל המגיע הטוב מצד האהבה - זוטא אהבה ה'. ‡„Ìרצון
ביותר. הרוחני הטוב והן גשמי טוב הן עבודתו, ידי ‡‰·‰על

כלל ¯·‰ פרס לקבל מנת על שלא -7- הוא העבודה וסדר .
עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה תתאה, יראה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדים וארבע תהיו -אל
תתאה, פרס יראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת - על שלא

פרס  רבה,לקבל אהבה עליכם - שמים מורא יראה ויהי -
מה 8עילאה  דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה  דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשיך שהאדם
היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכן 9מלמעלה

שמים מורא "ויהי שבאה ÌÎÈÏÚאומר זו בחינה גם לכלול - "
האדם  על מקיף בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס - המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מן ופירשו ש"עמדו תלמידים שני היו לאנטיגנוס
וביתוסין" צדוקין - פרצות שתי מהם אלו 11ונפרצו תלמידים .

שמים, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו
רבותיהם. בדברי ואיֿהבנה טעות לכלל באו מכך וכתוצאה
החמורות  התוצאות את שלו בתלמידים בראותו ואנטיגנוס,
יראת  של הנחיצות את הדגיש שמים, יראת ללא תורה של

עליכם" שמים מורא "ויהי - .12שמים

בלבד.1) השומעים רשימת פי על - תשמ"ב נשא ש"פ ימיכם.2)משיחת ירבו למען כא): יא, (עקב ועד"ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה
כאן.4) מפרשים שם. יעקב ובעין א ד, ר"ה - בשביל תוד"ה א. ח, פסחים ר"ן א.5)ראה יג, לקו"ש6)גיטין וראה תולדות. ר"פ אוה"ת

.781 עמ' העבודה7)ח"ג לגבי - פרוסה מלשון - "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שגם הכרה לידי באים זו, לדרגה מגיעים וכאשר
רבה). זוטא, אהבה ערך חב"ד הערכים ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמים", "מורא מדייק ולכן - יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרון9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה ושם, ג. קנא, עמ' דא"ח עם סדור
ממש". החושך על בלבד.10)האור השומעים רשימת פי על - תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ"ה, דר"נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעים רשימת פי על - תשמ"ב

אגרות קודש

 ב"ה,  עש"ק פ' פנחס, שבת מברכין חדש מנחם אב, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק.

ובעמדנו בעש"ק מברכין מנחם אב, יהי רצון אשר אבינו שבשמים, אב הרחמן ואב הרחמים, 

ינחם את עמו ישראל וכהבטחת חז"ל, נחמה בכפלים, כפלים לתושי', וידוע אשר הכפלים הוא שלא 

בערך, ולא רק שני פעמים ככה.

ימים אלו לששון  ויהפכו  זה אלי',  פנחס  לביאת מבשר טוב  נזכה  דידן  בעגלא  ובקרוב ממש 

ולשמחה ולמועדים טובים.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן
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5:105:187:518:009:059:0910:2610:2913:4413:4320:5820:5021:4221:3320:3321:52אוקראינה, קייב )ק(

5:556:018:438:499:409:4310:5811:0014:0814:0721:0721:0021:4221:3520:4321:50איטליה, מילאנו )ק(

6:176:178:468:479:179:1710:1910:1912:5112:5118:2418:2418:4718:4718:0618:56אקוואדור, קיטו )ח(

7:557:519:499:4710:2610:2411:1911:1713:3013:3018:0618:1018:3418:3817:5218:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:038:5810:4410:4211:2511:2312:1512:1414:2214:2218:4118:4619:1319:1818:2719:30ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:576:028:468:509:339:3510:4710:4913:4913:4920:2820:2421:0120:5620:0621:09ארה״ב, בולטימור )ק(

5:425:488:328:369:209:2310:3510:3713:3913:3920:2220:1620:5520:5019:5921:03ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:435:488:328:369:219:2310:3610:3813:3913:3920:2220:1720:5620:5020:0021:04ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:146:209:039:089:549:5711:1011:1214:1614:1521:0320:5721:3821:3220:4021:46ארה״ב, דטרויט )ק(

6:346:389:219:239:5910:0111:1011:1114:0214:0220:2220:1920:4920:4620:0120:57ארה״ב, האוסטון )ק(

5:566:008:448:479:259:2710:3710:3913:3413:3320:0119:5720:3020:2619:3920:38ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:426:459:269:2810:0210:0411:1211:1314:0114:0120:1320:1020:4020:3719:5320:47ארה״ב, מיאמי )ק(

5:365:428:268:309:159:1810:3110:3313:3513:3520:1920:1420:5420:4819:5721:01ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:076:128:579:019:459:4711:0011:0214:0314:0320:4520:4021:1921:1320:2321:27ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:345:398:238:279:139:1610:2910:3113:3413:3420:2020:1420:5520:4819:5721:02ארה״ב, שיקגו )ק(

7:016:599:169:169:489:4710:4610:4613:0913:0918:1718:1918:4218:4318:0118:53בוליביה, לה-פס )ח(

5:515:598:308:409:489:5211:0911:1214:2914:2821:4621:3822:3122:2221:2122:41בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:536:018:338:429:499:5311:1011:1314:2914:2821:4421:3622:2922:2021:2022:39בלגיה, בריסל )ק(

6:476:448:558:549:289:2710:2410:2412:4312:4317:4417:4718:0518:0817:2818:18ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:336:318:428:429:159:1410:1210:1112:3112:3117:2917:3117:5517:5717:1318:07ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:085:167:457:569:059:0910:2710:3013:4713:4621:0720:5921:5121:4120:4522:01בריטניה, לונדון )ק(

5:075:167:257:469:099:1310:3210:3513:5613:5521:2321:1422:1322:0221:0122:23בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:095:187:407:549:099:1310:3110:3413:5313:5321:1721:0922:0421:5320:5222:14גרמניה, ברלין )ק(

5:395:478:218:309:339:3710:5410:5714:1114:1121:2421:1622:0821:5921:0022:17גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:526:508:578:569:319:3010:2710:2612:4412:4417:4217:4518:0218:0417:2718:14דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:116:138:538:549:269:2710:3410:3413:1813:1819:1819:1619:4419:4218:5919:52הודו, מומבאי )ח(

6:086:108:498:519:239:2410:3010:3113:1413:1419:1419:1219:3919:3718:5419:47הודו, פונה )ח(

5:085:157:558:018:579:0010:1610:1813:2913:2820:3220:2521:1221:0420:0821:21הונגריה, בודפשט )ק(

4:464:517:357:398:248:279:409:4112:4412:4319:2719:2220:0219:5619:0520:09טורקיה, איסטנבול )ח(

6:196:249:089:119:539:5511:0711:0914:0814:0720:4420:3921:1621:1120:2221:24יוון, אתונה )ק(

5:305:378:188:249:199:2210:3710:4013:4913:4920:5120:4421:3121:2320:2821:39מולדובה, קישינב )ק(



רלט

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת פינחס בחו”ל )מטות באה”ק( בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:086:108:498:519:239:2410:3110:3213:1513:1519:1619:1419:4219:3918:5719:49מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:007:559:329:2910:1610:1311:0411:0213:0613:0617:1217:1817:4717:5216:5918:05ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:215:248:068:088:438:459:539:5512:4412:4418:5918:5619:2719:2418:3919:34נפאל, קטמנדו )ח(

5:025:087:527:568:398:429:549:5612:5712:5719:3819:3320:1220:0619:1420:20סין, בייג'ין )ח(

7:067:069:369:3610:0610:0611:0911:0913:4113:4219:1619:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:404:497:137:268:398:4310:0110:0413:2313:2220:4420:3621:3221:2120:1921:41פולין, ורשא )ק(

6:296:288:498:499:209:2010:2010:1912:4512:4518:0018:0118:2418:2517:4318:35פרו, לימה )ח(

6:116:188:599:059:5710:0011:1511:1714:2514:2521:2321:1622:0121:5420:5922:09צרפת, ליאון )ק(

6:096:178:549:0210:0110:0511:2111:2314:3614:3621:4621:3822:2622:1821:2222:35צרפת, פריז )ק(

5:525:538:258:258:558:569:5910:0012:3412:3418:1318:1318:3718:3717:5518:46קולומביה, בוגוטה )ח(

5:556:018:448:499:379:4010:5410:5614:0114:0120:5520:4921:2821:2220:3221:36קנדה, טורונטו )ק(

5:265:328:148:209:119:1410:2910:3113:3913:3820:3620:3021:1321:0620:1321:21קנדה, מונטריאול )ק(

5:475:518:358:389:179:1910:3010:3213:2713:2719:5719:5320:2720:2319:3520:35קפריסין, לרנקה )ק(

4:474:567:037:038:528:5710:1710:2013:4413:4321:1821:0822:1121:5920:5222:22רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:154:256:366:368:238:289:489:5213:1813:1721:0020:5021:5221:4020:3422:04רוסיה, מוסקבה )ח(

4:464:537:337:408:358:389:549:5613:0613:0620:0820:0220:4820:4019:4520:57רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:505:578:378:449:399:4310:5811:0014:1114:1021:1821:1221:5421:4620:5522:02שוויץ, ציריך )ק(

6:006:018:388:399:109:1110:1610:1712:5712:5718:4918:4819:1419:1218:3019:22תאילנד, בנגקוק )ח(
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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