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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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



ג mildz

.çé÷
:Â˙Â‡ ÁÈË·‰˘ ‰Ó ÂÏ ÌÈÈ˜˘ È"˘‰Ï ˙ÂÏ‰˙ ‰·¯‰Â „Â„Ï ‰È‰˘ ÔÂÁË·‰ Ï„Â‚ ¯ÙÂÒÈ Â·

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá-øîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©
:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àðâïøäà-úéá àð-eøîàé ¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ

:Bcñç íìBòì ékãíìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàé ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´
:Bcñçä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïîåýåýé ©§«¦−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«§Ÿ̈´

:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éìæéðàå éøæòa éì ýåýé −¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À
:éàðNá äàøàç:íãàa çèaî ýåýéa úBñçì áBè ¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«

è:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèéíéBb-ìk À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬
:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñàééðeááñ-íâ éðeañ §¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦©§¨®¦

:íìéîà ék äåäé íLaáéLàk eëòc íéøBáãë éðeañ §¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§¦À−«Ÿ£§¥´
:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷âéìtðì éðúéçã äçc ¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ§¦©´¦¦§®Ÿ

:éðøæò ýåýéåãé:äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfò ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¦¹À¦«¨«
åèäNò äåäé ïéîé íé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨

:ìéçæè:ìéç äNò äåäé ïéîé äîîBø ýåýé ïéîé ¨«¦§¦´−§Ÿ̈«¥¨®§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦
æé:dé éNòî øtñàå äéçà-ék úeîà-àìçéépøqé øqé Ÿ¨¬¦¤§¤®©«¹£©¥À©«£¥¬¨«©´Ÿ¦§©´¦

:éððúð àì úånìå dièéíá-àáà ÷ãö-éøòL éì-eçút ¨®§¹©À̈¤´Ÿ§¨¨«¦¦§¦¬©«£¥¤®¤¨«Ÿ¹̈À
:dé äãBàë:Bá eàáé íé÷écö ýåýéì øòMä-äæ ¤¬¨«¤©©¬©©«Ÿ̈®©¹¦¦À¨¬Ÿ«

àë:äòeLéì éì-éäzå éðúéðò ék EãBàáëeñàî ïáà −«§¦´£¦¨®¦©§¦¦¹À¦«¨«−¤¤¨«£´
:äpt Làøì äúéä íéðBaäâëúàf äúéä ýåýé úàî ©¦®¨« ¹§À̈§´Ÿ¦¨«¥¥´−§Ÿ̈¨´§¨®Ÿ

:eðéðéòa úàìôð àéäãëäìéâð ýåýé äNò íBiä-äæ ¦−¦§¨´§¥¥«¤−©¨¨´§Ÿ̈®¨¦−¨
:Bá äçîNðåäëýåýé àpà àp äòéLBä ýåýé àpà §¦§§¨´«¨«¨´−§Ÿ̈¦¬»¨¨®¨«¨¬¹§Ÿ̈À
:àð äçéìöäåëúéaî íëeðëøa ýåýé íLa àaä Ceøa ©§¦ »¨¬¨«¨´−©¨§¥´§Ÿ̈®¹¥«©§¤À¦¥¬

:ýåýéæëíéúáòa âç-eøñà eðì øàiå ýåýé | ìà §Ÿ̈«¥³§Ÿ̈»©¨¶¤Å¨¬¦§©¬©«£Ÿ¦®
:çaænä úBðø÷-ãòçëéäìà jãBàå äzà éìà ©©¹§À©¦§¥«©¥¦´©¨´§¤®¨¡¹Ÿ©À

:jîîBøàèë:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBä £«§¤«¨´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«

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

:(ÌÏÂÁ Â"ÈÂ·

àà:ýåýé úøBúa íéëìää Cøã-éîéîú éøLà©§¥¬§¦«¥¨®¤©¹«Ÿ§¦À§©¬§Ÿ̈«
á:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLàâóà −©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«−©

:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àìãéãwô äúéeö äzàE Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨¦¦¬¨¦¹ª¤À
ì:ãàî øîLäì éëøã eðké éìçàéwç øîL:Eåæà ¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈¦§¬Ÿª¤«¨¬

éúåöî-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì:EæøLéa EãBà Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤
:E÷ãö éètLî éãîìa ááìçéwç-úàøîLà E ¥¨®§¹¨§¦À¦§§¥¬¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ

:ãàî-ãò éðáæòz-ìàáèBçøà-úà øòp-äkæé äna ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ©¤´§©¤−©©¤¨§®
ì:Eøáãk øîLéézLøã éaì-ìëaéðbLz-ìà E ¦¹§ÀŸ¦§¨¤«§¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦

éúåönî:Eàé-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa ¦¦§Ÿ¤«−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨

:Cìáééwç éðãnì äåäé äzà Ceøa:EâééúôNa ¨«¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬
éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò Cøãaìòk ézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹©À§¦§©´

:ïBä-ìkåèéãewôaéúçøà äèéaàå äçéNà E:E ¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨«Ÿ§Ÿ¤«
æèéúwça:Eøác çkLà àì òLòzLà Eâæéìîb §ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´§¨¤«§−Ÿ

:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìòçéäèéaàå éðéò-ìb ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«©¥©¬§©¦®¨
:EúøBzî úBàìôðèéépnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb ¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦

éúåöî:EëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb-ìëá E ¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´§©«£¨®¤¦§¨¤¬§¨
:úòàëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb ¥«−¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´

éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëíéøN eáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦

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

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

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

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

äøåúä úëøá
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המשך בעמוס דס

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת רחל תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ו סיון ושלאחריו ת"ח על הבשו"ט מעניני הגן וביה"ס, חגיגת הסיום וכו',

ובודאי משתדלים היא וכן בשאר בתי ספר הרשת שיהי' קישור ע]ם[ התלמידים-ות שי' גם 

בימי החופש, ובפרט אשר נמשך הוא משך כו"כ שבועות, ואמרו חז"ל אם תעזבני יום יומים אעזבך, 

האמור,  לקשר  בנוגע  למקום(  וממקום  למדינה  ממדינה  שמשתנים  )גם  בזה  ודרכים  אופנים  וכמה 

ותשועה ברוב יועץ. ויהי רצון שגם זה יהי' בהצלחה, ובפרט בהתבונן בחשיבות הענין וערכו...

בעת רצון יזכירו כל שכותבת אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע מתאים לתוכן כתבה...
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÁwiÂ'וגֹו ז"ל 1קרח חכמינּו ּבמדרׁשי ואיתא ,2 «ƒ«ְְְְְֲִִֵֵַָָֹ

על  ּגם ׁשחלק רׁש"י) ּבפרּוׁש ְְִֵֶַַַַָָ(והּובא

ּתכלת  ׁשּכּול ּה ׁשּטּלית ּבאמרֹו ציצית, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָמצות

מין  ׁשל טּלית אפׁשר ׁשהרי מּציצית, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָּפטּורה

ׁשּכּולּה זֹו ּפֹוטרּה, ּתכלת ׁשל אחד חּוט ְְֵֵֶֶֶֶַָָָאחר,

(ּבתמיהה). עצמּה את ּתפטֹור לא - ְְְְִִִֵֶֶַָָֹּתכלת

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי קרח,3ּומבאר מחלֹוקת ענין ְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

אהרן  ּכהּונת על ׁשחלק הּמחלֹוקת ׁשל ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹוהּׁשּיכּות

ּדהּנה, ציצית. מצות על ּגםּֿכן ׁשחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָלּמה

ּכהנים  הלוּים יהיּו ּבחינת 4לעתיד תתעּלה אז ּכי , ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַָָֹ

יהיּו והחסדים עקר, הּגבּורֹות ויהיּו ְְְְְְֲִִִִַַַָָהּגבּורֹות,

להם  עכׁשו 5טפלים ּגם לעׂשֹות קרח רצה ולכן , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

הם  ּולוּים לוי, היה קרח ּכי עקר, ְְִִִִִֵֵֵַַָָָֹמהּגבּורֹות

אהרן, ּכהּונת על חלק ולכן הּגבּורֹות, ְְְְֲִִֵַַַַַַָָֹמּבחינת

ׁשּכהן  ּכּידּוע החסד, ּבחינת הּוא הּכהּונה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשענין

החסד  איׁש ׁשּטּלית 6הּוא ּׁשּטען מה ּגם וזהּו . ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכי  מּציצית, ּפטּורה להיֹות צריכה ּתכלת ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָׁשּכּולּה

לחּוטין, צרי ואין ּגבּורה, ּבחינת הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָּתכלת

חּוטי  ואף החסד, מּבחינת המׁשכֹות ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשהם

ּכי  הּגבּורה, ּבכלי החסד אֹור ּכענין הּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָהּתכלת

ּב'לּקּוטי  [ּומסּים כּו' ההמׁשכה זהּו ְְְִֵֵֶַַַַָָהחּוט

ּברֹואה 7ּתֹורה' ׁשגה ׁשּבאמת זֹו8, הנהגה ּכי , ְֱִֶֶֶֶַָָָָָָ

להי  איֿאפׁשר עקר) אחר (ׁשהּגבּורֹות ּכיֿאם ֹות ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
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פרשתנו.1) ב.2)ריש קרח סע"ב.3)תנחומא נד, שם.4)פרשתנו לקו"ת - טו) (מד, ביחזקאל מהאריז"ל בלק"ת כמ"ש

פ"נ. תניא שם.5)וראה לקו"ת - סע"א) רע"א (בדף עקב פ' הרמ"ז ובכ"מ.6)כמ"ש שם. תניא ב. קמה, ג.7)זח"ג שם,

ז.8) כח, ישעי' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבינו: משה על ועדתו קורח מחלוקת אודות השבוע, פרשת בתחילת נאמר

'B‚Â Á¯˜ ÁwiÂ1‡˙È‡Â Ï"Êמובא, eÈÓÎÁ ÈL¯„Óa2‡·e‰Â) «ƒ«…«¿¿ƒ»¿ƒ¿¿≈¬»≈¿»
È"L¯ Le¯Ùa זה פסוק Lעל רבינוÏÁ˜קורח) משה ÏÚעל Ìb ¿≈«ƒ∆»«««

‰¯eËt ˙ÏÎz dÏekL ˙ÈlhL B¯Ó‡a ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«ƒ∆»¿≈∆¿»
,˙ÈˆÈvÓ טלית שגם ההלכה היפך ƒƒƒ

ציצית  בה להטיל חייבים תכלת שכולה

תכלת, של אחד ופתיל צמר חוטי של

הייתה  קורח של ≈¬∆È¯‰Lוטענתו
¯Á‡ ÔÈÓ ÏL ˙ÈlË ¯LÙ‡∆¿»«ƒ∆ƒ«≈

תכלת, ÏLשאינו „Á‡ ËeÁ∆»∆
d¯ËBt ˙ÏÎz,ציצית BÊמחיוב ¿≈∆¿»

¯BËÙz ‡Ï - ˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆…ƒ¿
.(‰‰ÈÓ˙a) dÓˆÚ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Óe3 ¿…»¿ƒ≈»
הזקן  BÏÁÓ˜˙לאדמו"ר ÔÈÚƒ¿««¬∆

,Á¯˜,שלה הפנימית המשמעות לפי …«
˙˜BÏÁn‰ ÏL ˙eÎiM‰Â¿««»∆««¬∆

˜ÏÁL קורחÔ¯‰‡ ˙e‰k ÏÚ ∆»««¿««¬…
לו  מגיעה שהכהונה »¿nÏ‰וטען

˜ÏÁL קורח˙ÂˆÓ ÏÚ ÔkŒÌb ∆»««≈«ƒ¿«
„È˙ÚÏ ,‰p‰c .˙ÈˆÈˆ בביאת ƒƒ¿ƒ≈∆»ƒ

‰ÌiÂÏהמשיח  eÈ‰È ששורשם ƒ¿«¿ƒƒ
הגבורות  ששורשם ÌÈ‰k4בבחינת …¬ƒ

‡Êהחסד,בבחינת  Èk המשיח בימות ƒ»
˙B¯e·b‰ ˙ÈÁa ‰lÚ˙˙ שכעת ƒ¿«∆¿ƒ««¿

של  השתלשלות' ב'סדר מקומה

ממידת  למטה העליונות הספירות

Ú˜¯,החסד, ˙B¯e·b‰ eÈ‰ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ»
Ì‰Ï ÌÈÏÙË eÈ‰È ÌÈ„ÒÁ‰Â5, ¿«¬»ƒƒ¿¿≈ƒ»∆

Ìb ˙BNÚÏ Á¯˜ ‰ˆ¯ ÔÎÏÂ¿»≈»»…««¬«
ÂLÎÚ המשיח עוד ימות לפני «¿»

¯˜Ú ˙B¯e·b‰Ó טפל,ומהחסד ≈«¿ƒ»
‰È‰ Á¯˜ Èk בנו קהת בן יצהר בן ƒ…«»»

ÈÁaÓ˙של  Ì‰ ÌiÂÏe ,ÈÂÏ≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ«
˜ÏÁ ÔÎÏÂ ,˙B¯e·b‰ קורחÏÚ «¿¿»≈»««

‰e‰k‰ ÔÈÚL ,Ô¯‰‡ ˙e‰k¿««¬…∆ƒ¿««¿»
Úe„ik ,„ÒÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««∆∆«»«

וחסידות  ‡LÈבקבלה ‡e‰ Ô‰kL∆…≈ƒ
„ÒÁ‰6Ìb e‰ÊÂ על . הפנימי ÔÚhMהביאור ‰Ó קורח˙ÈlhL «∆∆¿∆««∆»«∆«ƒ

‡e‰ ˙ÏÎz Èk ,˙ÈˆÈvÓ ‰¯eËt ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆¿ƒ»ƒ¿¿»ƒƒƒƒ¿≈∆
‰¯e·b ˙ÈÁa תפיסתו שלפי וכיוון החסד, את המסמל מהלבן בשונה ¿ƒ«¿»

להן, טפל והחסד העיקר, הן ÔÈËeÁÏהגבורות CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â הציצית של ¿≈»ƒ¿ƒ
השפעה, ÈËeÁהמסמלים Û‡Â ,„ÒÁ‰ ˙ÈÁaÓ ˙BÎLÓ‰ Ì‰L∆≈«¿»ƒ¿ƒ««∆∆¿«≈

˙ÏÎz‰ טען השייכים לגביהם אף יהיו, שכן לכאורה ראוי כן ואם לגבורות «¿≈∆
כי צורך בהם שאין התכלת ‰e‡קורח שבחוטי הגבורות ‡B¯עניין ÔÈÚk¿ƒ¿«

,‰¯e·b‰ ÈÏÎa „ÒÁ‰,כלומר «∆∆ƒ¿ƒ«¿»
אבל  הגבורות, בעניין מדובר אמנם

והשפעה  חסד מסמלים Èkƒהחוטים
'eÎ ‰ÎLÓ‰‰ e‰Ê ËeÁ‰ אלא «∆««¿»»

באה  שהיא כפי חסד של השפעה שזו

מבואר  גבורה, של כלים באמצעות

האורות  שבהתלבשות וחסידות בקבלה

מתלבש  אור כל כלל בדרך בכלים,

החסד  בכלי החסד אור לו, הראוי בכלי

בכל  וכך הגבורה, בכלי הגבורה ואור

של  מצב יש לעתים אך הספירות,

– הקבלה (ובלשון המתחלפים' 'אורות

את  החליפו דוכתייהו", "אחליפו

כך  ועל שהמשכה מקומם) מבואר

נקראת  צמצומים שעלֿידי והשפעה

מטרת  כי הגבורה", בכלי החסד "אור

המשכה  שתהיה היא הצמצומים

של  הקליטה ויכולת ערכו לפי והשפעה

ואם  השפע, הגבורה כן מקבל ענין

ה"אור" אבל (החיצוניות) ה"כלי" הוא

חסד, הוא והמטרה) (הפנימיות

של  השפעה זו דבר של שבסופו וכיוון

תכלת  שכולה שטלית סבר קורח חסד,

לחוטי (גבורות) אפילו זקוקה אינה

Bz¯‰'תכלת  ÈËewÏ'a ÌiÒÓe]7 ¿«≈¿ƒ≈»
הנזכר, L‚‰במאמר ˙Ó‡aL∆∆¡∆»»

‰‡B¯a8, טעות שמשמעותה מליצה »∆
לשון  פי (על לעין הנראה ברור בדבר

אלה  "וגם ישעיהו: בנבואת הכתוב

שגו  ונביא כהן תעו ובשכר שגו ביין

השכר  מן תעו היין מן נבלעו בשכר

ופירש  פליליה", פקו ברואה שגו

שגגו  - ברואה שגו דוד': ב'מצודת

השיכור  כדרך הראייה בעניין בדעתם

שטען  קורח דבר, של לאמיתו הנראה"), הדבר לאמיתת מסכמת דעתו שאין

וחסדים  עיקר והגבורות החסדים, על הגבורות את לחלוטין להעדיף שיש

בדבר  טעה וגלויטפלים, Ú˜¯)ברור ˙B¯e·b‰L) BÊ ‰‚‰‰ Èkƒ«¿»»∆«¿ƒ»
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 ה   .......................  הה'תשכ" ,תמוז ג' ,פרשת קרחשבת 
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   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 בר  ...................................................  אדמו"ר הזקן

  ברכות השחרת ווך הלכשולחן ער  )כג
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  והנה פרח מטה אהרון ד"ה תורהלקוטי   )כד
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   התשובשערי   )כה
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  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

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

   תורת שמואל תרל"ב  )כז
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   ץ החייםקונטרס ע  )כח
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  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כט
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  "קבלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )ל
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  רות קודש גא  )לא
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 רכ  ..................................  אה בציבורריקומש לח  )לב

 כחר  ................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לג

 כטר  ..........................  גפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לד

 לר  .........................  פרשת קרחלשבוע לוח זמנים   )לה

 אלר  ............  ת קודששבלסדר מצות הדלקת נרות   )לו



d"kyz'dו ,fenz 'b ,gxw zyxt zay

ׁשּמּבחינת  הרע הּיצר ּגם ׁשאז הּברּורים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשלמּות

מאד" "טֹוב להיֹות יתהּפ מהּֿׁשאיןּֿכן 9ּגבּורה , ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

ולכן  לחיצֹונים, יניקה יׁש מהּגבּורֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעכׁשו,

להיֹות  צריכֹות והּגבּורֹות עקר, הם ְְְְֲִִִִֵַַָָהחסדים

ׁשּבגלל  לכ ונֹוסף החסדים]. לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָטפלֹות

צריכין  ׁשאין טען הּגבּורֹות, מּבחינת ְְְֱִִִִֵֶַַַָהיֹותֹו

על  חלק חסד, מּבחינת המׁשכֹות ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָחּוטין

המׁשכה  רק ׁשהם ציצית', ּד'חּוטי הענין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכללּות

ּב'לּקּוטי  ּכמבאר הּטּלית, לגּבי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמצּומצמת

"והעבירּו10ּתֹורה' ּבלוּים ּׁשּנאמר מה ּבענין ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַַָ

הּגבּורֹות,11תער" מּבחינת הם ׁשהלוּים ּדמּפני , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַ

ּבבחינת  עֹוד ההמׁשכה מהם יצא ׁשּלא צרי ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלכן

ּכלל   נצר ׁשאין  אמר ולכן וצמצּומים, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׂשערֹות

לֹו הׁשיב זה [ועל ציצית וחּוטי ׂשערֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָלבחינת

המׁשכה  להיֹות ׁשּכדי הּמּדה, היא ׁשּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשה,

ּכיֿאם  איֿאפׁשר  למּטה, ּבגלּוי מּלמעלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָעליֹונה

ּדוקא]. ּוׂשערֹות חּוטין ְְְִֵַַָָעלֿידי

ÌÓ‡ קרח ׁשּמחלֹוקת לעיל הּנזּכר עלּֿפי »¿»ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

עכׁשו  ּגם לעׂשֹות ׁשרצה ּבגלל ְְְֲִֶַַַַָָָָָהיתה

רק  (לא חלק לּמה להבין, צרי עקר, ְְִִִֵַַַָָָָָָֹמהּגבּורֹות 

ּגם) אּלא החסדים, ׁשּמּבחינת אהרן, ּכהּונת ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָֹעל

מל ׁשהיה מׁשה הּמל12על ׁשל ענינֹו הרי , ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגבּורה  ּבחינת ּבטענת 13הּוא להבין צרי וגם . ְְְְְֲִִִַַַַַָָָ

ּדלכאֹורה, ּתכלת, ׁשּכּולּה לטּלית ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹקרח

וחּוטי  ׂשערֹות לבחינת ּכלל נצר ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּטענה

ׁשּכּולּה לטּלית ּבנֹוגע ּגם להיֹות יכֹולה ְְְְִִִִֵֶַַַָָציצית,

ָָלבן.
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ז.9) פ"ט, ב"ר ע"ב.10)ראה ריש ז.11)שם ח, הי"א.12)בהעלותך פ"ו הבחירה בית הל' בלק 13)רמב"ם לקו"ת ראה

ובכ"מ. ב. עב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e¯a‰ ˙eÓÏL ¯Á‡ Ì‡ŒÈk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ שעניינם ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ««¿≈«≈ƒ

לקדושה, והעלאתו מהרע הטוב נשלם Ê‡Lהפרדת הבירור Ìbכאשר ∆»«
‰¯e·b ˙ÈÁanL Ú¯‰ ¯ˆi‰ יש להיפך שממנה גם והשפעה חיות «≈∆»«∆ƒ¿ƒ«¿»

ממיד  ששורשם הצמצומים ריבוי (בגלל להגביל הטוב הוא שענינה הגבורה ת

ההשפעה) את ≈»¿Ct‰˙Èƒולמנוע
"„‡Ó ·BË" ˙BÈ‰Ï9Œ‰Ó , ƒ¿¿…«

,ÂLÎÚ ÔkŒÔÈ‡M עבודת כאשר ∆≈≈«¿»
לגמרי, נשלמה לא עדיין הבירורים

‰˜ÈÈ LÈ ˙B¯e·b‰Ó השפעה ≈«¿≈¿ƒ»
ÌÈBˆÈÁÏ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ

הזה ÔÎÏÂהקדושה, בזמן עכשיו, ¿»≈
˙B¯e·b‰Â ,¯˜Ú Ì‰ ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ≈ƒ»¿«¿
Èa‚Ï ˙BÏÙË ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿≈¿«≈

ÌÈ„ÒÁ‰ שגם היא ההלכה ולכן «¬»ƒ
חייבת  – גבורות – תכלת שכולה טלית

חסדים  - ציצית ].בחוטי
B˙BÈ‰ ÏÏ‚aL CÎÏ ÛÒBÂ קורח ¿»¿»∆ƒ¿«¡

לוי  ‰B¯e·b˙,שהיה ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿
ÔÈËeÁ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÚË»«∆≈¿ƒƒƒ

˙BÎLÓ‰ Ì‰L והשפעות ∆≈«¿»
˜ÏÁ ,„ÒÁ ˙ÈÁaÓ קורחÏÚ ƒ¿ƒ«∆∆»««

,'˙ÈˆÈˆ ÈËeÁ'c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿≈ƒƒ
˙ÓˆÓeˆÓ ‰ÎLÓ‰ ˜¯ Ì‰L∆≈««¿»»¿¿∆∆

‰Èlh˙ומועטת  Èa‚Ï שממשיכה ¿«≈««ƒ
רב, אלוקי ÈËewÏ'aאור ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz10¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈÚa »¿ƒ¿««∆∆¡«
"¯Ú˙ e¯È·Ú‰Â" ÌiÂÏa11 «¿ƒƒ¿∆¡ƒ««

גופם, שעל השערות כל את ויגלחו

˙ÈÁaÓ Ì‰ ÌiÂÏ‰L ÈtÓc¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ«
˙B¯e·b‰,וההעלם הצמצום ענין «¿

Ì‰Ó ‡ˆÈ ‡lL CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒ∆…≈≈≈∆
˙ÈÁ·a „BÚ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«

˙B¯ÚN שיש האדם מגוף חלק שהם ¿»
(עד  מאד ומצומצמת מועטת חיות בו

אין  השערות גזירת שבזמן כך כדי

למעלה  גם וכך כאב), חש האדם

'שערות' בבחינת המשכה באלוקות

המשכה  ביותר היא ומצומצמת הצמצומים ÌÈÓeˆÓˆÂמועטת בריבוי כי ¿ƒ¿ƒ
הקדושה, לגבול שמחוץ ל'חיצונים' השפעה ותוספת 'יניקה' להיות עלולה

¯Ó‡ ÔÎÏÂ קורחÈÁ·Ï ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡LÈËeÁÂ ˙B¯ÚN ˙ ¿»≈»«∆≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«¿»¿≈

˙ÈˆÈˆ יש טענתו לפי מצומצמות כי מהשפעות לגמרי Ê‰להימנע ÏÚÂ] ƒƒ¿«∆
‰cn‰ ‡È‰ CkL ,‰LÓ BÏ ·ÈL‰,העליון הרצון פי על שנקבעה ≈ƒ…∆∆»ƒ«ƒ»

‰hÓÏ ÈeÏ‚a ‰ÏÚÓlÓ ‰BÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï È„kL ואור ∆¿≈ƒ¿«¿»»∆¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»
בלתי  נעלה מוגבל,אלוקי בעולם יאיר Ì‡ŒÈkמוגבל ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»ƒƒ

‡˜Âc ˙B¯ÚNe ÔÈËeÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»«¿»
שהאור  לאחר מתמעט רק הבליֿגבול

ייתכן  ומצומצם מוגבל אור ונעשה

העולם  כן לא ואם למטה, שיאיר

ולהכיל  לקלוט מסוגל איננו התחתון

העליון  האור ].את
ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«ƒ«ƒ¿»¿≈

Á¯˜ ˙˜BÏÁnL רבנו משה על ∆«¬∆…«
˙BNÚÏ ‰ˆ¯L ÏÏ‚a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«∆»»«¬

ÂLÎÚ Ìb שנשלמה קודם הזה, בזמן ««¿»
הבירורים' Ú˜¯'עבודת ˙B¯e·b‰Ó≈«¿ƒ»

לגבורות, טפלים יהיו CÈ¯»̂ƒוהחסדים
˜ÏÁ ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï והתנגד קורח ¿»ƒ»»»«

,Ô¯‰‡ ˙e‰k ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««¿««¬…
(Ìb ‡l‡ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««¬»ƒ∆»«

CÏÓ ‰È‰L ‰LÓ ÏÚ12È¯‰ , «…∆∆»»∆∆¬≈
˙ÈÁa ‡e‰ CÏn‰ ÏL BÈÚƒ¿»∆«∆∆¿ƒ«

‰¯e·b‰13 התוקף נובע שממנה «¿»
העם  על לגזור והכוח והממשלה

היה  קורח לכאורה כן ואם גזירות,

רבינו  משה של במלכותו לתמוך צריך

חלק  משה ומדוע של מלכותו על

רבנו?

˙ÚËa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬«
dÏekL ˙ÈlËÏ Ú‚Ba Á¯…̃«¿≈«¿«ƒ∆»
‰Úh‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿»««¬»
˙ÈÁ·Ï ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«

,˙ÈˆÈˆ ÈËeÁÂ ˙B¯ÚN משום ¿»¿≈ƒƒ
מועטת  בהשפעה חסרון שיש

Ìbומצומצמת  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«
˙ÈlËÏ Ú‚BaÔ·Ï dÏekL ¿≈«¿«ƒ∆»»»

ציצית  חוטי תצטרך לא היא שגם

ומדוע  מצומצמת, השפעה המסמלים

ולא  תכלת שכולה טלית לגבי דוקא ציצית בחוטי צורך שאין קורח טען

לחוטי  זקוקה תהיה לא היא שגם לבן שכולה טלית לגבי גם כך טען

ציצית.
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אחר Ô·eÈÂב) ּבמקֹום המבאר ּבענין 14ּבהקּדים ¿»ְְְְְְִִֵַַַַָָֹ

ּכלם  העדה כל "ּכי קרח, ֲִֵַַַָָָָֹֻטענת

ה'" קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע גֹו' ,15קדׁשים ְְְְִִַַַַַֹ

הּנׂשיאּות  לענין ּבנֹוגע היתה לא קרח ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹֹׁשּטענת

איׁש ּומאתים ׁשחמּׁשים ּגם (ּומה ְֲִִִִֶַַַָָסתם

נׂשיאי  ּבעצמם היּו קרח ּבמחלֹוקת ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהׁשּתּתפּו

ּבעניני  להתנּׂשאּות ּבנֹוגע רק אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָעדה),

זה  ׁשעל אהרן, ׁשל ההתנּׂשאּות ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַַָֹקדּוׁשה,

ועל 16נאמר  קדׁשים, קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיבּדל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

קדׁשים", ּכלם העדה כל "ּכי הּטענה היתה ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹֻזה

ּגּופא. ּבקדּוׁשה ּבהתנּׂשאּות צֹור ְְְְְִֵֶַַָָואין

(לא ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) חלק ּׁשקרח מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶַַַָָֹֹ

ּבחינת  ׁשהּוא אהרן, על ְֲִֶַַַַֹרק

,מל ׁשהיה אף מׁשה, על ּגם) אּלא ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהחסדים,

על  קרח  ׁשל הּמחלֹוקת ּכי ּגבּורה, ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹׁשענינֹו

ענין  עצם מּצד היתה לא מׁשה ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמלכּות

אּלא  סתם, התנּׂשאּות ׁשּבמלכּות, ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָההתנּׂשאּות

ּבקדּוׁשה  התנּׂשאּות יׁש הּמלכּות ׁשּבענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָמּפני

ּבׁשמן  הּמל את ׁשּמֹוׁשחין מּזה ּכּמּובן ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָּגּופא,

קׁשּורה 17הּמׁשחה  הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשיחה והרי , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָ

הּכהנים, את ּבֹו מׁשח ּו ׁשּלכן הּקדּוׁשה, ענין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹעם

הּוא  הּמלכּות ׁשענין אף ולכן, וכּו'. הּמקּדׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָּכלי

ׁשּבענין  הּקדּוׁשה מּצד הרי הּגבּורה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָמּבחינת

ועל  החסדים, לבחינת ׁשּי זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָהּמלכּות

הּגבּורֹות  את לעׂשֹות ׁשרצה מּפני קרח, חלק ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹזה

ִָעקר.

קרח ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) ּׁשּטענת מה ּגם לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֲֵֵֶַַַַַָֹ

ׁשל  לטּלית ּבנֹוגע ּדוקא ְְְְִֵֶַַַָָָהיתה

הּוא  ּבציצית ּתכלת חּוט ּכי לבן, ׁשל ולא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹּתכלת,

התנּׂשאּו חּוטי ּבדּוגמת מהּֿׁשאיןּֿכן קרח), חלק זה על (ׁשּדוקא קדּוׁשה ׁשל ת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּדהּנה, קרח). ּגם הסּכים זה (ׁשעל סתם התנּׂשאּות ּבדּוגמת הם ּבציצית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלבן

הרּמאים  היּו ׁשּלכן ,ער יקר ּדבר הּוא ׁשּתכלת הּוא, ללבן ּתכלת ׁשּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהחלּוק
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ע'14) חמ"ד התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב המאמר שלפני בשיחה גם וראה .1049 ע' ח "ד .329 ע' ח"ב לקו"ש ראה

ואילך). ג.15)39 טז, יג.16)פרשתנו כג, הימיםֿא ה"ז.17)דברי פ"א מלכים הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ הרבי 14·) של בשיחות ¿»¿«¿ƒ«¿…»¿»«≈

ÚecÓe 'B‚ ÌÈL„˜ ÌÏk ‰„Ú‰ ÏÎ Èk" ,Á¯˜ ˙ÚË ÔÈÚa¿ƒ¿««¬«…«ƒ»»≈»À»¿…ƒ««
"'‰ Ï‰˜ ÏÚ e‡O˙z15Ú‚Ba ‰˙È‰ ‡Ï Á¯˜ ˙ÚhL , ƒ¿«¿«¿«∆«¬«…«…»¿»¿≈«
Ì˙Ò ˙e‡ÈNp‰ ÔÈÚÏכשלעצמו הנשיאות Ìbעניין ‰Óe) ¿ƒ¿««¿ƒ¿»««

LÈ‡ ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁL∆¬ƒƒ»«ƒƒ
Á¯˜ ˙˜BÏÁÓa eÙzzL‰L∆ƒ¿«¿¿«¬∆…«

‰„Ú È‡ÈN ÌÓˆÚa eÈ‰ ולכן »¿«¿»¿ƒ≈≈»
התנגדו  ועדתו שקורח מסתבר לא

הנשיאות  עניין ‡l‡לעצם ,(∆»
הייתה וההתנגדות ̄»˜המחלוקת

ÈÈÚa ˙e‡O˙‰Ï Ú‚Ba¿≈««ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈
ÏL ˙e‡O˙‰‰ BÓk ,‰Le„¿̃»¿«ƒ¿«¿∆

Ô¯‰‡,כהן להיות Ê‰שנבחר ÏÚL «¬…∆«∆
¯Ó‡16Ô¯‰‡ Ïc·iÂ ∆¡«««¿≈«¬…

ÏÚÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï¿«¿ƒ…∆»»ƒ¿«
ÏÎ Èk" ‰Úh‰ ‰˙È‰ ‰Ê∆»¿»««¬»ƒ»
ÔÈ‡Â ,"ÌÈL„˜ ÌÏk ‰„Ú‰»≈»À»¿…ƒ¿≈
‰Le„˜a ˙e‡O˙‰a C¯Bˆ∆¿ƒ¿«¿«¿»

‡Ùeb.עצמה »
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ שטענת ‚) האמור לפי ¿«ƒ∆

כלפי  רק היתה תתנשאו' 'מדוע קורח

עצם  על ולא בקדושה 'התנשאות'

Á¯˜Mהעניין ‰Ó ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈«∆…«
,Ô¯‰‡ ÏÚ ˜¯ ‡Ï) ˜ÏÁ»«…«««¬…

,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰L ומובן ∆¿ƒ««¬»ƒ
להעדיף  ורצה מהגבורות שהיה שקורח

כאמור  החסידים, על הגבורות את

הכהן, אהרן על חלק «∆‡l‡לעיל,
‰È‰L Û‡ ,‰LÓ ÏÚ (Ìb««…∆«∆»»

‰¯e·b BÈÚL ,CÏÓ ולכאורה ∆∆∆ƒ¿»¿»
עצמו  שהוא שקורח מקום היה לא

זאת  בכל משה, על יחלוק מהגבורות

ע  חלק כן מלכותו,קורח ועל משה ל

ÏÚ Á¯˜ ÏL ˙˜BÏÁn‰ Èkƒ««¬∆∆…««
‰˙È‰ ‡Ï ‰LÓ ÏL ˙eÎÏn‰««¿∆…∆…»¿»
˙e‡O˙‰‰ ÔÈÚ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆ƒ¿««ƒ¿«¿
,Ì˙Ò ˙e‡O˙‰ ,˙eÎÏÓaL∆««¿ƒ¿«¿¿»
מדוע  לתמוה מקום היה אכן כן שאם

לכך  מתנגד ÈtÓקורח ‡l‡∆»ƒ¿≈
LÈ ˙eÎÏn‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«««¿≈
‡Ùeb ‰Le„˜a ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÁLBnLעצמה, ‰fÓ Ô·enk«»ƒ∆∆¿ƒ

‰ÁLn‰ ÔÓLa CÏn‰ מסמלת ,17‡˙ בו שהמשיחה מיוחד שמן ∆«∆∆¿∆∆«ƒ¿»
וחשיבות  ÔÈÚגדולה ÌÚ ‰¯eL˜ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰ÁÈLÓ È¯‰Â«¬≈¿ƒ»¿∆∆«ƒ¿»¿»ƒƒ¿«

Ba eÁLÓ ÔÎlL ,‰Le„w‰ זה מיוחד ÈÏkבשמן ,ÌÈ‰k‰ ˙‡ «¿»∆»≈»¿∆«…¬ƒ¿≈
'eÎÂ Lc˜n‰.וכליו המשכן חנוכת לגבי באריכות בתורה ÔÎÏÂ,כמסופר «ƒ¿»¿¿»≈

משה  של וההתנשאות שהמלכות כיוון

הקדושה, שמצד עניין הייתה רבינו

‡e‰ ˙eÎÏn‰ ÔÈÚL Û‡«∆ƒ¿«««¿
‰¯e·b‰ ˙ÈÁaÓ קורח ולכאורה ƒ¿ƒ««¿»

 ֿ מכל לכך, להתנגד אמור היה לא

‰Le„w‰מקום, „vÓ È¯‰¬≈ƒ««¿»
‰Ê È¯‰ - ˙eÎÏn‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«««¿¬≈∆

ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁ·Ï CiL שעניינם «»ƒ¿ƒ««¬»ƒ
ונתינה, השפעה ÏÁ˜הוא ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»«

˙‡ ˙BNÚÏ ‰ˆ¯L ÈtÓ ,Á¯…̃«ƒ¿≈∆»»«¬∆
¯˜Ú ˙B¯e·b‰ את ולצמצם ולמנוע «¿ƒ»

הקדושה. שמצד ההשפעה

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈«
Á¯˜ ˙ÚhM ‰Ó צורך שאין «∆«¬«…«

ציצית  Ú‚Baבחוטי ‡˜Âc ‰˙È‰»¿»«¿»¿≈«
ÏL ‡ÏÂ ,˙ÏÎz ÏL ˙ÈlËÏ¿«ƒ∆¿≈∆¿…∆
˙ÈˆÈˆa ˙ÏÎz ËeÁ Èk ,Ô·Ï»»ƒ¿≈∆¿ƒƒ

‡e‰ והשפעה »¿¿Ó‚e„a˙הארה
‰Le„˜ ÏL ˙e‡O˙‰ƒ¿«¿∆¿»
Á¯˜ ˜ÏÁ ‰Ê ÏÚ ‡˜ÂcL) ולא ∆«¿»«∆»«…«

כמבואר  ההתנשאות, עניין עצם על

Ô·Ïלעיל  ÈËeÁ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈≈»»
Ì‰ ˙ÈˆÈˆa והשפעה הארה ¿ƒƒ≈

‰˙e‡O˙(מצומצמת) ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿«¿
Ìb ÌÈkÒ‰ ‰Ê ÏÚL) Ì˙Ò¿»∆«∆ƒ¿ƒ«

Á¯˜ וההתנשאות שהמלכות בגלל …«
לגבורות  שייכות שממשיך ),סתם כפי

.ומפרט 
˜eÏÁ‰ ,‰p‰c ההבדלÔÈaL ¿ƒ≈«ƒ∆≈

˙ÏÎzL ,‡e‰ Ô·ÏÏ ˙ÏÎz¿≈∆¿»»∆¿≈∆
ונדיר  מיוחד צבע c·¯שהוא ‡e‰»»

C¯Ú ¯˜È צמר שהוא הלבן לעומת ¿«∆∆
ומצוי, ‰¯ÌÈ‡nרגיל eÈ‰ ÔÎlL∆»≈»»«»ƒ
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ׁשּמּבחינת  הרע הּיצר ּגם ׁשאז הּברּורים, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשלמּות

מאד" "טֹוב להיֹות יתהּפ מהּֿׁשאיןּֿכן 9ּגבּורה , ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

ולכן  לחיצֹונים, יניקה יׁש מהּגבּורֹות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעכׁשו,

להיֹות  צריכֹות והּגבּורֹות עקר, הם ְְְְֲִִִִֵַַָָהחסדים

ׁשּבגלל  לכ ונֹוסף החסדים]. לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָטפלֹות

צריכין  ׁשאין טען הּגבּורֹות, מּבחינת ְְְֱִִִִֵֶַַַָהיֹותֹו

על  חלק חסד, מּבחינת המׁשכֹות ׁשהם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָחּוטין

המׁשכה  רק ׁשהם ציצית', ּד'חּוטי הענין ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכללּות

ּב'לּקּוטי  ּכמבאר הּטּלית, לגּבי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמצּומצמת

"והעבירּו10ּתֹורה' ּבלוּים ּׁשּנאמר מה ּבענין ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַַָ

הּגבּורֹות,11תער" מּבחינת הם ׁשהלוּים ּדמּפני , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַ

ּבבחינת  עֹוד ההמׁשכה מהם יצא ׁשּלא צרי ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלכן

ּכלל   נצר ׁשאין  אמר ולכן וצמצּומים, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָׂשערֹות

לֹו הׁשיב זה [ועל ציצית וחּוטי ׂשערֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַָלבחינת

המׁשכה  להיֹות ׁשּכדי הּמּדה, היא ׁשּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמׁשה,

ּכיֿאם  איֿאפׁשר  למּטה, ּבגלּוי מּלמעלה ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָעליֹונה

ּדוקא]. ּוׂשערֹות חּוטין ְְְִֵַַָָעלֿידי

ÌÓ‡ קרח ׁשּמחלֹוקת לעיל הּנזּכר עלּֿפי »¿»ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

עכׁשו  ּגם לעׂשֹות ׁשרצה ּבגלל ְְְֲִֶַַַַָָָָָהיתה

רק  (לא חלק לּמה להבין, צרי עקר, ְְִִִֵַַַָָָָָָֹמהּגבּורֹות 

ּגם) אּלא החסדים, ׁשּמּבחינת אהרן, ּכהּונת ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָֹעל

מל ׁשהיה מׁשה הּמל12על ׁשל ענינֹו הרי , ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגבּורה  ּבחינת ּבטענת 13הּוא להבין צרי וגם . ְְְְְֲִִִַַַַַָָָ

ּדלכאֹורה, ּתכלת, ׁשּכּולּה לטּלית ּבנֹוגע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹקרח

וחּוטי  ׂשערֹות לבחינת ּכלל נצר ׁשאין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּטענה

ׁשּכּולּה לטּלית ּבנֹוגע ּגם להיֹות יכֹולה ְְְְִִִִֵֶַַַָָציצית,

ָָלבן.
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ז.9) פ"ט, ב"ר ע"ב.10)ראה ריש ז.11)שם ח, הי"א.12)בהעלותך פ"ו הבחירה בית הל' בלק 13)רמב"ם לקו"ת ראה

ובכ"מ. ב. עב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ¯e¯a‰ ˙eÓÏL ¯Á‡ Ì‡ŒÈk ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ שעניינם ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ««¿≈«≈ƒ

לקדושה, והעלאתו מהרע הטוב נשלם Ê‡Lהפרדת הבירור Ìbכאשר ∆»«
‰¯e·b ˙ÈÁanL Ú¯‰ ¯ˆi‰ יש להיפך שממנה גם והשפעה חיות «≈∆»«∆ƒ¿ƒ«¿»

ממיד  ששורשם הצמצומים ריבוי (בגלל להגביל הטוב הוא שענינה הגבורה ת

ההשפעה) את ≈»¿Ct‰˙Èƒולמנוע
"„‡Ó ·BË" ˙BÈ‰Ï9Œ‰Ó , ƒ¿¿…«

,ÂLÎÚ ÔkŒÔÈ‡M עבודת כאשר ∆≈≈«¿»
לגמרי, נשלמה לא עדיין הבירורים

‰˜ÈÈ LÈ ˙B¯e·b‰Ó השפעה ≈«¿≈¿ƒ»
ÌÈBˆÈÁÏ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ

הזה ÔÎÏÂהקדושה, בזמן עכשיו, ¿»≈
˙B¯e·b‰Â ,¯˜Ú Ì‰ ÌÈ„ÒÁ‰«¬»ƒ≈ƒ»¿«¿
Èa‚Ï ˙BÏÙË ˙BÈ‰Ï ˙BÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿≈¿«≈

ÌÈ„ÒÁ‰ שגם היא ההלכה ולכן «¬»ƒ
חייבת  – גבורות – תכלת שכולה טלית

חסדים  - ציצית ].בחוטי
B˙BÈ‰ ÏÏ‚aL CÎÏ ÛÒBÂ קורח ¿»¿»∆ƒ¿«¡

לוי  ‰B¯e·b˙,שהיה ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿
ÔÈËeÁ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÚË»«∆≈¿ƒƒƒ

˙BÎLÓ‰ Ì‰L והשפעות ∆≈«¿»
˜ÏÁ ,„ÒÁ ˙ÈÁaÓ קורחÏÚ ƒ¿ƒ«∆∆»««

,'˙ÈˆÈˆ ÈËeÁ'c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»¿≈ƒƒ
˙ÓˆÓeˆÓ ‰ÎLÓ‰ ˜¯ Ì‰L∆≈««¿»»¿¿∆∆

‰Èlh˙ומועטת  Èa‚Ï שממשיכה ¿«≈««ƒ
רב, אלוקי ÈËewÏ'aאור ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz10¯Ó‡pM ‰Ó ÔÈÚa »¿ƒ¿««∆∆¡«
"¯Ú˙ e¯È·Ú‰Â" ÌiÂÏa11 «¿ƒƒ¿∆¡ƒ««

גופם, שעל השערות כל את ויגלחו

˙ÈÁaÓ Ì‰ ÌiÂÏ‰L ÈtÓc¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ«
˙B¯e·b‰,וההעלם הצמצום ענין «¿

Ì‰Ó ‡ˆÈ ‡lL CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒ∆…≈≈≈∆
˙ÈÁ·a „BÚ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«

˙B¯ÚN שיש האדם מגוף חלק שהם ¿»
(עד  מאד ומצומצמת מועטת חיות בו

אין  השערות גזירת שבזמן כך כדי

למעלה  גם וכך כאב), חש האדם

'שערות' בבחינת המשכה באלוקות

המשכה  ביותר היא ומצומצמת הצמצומים ÌÈÓeˆÓˆÂמועטת בריבוי כי ¿ƒ¿ƒ
הקדושה, לגבול שמחוץ ל'חיצונים' השפעה ותוספת 'יניקה' להיות עלולה

¯Ó‡ ÔÎÏÂ קורחÈÁ·Ï ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡LÈËeÁÂ ˙B¯ÚN ˙ ¿»≈»«∆≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«¿»¿≈

˙ÈˆÈˆ יש טענתו לפי מצומצמות כי מהשפעות לגמרי Ê‰להימנע ÏÚÂ] ƒƒ¿«∆
‰cn‰ ‡È‰ CkL ,‰LÓ BÏ ·ÈL‰,העליון הרצון פי על שנקבעה ≈ƒ…∆∆»ƒ«ƒ»

‰hÓÏ ÈeÏ‚a ‰ÏÚÓlÓ ‰BÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ˙BÈ‰Ï È„kL ואור ∆¿≈ƒ¿«¿»»∆¿»ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»
בלתי  נעלה מוגבל,אלוקי בעולם יאיר Ì‡ŒÈkמוגבל ¯LÙ‡ŒÈ‡ƒ∆¿»ƒƒ

‡˜Âc ˙B¯ÚNe ÔÈËeÁ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»«¿»
שהאור  לאחר מתמעט רק הבליֿגבול

ייתכן  ומצומצם מוגבל אור ונעשה

העולם  כן לא ואם למטה, שיאיר

ולהכיל  לקלוט מסוגל איננו התחתון

העליון  האור ].את
ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«ƒ«ƒ¿»¿≈

Á¯˜ ˙˜BÏÁnL רבנו משה על ∆«¬∆…«
˙BNÚÏ ‰ˆ¯L ÏÏ‚a ‰˙È‰»¿»ƒ¿«∆»»«¬

ÂLÎÚ Ìb שנשלמה קודם הזה, בזמן ««¿»
הבירורים' Ú˜¯'עבודת ˙B¯e·b‰Ó≈«¿ƒ»

לגבורות, טפלים יהיו CÈ¯»̂ƒוהחסדים
˜ÏÁ ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï והתנגד קורח ¿»ƒ»»»«

,Ô¯‰‡ ˙e‰k ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««¿««¬…
(Ìb ‡l‡ ,ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁanL∆ƒ¿ƒ««¬»ƒ∆»«

CÏÓ ‰È‰L ‰LÓ ÏÚ12È¯‰ , «…∆∆»»∆∆¬≈
˙ÈÁa ‡e‰ CÏn‰ ÏL BÈÚƒ¿»∆«∆∆¿ƒ«

‰¯e·b‰13 התוקף נובע שממנה «¿»
העם  על לגזור והכוח והממשלה

היה  קורח לכאורה כן ואם גזירות,

רבינו  משה של במלכותו לתמוך צריך

חלק  משה ומדוע של מלכותו על

רבנו?

˙ÚËa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬«
dÏekL ˙ÈlËÏ Ú‚Ba Á¯…̃«¿≈«¿«ƒ∆»
‰Úh‰ ,‰¯B‡ÎÏc ,˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿»««¬»
˙ÈÁ·Ï ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ«

,˙ÈˆÈˆ ÈËeÁÂ ˙B¯ÚN משום ¿»¿≈ƒƒ
מועטת  בהשפעה חסרון שיש

Ìbומצומצמת  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿«
˙ÈlËÏ Ú‚BaÔ·Ï dÏekL ¿≈«¿«ƒ∆»»»

ציצית  חוטי תצטרך לא היא שגם

ומדוע  מצומצמת, השפעה המסמלים

ולא  תכלת שכולה טלית לגבי דוקא ציצית בחוטי צורך שאין קורח טען

לחוטי  זקוקה תהיה לא היא שגם לבן שכולה טלית לגבי גם כך טען

ציצית.
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אילן  ּבקלא ּתכלת ּגם 18מחליפים (וכּמּובא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּׁשּנאמר  למה הּטעם ּבבאּור רׁש"י ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַּבפרּוׁש

ציצית  הֹוצאתי 19ּבפרׁשת אׁשר אלקיכם ה' אני ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהבחנּתי  הּוא אני מצרים, מארץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַאתכם

ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבמצרים

קלא  הּתֹולה מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָאני

ּבלבד  זֹו ולא היא), ּתכלת ואֹומר ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹאילן

ּגם  ּבֹו ׁשּיׁש זאת, עֹוד אּלא ,ער יקר ְֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

את  מכּסים ׁשהיּו מּזה ּכּמּובן מיּוחדת, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָקדּוׁשה

ּתכלת  ּבבגד הּמׁשּכן לבן 20ּכלי מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

[וזהּו מיּוחדת קדּוׁשה ּבֹו אין וגם יקר, ּדבר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

הּטעם  אּלא 21ּגם הּזה, ּבּזמן נֹוהג אינֹו ׁשהּתכלת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

את  לקּבל יכֹול אינֹו ׁשהעֹולם ּכיון לבן, ְֵֵֵֶֶַַָָָָָָרק

 ֿ מהּֿׁשאין הּתכלת, ׁשּבענין הּמיּוחדת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּקדּוׁשה

ׁשּציּוּוי  מּובן, ּומּזה כּו']. ּדלבן הּקדּוׁשה ְְִִֵֶֶַָָָָּכן

ּבטּלית, לבן חּוטי להטיל ְִִֵַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּדכׁשם  לבן, ּבחּוטי מעלה איזֹו ׁשּיׁש ּבגלל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאינֹו

ּכ מיּוחדת, מעלה ּבּה אין עצמּה מּצד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּטּלית

מיּוחדת  מעלה ּבהם אין (ציצית) לבן חּוטי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגם

עצמם  ּבפני הם ׁשהחּוטים זמן וכל עצמם, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמּצד

מיּוחדת, מעלה ּבהם אין ּבּטּלית), הּוטלּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(ׁשּלא

ּבּטּלית. לבן חּוטי להּטיל הּוא הּמצוה ענין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָוכל

לבן  ׁשּכּולּה ׁשּטּלית לׁשאֹול ּׁשּי לא ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולכן

אינּה לבן חּוטי מעלת ּכי עצמּה, את ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּתפטֹור

להטיל  ׁשהּציּוּוי סבּור קרח היה לתכלת, ּבנֹוגע אבל לבן. ּבגון היֹותם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּפני

הּתכל  ׁשּבענין הּמיּוחדת הּמעלה מּצד הּוא ּבּטּלית ּתכלת ּבֹוּפתיל ׁשּיׁש ת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּיֹוקר  ּכבר ּבּה ׁשּיׁש ּתכלת, ׁשּכּולּה ׁשּטּלית טען ולכן כּו', ּוקדּוׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיֹוקר

הימּנה. ׁשחּוץ ּתכלת לפתיל ּתצטר ולא עצמּה, את ּתפטֹור כּו', ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּקדּוׁשה
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א.18) לט, ע"ז ב. סא, ב"מ שלח.19)ראה ואילך.20)ס"פ ו ד, לקו"ת 21)במדבר וראה פ"דֿה. הציצית שער פע"ח

וש"נ. ואילך. שנא ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק גם וראה ד. מה, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÏÈ‡ ‡Ï˜a ˙ÏÎz ÌÈÙÈÏÁÓ18, אילן "קלא בגמרא: רש"י וכפירוש «¿ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»

שצבוע  יקרים דמיו ותכלת תכלת פתיל אמר ורחמנא לתכלת, הדומה צבע -

חלזון  שנה"בדם לשבעים אחת אלא הים מן עולה Ìbשאינו ‡·enÎÂ)¿«»«
˙ÈˆÈˆ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pM ‰ÓÏ ÌÚh‰ ¯e‡·a È"L¯ Le¯Ùa19 ¿≈«ƒ¿≈«««¿«∆∆¡«¿»»«ƒƒ

È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È‡¬ƒ¡…≈∆¬∆≈ƒ
È‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒ¬ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ˆÓa ÈzÁ·‰L ‡e‰∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÏL dÈ‡LÏ ¯BÎa ÏL ‰tËƒ»∆¿¿∆≈»∆
ÔÈÁ·‰Ï „È˙Ú ‡e‰ È‡ ,¯BÎa¿¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ‡ ‡Ï˜ ‰ÏBz‰ ÔÓ Ú¯t‰Ïe¿ƒ»«ƒ«∆»»ƒ»
‡È‰ ˙ÏÎz ¯ÓB‡Â B„‚·a¿ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ
רבא, "אמר בגמרא ז"ל חכמינו כמאמר

מצרים  יציאת רחמנא דכתב לי למה

ציצית, גבי מצרים יציאת בריבית,

אמר  במשקלות? מצרים יציאת

שהבחנתי  הוא אני הקדושֿברוךֿהוא:

לטיפה  בכור של טיפה בין במצרים

שעתיד  הוא אני בכור, של שאינה

בנכרי  מעותיו שתולה ממי ליפרע

וממי  בריבית, לישראל אותם ומלוה

שתולה  וממי במלח, משקלותיו שטומן

הוא  תכלת ואומר בבגדו אילן ),קלא
‡e‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ התכלת צבע ¿…ƒ¿«∆

,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,C¯Ú ¯˜È¿«∆∆∆»…
,˙„ÁeÈÓ ‰Le„˜ Ìb Ba LiL∆≈«¿»¿∆∆
˙‡ ÌÈqÎÓ eÈ‰L ‰fÓ Ô·enk«»ƒ∆∆»¿«ƒ∆

ÔkLn‰ ÈÏk אותו נושאים כשהיו ¿≈«ƒ¿»
למקום ÏÎz˙ממקום „‚·a20. ¿∆∆¿≈∆

¯·c BÈ‡ Ô·Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»≈»»
¯˜È,ומצוי זול Baאלא ÔÈ‡ Ì‚Â »»¿«≈

Ìb e‰ÊÂ] ˙„ÁeÈÓ ‰Le„¿̃»¿∆∆¿∆«
ÌÚh‰21 הדברים פנימיות לפי «««

˙ÏÎz‰Lהציצית ‡BÈבחוטי ∆«¿≈∆≈
˜¯ ‡l‡ ,‰f‰ ÔÓfa ‚‰B≈«¿««∆∆»«

מחוטי ÌÏBÚ‰Lציצית ÔÂÈk ,Ô·Ï»»≈»∆»»
רוחנית  בדרגה הזה, בזמן שהוא כפי

Ïa˜Ïנחותה, ÏBÎÈ BÈ‡ לקלוט ≈»¿«≈
‰ÁeÈn„˙ולהכיל ‰Le„w‰ ˙‡∆«¿»«¿∆∆

'eÎ Ô·Ïc ‰Le„w‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙ÏÎz‰ ÔÈÚaL שהיא ∆¿ƒ¿««¿≈∆«∆≈≈«¿»¿»»
הזה  בזמן אפילו להכיל יכול שהעולם נמוכה יותר ברמה fÓe‰קדושה .[ƒ∆

,˙ÈlËa Ô·Ï ÈËeÁ ÏÈË‰Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈeeÈvL ,Ô·eÓ»∆ƒ«»»¿«ƒ≈»»««ƒ
‰ÏÚÓ BÊÈ‡ LiL ÏÏ‚a BÈ‡מיוחדתÌLÎc ,Ô·Ï ÈËeÁa ≈ƒ¿«∆≈≈«¬»¿≈»»ƒ¿≈

da ÔÈ‡ dÓˆÚ „vÓ ˙Èlh‰L∆««ƒƒ««¿»≈»
ÈËeÁ Ìb Ck ,˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ«¬»¿∆∆»«≈
‰ÏÚÓ Ì‰a ÔÈ‡ (˙ÈˆÈˆ) Ô·Ï»»ƒƒ≈»∆«¬»
ÔÓÊ ÏÎÂ ,ÌÓˆÚ „vÓ ˙„ÁeÈÓ¿∆∆ƒ««¿»¿»¿«
ÌÓˆÚ ÈÙa Ì‰ ÌÈËeÁ‰L∆«ƒ≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈ‡ ,(˙Èlha eÏËe‰ ‡lL)∆…¿««ƒ≈
ÏÎÂ ,˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ Ì‰a»∆«¬»¿∆∆¿»
ÏÈh‰Ï ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ

Ô·Ï ÈËeÁאותם Èlha˙.ולחבר ≈»»««ƒ
˙ÈlhL ÏB‡LÏ CiM ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…«»ƒ¿∆«ƒ
˙‡ ¯BËÙz Ô·Ï dÏekL∆»»»ƒ¿∆
Ô·Ï ÈËeÁ ˙ÏÚÓ Èk ,dÓˆÚ«¿»ƒ«¬«≈»»
Ô·Ï ÔÂ‚a Ì˙BÈ‰ ÈtÓ dÈ‡≈»ƒ¿≈¡»¿»∆»»
קיימת  זו שמעלה לטעון מקום ואין

ולכן  החוטים ללא עצמה בטלית כבר

לבן  שכולה שטלית טען לא לא קורח

בציצית. חייבת Ú‚Baתהיה Ï·‡¬»¿≈«
¯e·Ò Á¯˜ ‰È‰ ,˙ÏÎ˙Ïƒ¿≈∆»»…«»
˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÈË‰Ï ÈeeÈv‰L∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈∆
‰ÏÚn‰ „vÓ ‡e‰ ˙Èlha««ƒƒ«««¬»
,˙ÏÎz‰ ÔÈÚaL ˙„ÁeÈn‰«¿∆∆∆¿ƒ¿««¿≈∆
'eÎ ‰Le„˜e ¯˜BÈ Ba LiL∆≈∆¿»

לעיל, ÈlhL˙כמובא ÔÚË ÔÎÏÂ¿»≈»«∆«ƒ
¯·k da LiL ,˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆∆≈»¿»

‰Le„w‰Â ¯˜Bi‰ המיוחדת «∆¿«¿»
התכלת BËÙz¯שבצבע ,'eÎ˙‡ ƒ¿∆

ÏÈ˙ÙÏ C¯Ëˆz ‡ÏÂ ,dÓˆÚ«¿»¿…ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
.‰pÓÈ‰ ıeÁL ˙ÏÎz¿≈∆∆≈∆»
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ט 'ebe gxw gwie

הינּו, ּתתנּׂשאּו", "מּדּוע ּׁשּטען מה ּגם ְְְְִֶֶַַַַַַַָוזהּו

חּוט  קדּוׁשה, ׁשענינּה להתנּׂשאּות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּבנֹוגע

קדׁשים", ּכלם העדה ׁש"ּכל ּבכ ּדי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּתכלת,

ׁשל  ּבהתנּׂשאּות צֹור ואין ּתכלת, ׁשּכּולּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָטּלית

.22קדּוׁשה  ְָ

•

1

2

3

4

5

(שחל 22) תמוז בג' מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק דברי אודות דובר המאמר שבסיום ושם, (המו"ל). שתח"י ברשימה נמצא ע"כ

מיט  זיין זאל השי"ת יטשנו, ואל יעזבנו אל גו' עמנו* אלקינו ה' יהי וש"נ), .169 ע' תרפ"ז (סה"ש תרפ"ז זה) ש"ק ָביום

כו'. הבטחה לשון וגם בקשה לשון גם שזהו היינו, אונז, מיט זיין וועט און אונז

היא  והבקשה המוחין, ענין כללות שבנפש, חו"ב הם שאבותינו שמבאר רמו), ע' תשכ"ח (סה"מ תשכ"ח עמנו אלקינו ה' יהי מד"ה ולהעיר (*

קרח  של ענינו עם זה ומקשר המדות), בחי' הוא האדם שעיקר (עמנו), שבלב במדות גם ויתגלה יומשך (אבותינו) במוחין שמאיר כפי שהאור

האמת  אבל הגילוי, אל הצמצום קדם שלכן מהחסדים, למעלה בשרשם, שהם כפי הגבורות את ראה קרח כי העיקר, יהיו שהגבורות שרצה

שעי"ז  היא בזה הכוונה אבל הגרון, מיצר שע"י  ההעלם תחילה שצ"ל והמדות, המוחין בענין הוא וכן הגילוי. בשביל היא הצמצום שכוונת היא

המוחין. אור גם במדות יומשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚecÓ" ÔÚhM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«««
Ú‚BaL ,eÈ‰ ,"e‡O˙zƒ¿«¿«¿∆¿≈«
,‰Le„˜ dÈÚL ˙e‡O˙‰Ï¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»»¿»
Ïk"L CÎa Èc ,˙ÏÎz ËeÁ¿≈∆«¿»∆»
˙ÈlË ,"ÌÈL„˜ ÌÏk ‰„Ú‰»≈»À»¿…ƒ«ƒ

C¯Bˆ ÔÈ‡Â ,˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆¿≈∆
‰Le„˜ ÏL ˙e‡O˙‰a22 ולכן ¿ƒ¿«¿∆¿»

אהרן  של הכהונה על רק לא קורח חלק

משה  של המלוכה על גם אלא (חסדים)

.[22 הערה [ראה
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חּוט  קדּוׁשה, ׁשענינּה להתנּׂשאּות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּבנֹוגע

קדׁשים", ּכלם העדה ׁש"ּכל ּבכ ּדי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָֹֻּתכלת,

ׁשל  ּבהתנּׂשאּות צֹור ואין ּתכלת, ׁשּכּולּה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָטּלית
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(שחל 22) תמוז בג' מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק דברי אודות דובר המאמר שבסיום ושם, (המו"ל). שתח"י ברשימה נמצא ע"כ

מיט  זיין זאל השי"ת יטשנו, ואל יעזבנו אל גו' עמנו* אלקינו ה' יהי וש"נ), .169 ע' תרפ"ז (סה"ש תרפ"ז זה) ש"ק ָביום

כו'. הבטחה לשון וגם בקשה לשון גם שזהו היינו, אונז, מיט זיין וועט און אונז

היא  והבקשה המוחין, ענין כללות שבנפש, חו"ב הם שאבותינו שמבאר רמו), ע' תשכ"ח (סה"מ תשכ"ח עמנו אלקינו ה' יהי מד"ה ולהעיר (*

קרח  של ענינו עם זה ומקשר המדות), בחי' הוא האדם שעיקר (עמנו), שבלב במדות גם ויתגלה יומשך (אבותינו) במוחין שמאיר כפי שהאור

האמת  אבל הגילוי, אל הצמצום קדם שלכן מהחסדים, למעלה בשרשם, שהם כפי הגבורות את ראה קרח כי העיקר, יהיו שהגבורות שרצה

שעי"ז  היא בזה הכוונה אבל הגרון, מיצר שע"י  ההעלם תחילה שצ"ל והמדות, המוחין בענין הוא וכן הגילוי. בשביל היא הצמצום שכוונת היא

המוחין. אור גם במדות יומשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÚecÓ" ÔÚhM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»«««
Ú‚BaL ,eÈ‰ ,"e‡O˙zƒ¿«¿«¿∆¿≈«
,‰Le„˜ dÈÚL ˙e‡O˙‰Ï¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»»¿»
Ïk"L CÎa Èc ,˙ÏÎz ËeÁ¿≈∆«¿»∆»
˙ÈlË ,"ÌÈL„˜ ÌÏk ‰„Ú‰»≈»À»¿…ƒ«ƒ

C¯Bˆ ÔÈ‡Â ,˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆¿≈∆
‰Le„˜ ÏL ˙e‡O˙‰a22 ולכן ¿ƒ¿«¿∆¿»

אהרן  של הכהונה על רק לא קורח חלק

משה  של המלוכה על גם אלא (חסדים)

.[22 הערה [ראה
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d"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay

אילן  ּבקלא ּתכלת ּגם 18מחליפים (וכּמּובא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ּׁשּנאמר  למה הּטעם ּבבאּור רׁש"י ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַּבפרּוׁש

ציצית  הֹוצאתי 19ּבפרׁשת אׁשר אלקיכם ה' אני ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהבחנּתי  הּוא אני מצרים, מארץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַאתכם

ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּבמצרים

קלא  הּתֹולה מן ּולהּפרע להבחין עתיד הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָאני

ּבלבד  זֹו ולא היא), ּתכלת ואֹומר ּבבגדֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹאילן

ּגם  ּבֹו ׁשּיׁש זאת, עֹוד אּלא ,ער יקר ְֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

את  מכּסים ׁשהיּו מּזה ּכּמּובן מיּוחדת, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָקדּוׁשה

ּתכלת  ּבבגד הּמׁשּכן לבן 20ּכלי מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

[וזהּו מיּוחדת קדּוׁשה ּבֹו אין וגם יקר, ּדבר ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

הּטעם  אּלא 21ּגם הּזה, ּבּזמן נֹוהג אינֹו ׁשהּתכלת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

את  לקּבל יכֹול אינֹו ׁשהעֹולם ּכיון לבן, ְֵֵֵֶֶַַָָָָָָרק

 ֿ מהּֿׁשאין הּתכלת, ׁשּבענין הּמיּוחדת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָהּקדּוׁשה

ׁשּציּוּוי  מּובן, ּומּזה כּו']. ּדלבן הּקדּוׁשה ְְִִֵֶֶַָָָָּכן

ּבטּלית, לבן חּוטי להטיל ְִִֵַַַַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּדכׁשם  לבן, ּבחּוטי מעלה איזֹו ׁשּיׁש ּבגלל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאינֹו

ּכ מיּוחדת, מעלה ּבּה אין עצמּה מּצד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּטּלית

מיּוחדת  מעלה ּבהם אין (ציצית) לבן חּוטי ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגם

עצמם  ּבפני הם ׁשהחּוטים זמן וכל עצמם, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמּצד

מיּוחדת, מעלה ּבהם אין ּבּטּלית), הּוטלּו ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(ׁשּלא

ּבּטּלית. לבן חּוטי להּטיל הּוא הּמצוה ענין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָוכל

לבן  ׁשּכּולּה ׁשּטּלית לׁשאֹול ּׁשּי לא ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹולכן

אינּה לבן חּוטי מעלת ּכי עצמּה, את ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּתפטֹור

להטיל  ׁשהּציּוּוי סבּור קרח היה לתכלת, ּבנֹוגע אבל לבן. ּבגון היֹותם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹמּפני

הּתכל  ׁשּבענין הּמיּוחדת הּמעלה מּצד הּוא ּבּטּלית ּתכלת ּבֹוּפתיל ׁשּיׁש ת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּיֹוקר  ּכבר ּבּה ׁשּיׁש ּתכלת, ׁשּכּולּה ׁשּטּלית טען ולכן כּו', ּוקדּוׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָיֹוקר

הימּנה. ׁשחּוץ ּתכלת לפתיל ּתצטר ולא עצמּה, את ּתפטֹור כּו', ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּקדּוׁשה
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א.18) לט, ע"ז ב. סא, ב"מ שלח.19)ראה ואילך.20)ס"פ ו ד, לקו"ת 21)במדבר וראה פ"דֿה. הציצית שער פע"ח

וש"נ. ואילך. שנא ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אג"ק גם וראה ד. מה, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÏÈ‡ ‡Ï˜a ˙ÏÎz ÌÈÙÈÏÁÓ18, אילן "קלא בגמרא: רש"י וכפירוש «¿ƒƒ¿≈∆¿»»ƒ»

שצבוע  יקרים דמיו ותכלת תכלת פתיל אמר ורחמנא לתכלת, הדומה צבע -

חלזון  שנה"בדם לשבעים אחת אלא הים מן עולה Ìbשאינו ‡·enÎÂ)¿«»«
˙ÈˆÈˆ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pM ‰ÓÏ ÌÚh‰ ¯e‡·a È"L¯ Le¯Ùa19 ¿≈«ƒ¿≈«««¿«∆∆¡«¿»»«ƒƒ

È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ È‡¬ƒ¡…≈∆¬∆≈ƒ
È‡ ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡∆¿∆≈∆∆ƒ¿«ƒ¬ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ˆÓa ÈzÁ·‰L ‡e‰∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÏL dÈ‡LÏ ¯BÎa ÏL ‰tËƒ»∆¿¿∆≈»∆
ÔÈÁ·‰Ï „È˙Ú ‡e‰ È‡ ,¯BÎa¿¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ‡ ‡Ï˜ ‰ÏBz‰ ÔÓ Ú¯t‰Ïe¿ƒ»«ƒ«∆»»ƒ»
‡È‰ ˙ÏÎz ¯ÓB‡Â B„‚·a¿ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ
רבא, "אמר בגמרא ז"ל חכמינו כמאמר

מצרים  יציאת רחמנא דכתב לי למה

ציצית, גבי מצרים יציאת בריבית,

אמר  במשקלות? מצרים יציאת

שהבחנתי  הוא אני הקדושֿברוךֿהוא:

לטיפה  בכור של טיפה בין במצרים

שעתיד  הוא אני בכור, של שאינה

בנכרי  מעותיו שתולה ממי ליפרע

וממי  בריבית, לישראל אותם ומלוה

שתולה  וממי במלח, משקלותיו שטומן

הוא  תכלת ואומר בבגדו אילן ),קלא
‡e‰L „·Ïa BÊ ‡ÏÂ התכלת צבע ¿…ƒ¿«∆

,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,C¯Ú ¯˜È¿«∆∆∆»…
,˙„ÁeÈÓ ‰Le„˜ Ìb Ba LiL∆≈«¿»¿∆∆
˙‡ ÌÈqÎÓ eÈ‰L ‰fÓ Ô·enk«»ƒ∆∆»¿«ƒ∆

ÔkLn‰ ÈÏk אותו נושאים כשהיו ¿≈«ƒ¿»
למקום ÏÎz˙ממקום „‚·a20. ¿∆∆¿≈∆

¯·c BÈ‡ Ô·Ï ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»»≈»»
¯˜È,ומצוי זול Baאלא ÔÈ‡ Ì‚Â »»¿«≈

Ìb e‰ÊÂ] ˙„ÁeÈÓ ‰Le„¿̃»¿∆∆¿∆«
ÌÚh‰21 הדברים פנימיות לפי «««

˙ÏÎz‰Lהציצית ‡BÈבחוטי ∆«¿≈∆≈
˜¯ ‡l‡ ,‰f‰ ÔÓfa ‚‰B≈«¿««∆∆»«

מחוטי ÌÏBÚ‰Lציצית ÔÂÈk ,Ô·Ï»»≈»∆»»
רוחנית  בדרגה הזה, בזמן שהוא כפי

Ïa˜Ïנחותה, ÏBÎÈ BÈ‡ לקלוט ≈»¿«≈
‰ÁeÈn„˙ולהכיל ‰Le„w‰ ˙‡∆«¿»«¿∆∆

'eÎ Ô·Ïc ‰Le„w‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙ÏÎz‰ ÔÈÚaL שהיא ∆¿ƒ¿««¿≈∆«∆≈≈«¿»¿»»
הזה  בזמן אפילו להכיל יכול שהעולם נמוכה יותר ברמה fÓe‰קדושה .[ƒ∆

,˙ÈlËa Ô·Ï ÈËeÁ ÏÈË‰Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈeeÈvL ,Ô·eÓ»∆ƒ«»»¿«ƒ≈»»««ƒ
‰ÏÚÓ BÊÈ‡ LiL ÏÏ‚a BÈ‡מיוחדתÌLÎc ,Ô·Ï ÈËeÁa ≈ƒ¿«∆≈≈«¬»¿≈»»ƒ¿≈

da ÔÈ‡ dÓˆÚ „vÓ ˙Èlh‰L∆««ƒƒ««¿»≈»
ÈËeÁ Ìb Ck ,˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ«¬»¿∆∆»«≈
‰ÏÚÓ Ì‰a ÔÈ‡ (˙ÈˆÈˆ) Ô·Ï»»ƒƒ≈»∆«¬»
ÔÓÊ ÏÎÂ ,ÌÓˆÚ „vÓ ˙„ÁeÈÓ¿∆∆ƒ««¿»¿»¿«
ÌÓˆÚ ÈÙa Ì‰ ÌÈËeÁ‰L∆«ƒ≈ƒ¿≈«¿»
ÔÈ‡ ,(˙Èlha eÏËe‰ ‡lL)∆…¿««ƒ≈
ÏÎÂ ,˙„ÁeÈÓ ‰ÏÚÓ Ì‰a»∆«¬»¿∆∆¿»
ÏÈh‰Ï ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»¿«ƒ

Ô·Ï ÈËeÁאותם Èlha˙.ולחבר ≈»»««ƒ
˙ÈlhL ÏB‡LÏ CiM ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…«»ƒ¿∆«ƒ
˙‡ ¯BËÙz Ô·Ï dÏekL∆»»»ƒ¿∆
Ô·Ï ÈËeÁ ˙ÏÚÓ Èk ,dÓˆÚ«¿»ƒ«¬«≈»»
Ô·Ï ÔÂ‚a Ì˙BÈ‰ ÈtÓ dÈ‡≈»ƒ¿≈¡»¿»∆»»
קיימת  זו שמעלה לטעון מקום ואין

ולכן  החוטים ללא עצמה בטלית כבר

לבן  שכולה שטלית טען לא לא קורח

בציצית. חייבת Ú‚Baתהיה Ï·‡¬»¿≈«
¯e·Ò Á¯˜ ‰È‰ ,˙ÏÎ˙Ïƒ¿≈∆»»…«»
˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÈË‰Ï ÈeeÈv‰L∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈∆
‰ÏÚn‰ „vÓ ‡e‰ ˙Èlha««ƒƒ«««¬»
,˙ÏÎz‰ ÔÈÚaL ˙„ÁeÈn‰«¿∆∆∆¿ƒ¿««¿≈∆
'eÎ ‰Le„˜e ¯˜BÈ Ba LiL∆≈∆¿»

לעיל, ÈlhL˙כמובא ÔÚË ÔÎÏÂ¿»≈»«∆«ƒ
¯·k da LiL ,˙ÏÎz dÏekL∆»¿≈∆∆≈»¿»

‰Le„w‰Â ¯˜Bi‰ המיוחדת «∆¿«¿»
התכלת BËÙz¯שבצבע ,'eÎ˙‡ ƒ¿∆

ÏÈ˙ÙÏ C¯Ëˆz ‡ÏÂ ,dÓˆÚ«¿»¿…ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
.‰pÓÈ‰ ıeÁL ˙ÏÎz¿≈∆∆≈∆»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oikxr(iriax meil)

'ebe dUr mdilM lM z`e' ,milkd mze` iabl(÷øåîî) úLçð §¤¨§¥¤¨¨§¤
'[÷eøî].widan zyegpn eyrp milkd lk - ¨

,el`d milkk ok mb eid `xfr iniaeøîBà àeä íäéìòå`xfr) ©£¥¤¥
(fk gáäöeî úLçð éìëe',daFh(áäæî) úBãeîç íéðL §¥§Ÿ¤§¨¨§©¦£

'[áäfk].adf ilk enk milkd miaeyge ,aedv zyegpd d`xn - ©¨¨
mipy' aezkd xe`iaa l`enye ax zwelgn d`ian `xnbd

ewlgp :'adfk zecengìàeîLe áøweqta xn`py dn yexita ©§¥
,'adfk zeceng mipy' zyegpd ilk eidyãçà ìk ,øîà ãç©¨©¨¤¨

ãçàådidy ,c`n gaeyn did zyegpd ilknìe÷Leieeya §¤¨¨
áäæ ìL íéðLk.ezenk,øîà ãçå,jk ick cr migaeyn eid `l ¦§©¦¤¨¨§©¨©

,`ed weqtd yexit `l`íäéðLzyegp ilk ipy -ïéìe÷L §¥¤§¦
áäæ ìL ãçàk.mzenk §¤¨¤¨¨

:ef drck zxaeqd `ziixa d`ian `xnbdóñBé áø éðzyexita ¨¥©¥
,weqtdíäéðL,zyegpd ilkn mipy -.áäæ ìL ãçàk ïéìe÷L §¥¤§¦§¤¨¤¨¨

:aezkd on zxg` dyxc zyxecd `ziixa d`ian `xnbd,àéðz©§¨
øîBà ïúð éaø[zyegpd ilk iabl]íéiðL[miletk-]eéälkn - ©¦¨¨¥§¦¦¨

,zeyzkn izy ,milvlv ipy ,mipy eid ilkìà .'íéðL' øîàpL¤¤¡©§©¦©
,íéðL éøwéz,ilk lkn cg`e ,milk ipy ,eheytke'íéiðL' àlà ¦§¥§©¦¤¨§¦¦

.cg` lkn mipy epiidc -
éðz,`ziixaaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoiirn ,xne`däéä çBléL ¨¥©¨¦§¤©§¦¥¦©¨¨

øqéàëa íéî çl÷î.[rahn oin] xqi`k did oirnd it agex - §©¥©©¦§¨¦¨
e did dyrnå .åéîéî eaøúiL éãk eäeáéçøäå Cìnä äeöef `l ¦¨©¤¤§¦§¦§¥¤¦§©¥¨§

y `l` ,einin eax `ly calaeèòîúðeidy dnn einin ¦§©£
,dligzaíéî çl÷î äéäå ,eäeèòéîe eøæçå.dligzak §¨§¦£§¨¨§©¥©©¦

e`vnpe owzl e`ay ,el` zerxe`ne :`ziixad dwiqn
liaya eid ,milwlwnøîàpM äî íéi÷ì(bk-ak h dinxi)ìà' §©¥©¤¤¡©©

Búøeáâa øBab ìläúé ìàå ,Búîëça íëç ìläúém` iM 'ebe ¦§©¥¨¨§¨§¨§©¦§©¥¦¦§¨¦¦
lldzi `ly ,xnelk ,'izF` rcie lMUd lNdzOd lNdzi z`fA§Ÿ¦§©¥©¦§©¥©§¥§¨Ÿ©¦
,zlwlwn `l` dliren dpi` eznkgy itl ,eznkga mkgd

eyrp 'd xac it lr oey`x ziaa ycwnd ilkyxyt` i`e ,
.mdilr siqedl

:`ziixad dkiynn,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëå§¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥
.Lc÷na äéä (àì) íéìåcøä:`xnbd zxxan.íéìåcøä éàî ©§©§¦Ÿ¨¨©¦§¨©©§©§¦

:`xnbd zx`anàðãbøeâ àìáè ,ééaà øîàlapire bef - ¨©©©¥©§¨§§¨¨
`ed xacd mrhe :`ziixad dkiynne .[oenrt-]BìBwL éðtî¦§¥¤
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שזהו‡. שבכתב, תורה - בלימוד אוחזים כאן הנמצאות שכל תמיד כיון למדו שהנשים ,1לימוד
נשיאינו  רבותינו הוראות ועלֿפי בדורנו, מתורה 2ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ענינים גם עמהם לומדים

בהם  שמחוייבות למצוות שנוגעים שבעלֿפה מתורה חלקים ובמיוחד והבנות 3שבעלֿפה, הבנים ולחינוך ,
הזקן  רבינו דין עלֿידי 4(כפסק שמתבארים כפי הפרשה עניני ובהוספת השבוע, פרשת על אתעכב - (

שבעלֿפה. בתורה לברכה זכרונם חכמינו

מתבטאת ·. שבהם - הסדרה והתחלת שם עלֿפי אשר, שלח, פרשת ללמוד מתחילים זה ביום
הפנימית  ארץ 5נקודתה את לתור לילך אותם ושלח יהודים בחר רבינו שמשה - הוא הסדרה תוכן עיקר -

שלא  זאת מסרו אך משליחותם, ("באריכט") ה"דיווח" את מסרו חזרה, בבואם כן, שלאחרי ַישראל;
התחר  ישראל מבני שחלק לכך גרם זה ודבר באו כדבעי, מזה וכתוצאה ישראל, לארץ ללכת וסירבו טו

בסדרה. כמסופר - הגזירות

החזקה: הקושיא מיד מתעוררת וכאן

במצרים; רבות שנים עמהם יחד חי שהרי דורך"), און ("דורך בניֿישראל את היטב הכיר רבינו משה
במדבר. עמהם יחד היה המרגלים, מעשה עד זמן, אותו כל ובמשך ממצרים, אותם הוציא ואז

של  אמיתי מנהיג ישראל, רועה של הדרושות התכונות כל רבינו למשה היו משנולד שתיכף ובפרט
הכתוב  מלשון למדים לברכה זכרונם שחכמינו כפי - ישראל לראש 7רועה"did"ומשה6בני לכל אשר, -

וכיון  מרעיתו; צאן שהם אלו כל של מהלךֿהמחשבה, הנפש, תכונות את היטב להכיר ישראל רועה צריך
בידיעותיו  הגיע ועומק שלימות לאיזו לתאר ניתן משנולד, תיכף רבינו למשה היו האלו התכונות שכל
כל  שהרי שנה; ושתים שמונים בן כבר בהיותו המרגלים, את ששלח בזמן ומנהיגם, ישראל רועה בתור
שנבחר  לו שנודע מאז השנים במשך ובפרט יותר, נעלית לשלימות להגיע רבינו משה התייגע שנותיו

ישראל. עם את להנהיג הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי

ובידעו  ישראל, ארץ את לתור לילך שלוחים שבבחרו יתכן איך כלל: מובן אינו זה כל ולאחרי
רבינו  משה ושלום חס יכיר לא לאו, אם ישראל לארץ לילך ישראל בני ירצו אם תלוי שלהם שבדיווח

זו? לשליחות מתאימים אינם שנבחרו שאלו

עלֿאתר ‚. רש"י של הביאור עלֿידי אמנם מובהרת זו בשעה 8שאלה - היו" כשרים שעה "אותה :
משה, של שליחותו למלא החלטה מתוך והלכו כשרים, יהודים היו השלוחים, את בחר רבינו שמשה

ישראל. לארץ לילך ה' רצון שזהו בידעם

יותר: גדולה קושיא מתעוררת זה ביאור לפי אך

הארץ" את ויתורו ש"ויעלו לאחרי שמיד לכך, אצלם  גרם מה היו", ש"כשרים לארץ 9כיון כשנכנסו -
ישראל? לארץ מלילך ישראל בני את והניאו נבהלו - שם המתרחש את וראו ישראל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 289 ע' ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
בכל 1) המנהג "שהוא שם ובט"ז ס"ו. סרמ"ו יו"ד שו"ע ראה
יום".

וש"נ.2) .206 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
ה',3) אחדות התורה: יסודי מצוות וכו'כולל ויראתו אהבתו

ויראתו" לאהבתו ה')ש"הדרך (של במעשיו האדם שיתבונן היא
.. חכמתו מהן ויראה .. הוא מיד לידע . גדולה תאווה מתאווה .

חמ"א  מנחם תורת גם ראה רפ"ב). יסוה"ת הל' רמב"ם (ראה כו'
וש"נ. .70 ע'

פ"א.4) סוף ת"ת הל'
וש"נ.5) .284 ע' חמ"א מנחם תורת ראה
א.6) ג, שמות
(ז).7) שם ותנחומא ב) (פ"ב, שמו"ר
ג.8) יג,
כא.9) שם,
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שהרי  - וכו' המלכים ל"א את ישראל בארץ למצוא ("איבעראשונג") הפתעה להם שהיתה לומר ַואין
לפני  זמן משך שאירעה סוף, ים קריעת בעת שכבר לדבר, וראיה זה. לפני רב זמן ידעו אלו ענינים כל

האומות  שכל הים בשירת ישראל בני כבר הזכירו המרגלים, "10שילוח כנען, בארץ יושבי lkשישבו
מואב"11כנען" אילי אדום, "אלופי נמוגו 11(וגם ישראל), לארץ בדרך לעבור הוצרכו שדרכם האומות ,

- המרגלים גם - ישראל שבני איפוא ברור ישראל. לבני שאירעו הנסים אודות בשמעם ורעדה מפחד
ארץ  עם תמידי בקישור עמדה שכנען ובפרט כנען, ארץ נראית כיצד ידעו וגם כנען, מלכי אודות ידעו

מ"כשרים 12מצרים  אותם הפך שזה עד מקרוב, כנען את בראותם המרגלים את כך כל הפתיע מה כן, ואם .
מלילך  ישראל בני כל את להניא השני, לקצה - ישראל לארץ לילך הציווי כולל - לה' שמצייתים היו"

ישראל? לארץ

פרשתנו „. תורה' ב'לקוטי הזקן רבינו שכתוב ממה בזה הביאור :13ויובן

במדבר  להישאר שמוטב המרגלים סברו - ("פרומקייט") צדקותם מצד דוקא - כשרים אנשים בהיותם
הזה, עולם בעניני להתעסק צריכים לא במדבר, נמצאים כאשר היתה: טענתם ישראל. לארץ לילך ולא
להם  סיפק במדבר בהיותם שהרי ישראל; לבני מחוץ עמים עם ומגע מסחר ניהול שדות, חרישת

- לחם המוכן מן לאכילה onהקדושֿברוךֿהוא הנחוצים (הדברים מרים של מבארה ומים השמים, מן -
"שמלתך" - בגדים כן וכמו האומות.14ושתיה), משאר מהעולם, ומובדלים פרושים היו גם ושם ללבוש, -

קשיים. וללא הפרעות ללא ורוחניות בקדושה ולשגשג מצוות ולקיים תורה ללמוד יכולים היו הם

נושבת" ארץ "אל לילך הצורך מהו המרגלים: טענת היתה להתמסר 15וזו יצטרכו שבה לארץ ,
במספר, בכמות, ישראל שבני בידעם (ובפרט העולם אומות עם ומגע מסחרים ניהול זריעה, לחרישה,
תביאנו  "אל מבקשים כולם הרי וקשים. גדולים נסיונות לידי ויבואו אחרות), מאומות בהרבה קטנים

נסיון" פוסקים,16לידי בלתי לנסיונות להיכנס בלי - ה' בעבודת שם ולהמשיך במדבר להיות איפוא מוטב .
כלל. בהם הורגלו שלא כאלו וגם

בסופו  זאת, ובכל צדיקים, להיותם אלו באנשים יבחר שמשה יתכן איך הזקן רבינו מבאר ועלֿפיֿזה
אינם  ותוצאותיה בסכנה, הכרוכה למלחמה להיכנס רוצים אינם - צדקותם מצד ואדרבא - דבר של

במדבר. שישארו עלֿידי זאת למנוע ורוצים ידועות,

היו שלא - היה היחיד לילך mixecgחטאם מצוה שהקדושֿברוךֿהוא שכיון בהכרה ("דורכגענומען")
ולהיכנס  זה, על גם ללכת צריך - פרומקייט") ("אנרירן בצדקות לנגוע שעלולה לסכנה נפש ָבמסירת

נושבת. לארץ

מובן:‰. אינו עדיין זה ביאור שלפי אלא

באותה  ידעו הם השליחות; את למלא מוכנים והיו היו, כשרים בהם בחר שמשה שעה שבאותה כיון
- לכך מוכנים היו זאת ובכל העולם, בעניני ולעסוק ולזרוע  לחרוש יצטרכו שבה לארץ שהולכים שעה

התחרטו? שאז לארץ בכניסתם אצלם השתנה מה

הוא  זה על לברכה 17והמענה זכרונם חכמינו מאמר שמעו 18עלֿפי אז עד לראיה. שמיעה דומה אינו
ש"זה  וראו ישראל לארץ נכנסו כאשר אך מהם. לפחד שלא תקיפה החלטה להם והיתה הנסיונות, אודות

כיצד19פריה" - בארץ"zi`xpוכו' היושב העם "עז הארץ, הנהגת קשה,20כל מלחמה להם ותהיה ,
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הנבואה10) בפירוש במכילתא גם "בגדול ראה שבשירה 
טו , (בשלח  כאבן" ידמו כנען"זרועך מלכי ב"כל שמדבר - טז)

בישראל. וילחמו כשיבואו
טו.11) שם, בשלח
ובכ"מ.12) כה. לז, וישב ראה
ואילך.13) ג לו,
שם.14) רש"י וראה ד. ח, עקב

לה.15) טז, בשלח
רע"א.16) קז, סנהדרין ראה
(17.(32 ע' ריש (לקמן בתחלתה שלח ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ.
ט.18) יט, יתרו מכילתא ראה
כז.19) יג, שלח
כח.20) שם,
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שזהו‡. שבכתב, תורה - בלימוד אוחזים כאן הנמצאות שכל תמיד כיון למדו שהנשים ,1לימוד
נשיאינו  רבותינו הוראות ועלֿפי בדורנו, מתורה 2ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ענינים גם עמהם לומדים

בהם  שמחוייבות למצוות שנוגעים שבעלֿפה מתורה חלקים ובמיוחד והבנות 3שבעלֿפה, הבנים ולחינוך ,
הזקן  רבינו דין עלֿידי 4(כפסק שמתבארים כפי הפרשה עניני ובהוספת השבוע, פרשת על אתעכב - (

שבעלֿפה. בתורה לברכה זכרונם חכמינו

מתבטאת ·. שבהם - הסדרה והתחלת שם עלֿפי אשר, שלח, פרשת ללמוד מתחילים זה ביום
הפנימית  ארץ 5נקודתה את לתור לילך אותם ושלח יהודים בחר רבינו שמשה - הוא הסדרה תוכן עיקר -

שלא  זאת מסרו אך משליחותם, ("באריכט") ה"דיווח" את מסרו חזרה, בבואם כן, שלאחרי ַישראל;
התחר  ישראל מבני שחלק לכך גרם זה ודבר באו כדבעי, מזה וכתוצאה ישראל, לארץ ללכת וסירבו טו

בסדרה. כמסופר - הגזירות

החזקה: הקושיא מיד מתעוררת וכאן

במצרים; רבות שנים עמהם יחד חי שהרי דורך"), און ("דורך בניֿישראל את היטב הכיר רבינו משה
במדבר. עמהם יחד היה המרגלים, מעשה עד זמן, אותו כל ובמשך ממצרים, אותם הוציא ואז

של  אמיתי מנהיג ישראל, רועה של הדרושות התכונות כל רבינו למשה היו משנולד שתיכף ובפרט
הכתוב  מלשון למדים לברכה זכרונם שחכמינו כפי - ישראל לראש 7רועה"did"ומשה6בני לכל אשר, -

וכיון  מרעיתו; צאן שהם אלו כל של מהלךֿהמחשבה, הנפש, תכונות את היטב להכיר ישראל רועה צריך
בידיעותיו  הגיע ועומק שלימות לאיזו לתאר ניתן משנולד, תיכף רבינו למשה היו האלו התכונות שכל
כל  שהרי שנה; ושתים שמונים בן כבר בהיותו המרגלים, את ששלח בזמן ומנהיגם, ישראל רועה בתור
שנבחר  לו שנודע מאז השנים במשך ובפרט יותר, נעלית לשלימות להגיע רבינו משה התייגע שנותיו

ישראל. עם את להנהיג הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי

ובידעו  ישראל, ארץ את לתור לילך שלוחים שבבחרו יתכן איך כלל: מובן אינו זה כל ולאחרי
רבינו  משה ושלום חס יכיר לא לאו, אם ישראל לארץ לילך ישראל בני ירצו אם תלוי שלהם שבדיווח

זו? לשליחות מתאימים אינם שנבחרו שאלו

עלֿאתר ‚. רש"י של הביאור עלֿידי אמנם מובהרת זו בשעה 8שאלה - היו" כשרים שעה "אותה :
משה, של שליחותו למלא החלטה מתוך והלכו כשרים, יהודים היו השלוחים, את בחר רבינו שמשה

ישראל. לארץ לילך ה' רצון שזהו בידעם

יותר: גדולה קושיא מתעוררת זה ביאור לפי אך

הארץ" את ויתורו ש"ויעלו לאחרי שמיד לכך, אצלם  גרם מה היו", ש"כשרים לארץ 9כיון כשנכנסו -
ישראל? לארץ מלילך ישראל בני את והניאו נבהלו - שם המתרחש את וראו ישראל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 289 ע' ח"ח ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
בכל 1) המנהג "שהוא שם ובט"ז ס"ו. סרמ"ו יו"ד שו"ע ראה
יום".

וש"נ.2) .206 ע' חל"ז מנחם תורת גם ראה
ה',3) אחדות התורה: יסודי מצוות וכו'כולל ויראתו אהבתו

ויראתו" לאהבתו ה')ש"הדרך (של במעשיו האדם שיתבונן היא
.. חכמתו מהן ויראה .. הוא מיד לידע . גדולה תאווה מתאווה .

חמ"א  מנחם תורת גם ראה רפ"ב). יסוה"ת הל' רמב"ם (ראה כו'
וש"נ. .70 ע'

פ"א.4) סוף ת"ת הל'
וש"נ.5) .284 ע' חמ"א מנחם תורת ראה
א.6) ג, שמות
(ז).7) שם ותנחומא ב) (פ"ב, שמו"ר
ג.8) יג,
כא.9) שם,
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(ובדרך  כנען ארץ מתועבות ושלום חס מושפע להיות ולא להתפעל לא המלחמה, עיקר שהיא רוחנית,
שלא  הקודמת מהחלטתם אותם הדבר הרתיע עיניהם, במו זאת כל בראותם - גשמית) מלחמה גם ממילא

זו. בשליחות שולח שהקדושֿברוךֿהוא כיון יתפעלו

***

.Â,הדורות לכל הוראה - תורה זוהי אלא שנים, אלפי לפני שאירע סיפור זה אין התורה, עניני ככל
בחיינו: עבורנו גם

קורה  זה לאחרי אך ה'. רצון לקיים תקיפה החלטה מקבלים מצוה, בת או מצוה בר נעשים כאשר
יותר  קשה שזה שנדמה) (או רואים - בפועל הנסיון ובא מעשה, לידי באים שכאשר קרובות לעיתים

למלחמה. להכנס רוצים ולא מהמשוער,

מצוה הבר שבזמן מכך נופתע שלא השבוע, פרשת אותנו שנמצאים מלמדת בזמן או מצוה, בת או
החלטה ישנה אזי בישיבה, או זה בביתֿהספר ולאחרי מיהודי, כדרוש ולנהוג מהעולם להתפעל שלא

"לברוח". ורוצים חלישות מרגישים פועל, לידי באים כשהדברים

תמרדו" אל "בה' רק אם - בסדרה וכמסופר ברוחו, ליפול ליהודי שאסור לדעת יחזיקו 21צריך אלא ,
הם" ש"לחמנו הדבר ברור אזי ה', ברצון גדול.21ויאחזו נצחון וינחלו המלחמות כל את ישלימו ובודאי ,

נשים. והן אנשים הן מישראל, ואחד אחד לכל מהסדרה הלימוד כללות זהו

***

.Ê:בחז"ל שמסופר נוסף פרט יש ובזה

מביא  שרש"י כפי האנשים, על רק היתה - נושבת לארץ לילך ירצו ולא שיתחרטו המרגלים פעולת
פנחס  אמרו 22(בפרשת - האנשים עמדת על הבט ומבלי המרגלים, מדיווח נרתעו לא ישראל ובנות שנשי (

זאת  לעשות צריך נסיון, של ומצב למעמד שילכו רוצה הקדושֿברוךֿהוא ואם פוחדות, שאינן הנשים
וזריעה  לחרישה להקדיש שיצטרכו הזמן את לנצל יוכלו שלא "ניתוק", בכך יהיה שעה שלפי למרות מיד,

מצוות. וקיום תורה ללימוד - יהודים אינם עם ומגע

זמננו: עבור וגם הוראה, יש בזה וגם

בביתֿהכנסת  שנמצאים בשעות או בישיבה, שנמצאים זמן שכל אנשים הרבה שיש רואים לדאבוננו
ברחוב, שקורה ממה להתפעל שלא ובחיות בהתלהבות עומדים אזי השיעור, את ללמוד או להתפלל

ימלאו לרחוב בצאתם אצלם myושגם נפעל - לרחוב בצאתם אך הקדושֿברוךֿהוא. של שליחותו את
להתעסק  רוצה ואינו ולישיבה, לביתֿהכנסת חזרה לרוץ רצונו דתי, יהודי להיותו אך חלישות. שינוי,

אלקות. ניכרת תהיה החיצוני בעולם שגם יתברך, לו דירה להיות העולם בבנין

שהמרגלים  שלמרות הדוגמא, את להראות הנשים צריכות - זה בדור גם כך ההם בדורות כמו הנה,
אמת  דיברו כבדה ומלחמה כבדים נסיונות אודות זה 23שסיפרו היה לא שהוא, כפי המצב את שסיפרו ,

רק  לא ניכרת תהיה שאלקות מהקדושֿברוךֿהוא שליחות זוהי השליחות; את לקיים להחלטה כלל שייך
יהודי  של ידו בהישג שיש המקומות בכל ניכרת תהיה אלא הפרטי, ובבית ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת

בתח  יתברך לו דירה שם לעשות הקדושֿברוךֿהוא של שליחותו ולמלא ה', דבר את לשם תונים.להביא

***
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ט.21) יד, שם
גם 22) וראה (ז). שם ותנחומא ד) כז, (שם מספרי סד. כו,

ואילך). 144 ע' ח"מ מנחם (תורת ס"כ דאשתקד שלח ש"פ שיחת
כו'".23) היא "ולא א: לה, סוטה ראה
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.Á בשבועות להתמסר שצריכים ואלו מסויימת, בכיתה הלימוד את שסיימו אלו כאן שהתכנסו כיון
המחשבה: לעלות עלולה - ישראל ילדי להדרכת הבאים

צריכים  היו לא וגם "ברחוב"; להיות מוכרחים היו שלא עלֿידיֿזה הגנה, של במצב היו עתה עד
לשגשג  האפשרויות וכל ("ענערגי") המרץ מלוא הזמן, מלוא את לנצל יכולים והיו הזולת, עם להתעסק
וצריך  אחרת לסביבה לצאת שצריך במצב עומדים עתה ואילו ורוחניות. קדושה תורה, בעניני בעצמו
עבר  בעצמו שהוא כזו בדרגא להדרכה עדיין שזקוק כזה ילד אבל יהודי, ילד אמנם - לזולת להתמסר
מהשגשוג  להתנתק זה? לנסיון להכנס צריכים מה לשם השאלה: להתעורר יכולה כן, ואם שנים. לפני כבר
ולעשות  יהודית סביבה ועוד יהודית, נשמה עוד לכבוש כיבוש, של לענין ולהתמסר וקדושה, בטוב שלו

והנסיון? הענין בכל הצורך מהו - ישראל" "ארץ שם

וחומר: וקל ובמכלֿשכן לנשים, - ובמיוחד וחיזוק, וסיוע הוראה ונותנת התורה מספרת וזאת

אחוזה" לנו "תנה ואמרו בנסיון, הנשים עמדו אףֿעלֿפיֿכן התנגדו, האנשים כל כאשר אז, ;24ומה
רוצות -zeyxeceאנו שבדבר הנסיון למרות הקדושֿברוךֿהוא, של השליחות את למלא אפשרות לקבל

וההוראות  הסיפורים כל את מספרת כשהתורה עתה, יותר) הרבה גדולה (במדה עלֿאחתֿכמהֿוכמה
א  ("אין חי ובאופן ביותר ברור באופן בהתלהבות, כולם את ביארה החסידות ותורת לעיל, ַהאמורות
שליחות  לעיל, האמורה הגדולה השליחות את ישראל, כלל בתוך ישראל, לנשי יש אופן"), לעבעדיקן
מילדי  "אחוזה" עשיית של השליחות - בהן וכיוצא כאן הנאספות ובפרט במילואה, לקיימה שביכלתם

הדר  תחת שיהיו כיתה ישראל  בין או ללימוד, לימוד בין חופש  החופש, בימי יהיו בה ומהסביבה כתם,
נצחית. קדושה אחוזה הקודש, בארץ אחוזה - לכיתה

תחת  שיהיו אלו את יגביהו הם אלא מדרגתם, ושלום חס אותם תוריד שלא רק לא זו, ושליחות
בכל  יעמדו הקדושֿברוךֿהוא של שבכחו עלֿידיֿזה - יותר נעלית לדרגא עצמם את וגם הדרכתם

אתנו" "ה' כי מהם.הקדושֿברוךֿהוא -21הנסיונות, ואחד אחד כל עם נמצא

ודבש" חלב זבת גו' "ארץ ברכת גם בהם תקויים שיעשו25ואז ללא - שמזיבה, ארץ  פשוטה מארץ
ודבש" "חלב המועיל26טרחה , כל - חלב ("געשמאק"), ונועם תענוג לאדם הנותן כל - ודבש האדם, ַלגידול

בחיים, אמיתי

ואדרבא, הנשמה, גדלה עמו שיחד באופן אלא הגוף, גידול רק לא - אמיתי לגידול התורה כוונת והרי
יותר, ומעמיקה רחבה ("לעבעדיקער") חי' אצלו שנעשית הנשמה, מגידול כתוצאה בא הגוף גידול

אמיתי  תענוג בזה שמרגישים באופן זה -וכל

ובשמחה  אמיתי תענוג מתוך ישראל, כלל בתוככי מכן, ואחד אחד לכל שיש השליחות את למלא
לבב. ובטוב

***

.Ë- הבית בני כולל שלכן, ומודרכות למודרכים ידכן ועל - מכן ואחת אחד לכל יתברך השם יתן
טובות, פירות לאיסוף הקיץ את ותנצלו יחד, גם ובגשמיות ברוחניות בריא קיץ ישראל, כלל בתוככי

מצוות" - פירי ובשמחה 27"מאי - הפרטים בכל עשיר קיץ שיהיה בכלל, ויהדות ומצוות תורה עניני ,
לבב. ובטוב
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ד.24) כז, פנחס
ח.25) שם, שלח

ואילך.26) ג קו, לתו"א הוספות ראה
סע"א.27) מו, סוטה
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(ובדרך  כנען ארץ מתועבות ושלום חס מושפע להיות ולא להתפעל לא המלחמה, עיקר שהיא רוחנית,
שלא  הקודמת מהחלטתם אותם הדבר הרתיע עיניהם, במו זאת כל בראותם - גשמית) מלחמה גם ממילא

זו. בשליחות שולח שהקדושֿברוךֿהוא כיון יתפעלו

***

.Â,הדורות לכל הוראה - תורה זוהי אלא שנים, אלפי לפני שאירע סיפור זה אין התורה, עניני ככל
בחיינו: עבורנו גם

קורה  זה לאחרי אך ה'. רצון לקיים תקיפה החלטה מקבלים מצוה, בת או מצוה בר נעשים כאשר
יותר  קשה שזה שנדמה) (או רואים - בפועל הנסיון ובא מעשה, לידי באים שכאשר קרובות לעיתים

למלחמה. להכנס רוצים ולא מהמשוער,

מצוה הבר שבזמן מכך נופתע שלא השבוע, פרשת אותנו שנמצאים מלמדת בזמן או מצוה, בת או
החלטה ישנה אזי בישיבה, או זה בביתֿהספר ולאחרי מיהודי, כדרוש ולנהוג מהעולם להתפעל שלא

"לברוח". ורוצים חלישות מרגישים פועל, לידי באים כשהדברים

תמרדו" אל "בה' רק אם - בסדרה וכמסופר ברוחו, ליפול ליהודי שאסור לדעת יחזיקו 21צריך אלא ,
הם" ש"לחמנו הדבר ברור אזי ה', ברצון גדול.21ויאחזו נצחון וינחלו המלחמות כל את ישלימו ובודאי ,

נשים. והן אנשים הן מישראל, ואחד אחד לכל מהסדרה הלימוד כללות זהו

***

.Ê:בחז"ל שמסופר נוסף פרט יש ובזה

מביא  שרש"י כפי האנשים, על רק היתה - נושבת לארץ לילך ירצו ולא שיתחרטו המרגלים פעולת
פנחס  אמרו 22(בפרשת - האנשים עמדת על הבט ומבלי המרגלים, מדיווח נרתעו לא ישראל ובנות שנשי (

זאת  לעשות צריך נסיון, של ומצב למעמד שילכו רוצה הקדושֿברוךֿהוא ואם פוחדות, שאינן הנשים
וזריעה  לחרישה להקדיש שיצטרכו הזמן את לנצל יוכלו שלא "ניתוק", בכך יהיה שעה שלפי למרות מיד,

מצוות. וקיום תורה ללימוד - יהודים אינם עם ומגע

זמננו: עבור וגם הוראה, יש בזה וגם

בביתֿהכנסת  שנמצאים בשעות או בישיבה, שנמצאים זמן שכל אנשים הרבה שיש רואים לדאבוננו
ברחוב, שקורה ממה להתפעל שלא ובחיות בהתלהבות עומדים אזי השיעור, את ללמוד או להתפלל

ימלאו לרחוב בצאתם אצלם myושגם נפעל - לרחוב בצאתם אך הקדושֿברוךֿהוא. של שליחותו את
להתעסק  רוצה ואינו ולישיבה, לביתֿהכנסת חזרה לרוץ רצונו דתי, יהודי להיותו אך חלישות. שינוי,

אלקות. ניכרת תהיה החיצוני בעולם שגם יתברך, לו דירה להיות העולם בבנין

שהמרגלים  שלמרות הדוגמא, את להראות הנשים צריכות - זה בדור גם כך ההם בדורות כמו הנה,
אמת  דיברו כבדה ומלחמה כבדים נסיונות אודות זה 23שסיפרו היה לא שהוא, כפי המצב את שסיפרו ,

רק  לא ניכרת תהיה שאלקות מהקדושֿברוךֿהוא שליחות זוהי השליחות; את לקיים להחלטה כלל שייך
יהודי  של ידו בהישג שיש המקומות בכל ניכרת תהיה אלא הפרטי, ובבית ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת

בתח  יתברך לו דירה שם לעשות הקדושֿברוךֿהוא של שליחותו ולמלא ה', דבר את לשם תונים.להביא

***
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ט.21) יד, שם
גם 22) וראה (ז). שם ותנחומא ד) כז, (שם מספרי סד. כו,

ואילך). 144 ע' ח"מ מנחם (תורת ס"כ דאשתקד שלח ש"פ שיחת
כו'".23) היא "ולא א: לה, סוטה ראה
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מוגה  בלתי

רבי ‡. במדרש נדרשת יפה זו "פרשה וכותב: קרח", "ויקח התיבות רש"י מעתיק הפרשה בהתחלת
הדברים). פרטי לבאר (וממשיך תנחומא"

מובן: ואינו

("מ'האלט א) ומדברים שחוזרים כפי - מקרא של פשוטו לפרש הוא התורה על רש"י פירוש של ַענינו
בראשית: מספר החל מקומות, בכמה בעצמו רש"י שכתב מה עלֿפי - בשבתו שבת מידי רעדן") איין אין

מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא כו'",1"אני במדרש נדרשת יפה זו "פרשה רש"י כותב כאן ואילו .
המדרש?! דברי את בפירושו ומביא

דרשה להיותה - מקרא של פשוטו שאינה אף - זו דרשה מביא שרש"י לומר נדרשת"),dtiואין ("יפה
המדרשים  ובכל תנחומא מדרש שבכל יסופר כי יאומן לא [שהרי יפות דרשות עוד במדרשים יש בודאי כי
להביא  לרש"י לו היה כן, ואם זה], דרוש מלבד נוספות יפות דרשות רש"י מצא לא בימיו, שנתגלו
לומר, בהכרח יפות, דרשות רש"י הביא לא התורה שבכל וכיון נוספים. במקומות יפות דרשות בפירושו
מביא  בפרשתנו ומדוע יפה. דרוש הוא אם גם דרוש, של ענין ולא מקרא, של פשוטו רק מפרש שרש"י

במדרש"? נדרשת יפה זו ש"פרשה

רבי ב) "במדרש הדברים: מקור את לציין צריך מדוע - דרוש של ענין להביא צריך רש"י אם גם
תנחומא"?

פעמים  כמה רבותינו"2וכמדובר "אמרו כותב כאשר גם לפירושו, מקורות לציין רש"י של דרכו שאין
מפירוש  זה אין עיגול, בחצאי מקורות ציוני מקומות בכמה שמצינו ומה בזה. וכיוצא  רבותינו" "דרשו או
צויינו  מקומות שבכמה - לדבר וראיה כו'). המעתיקים (עלֿידי זה לאחרי שניתוסף מה אלא עצמו, רש"י
רש"י! לאחרי דורות כמה הש"ס, שנדפס מאז התחילה בש"ס והעמודים הדפים חלוקת והרי הש"ס, דפי

במדרש נדרשת יפה זו "פרשה רש"י כותב בפרשתנו מדוע כן, negpz`ואם iax התיבות [שהרי "
בפנים] אלא עיגול, בחצאי אינם הדפוסים בכל שלכן, עצמו, רש"י מפירוש הם תנחומא" רבי "במדרש

(סתם)? במדרש" נדרשת יפה זו "פרשה לכתוב מספיק היה לכאורה -

פעמים ג) כמה (כמדובר הפרשה בהתחלת רש"י שמעתיק לתיבות בנוגע להבין צריך העתקת 3גם שגם
קרח": "ויקח - בדיוק) היא התיבות

זו  "פרשה ההקדמה לאחרי ולכן, הפרשה, כללות לציון רש"י  כוונת קרח" "ויקח התיבות בהעתקת
"לקח  ומפרשם: קרח", "ויקח התיבות את הפעם עוד רש"י מעתיק תנחומא", רבי במדרש נדרשת יפה
שבא  התיבות העתקת (לא הם לפניֿזה שמעתיק קרח" "ויקח התיבות כי וכו'", אחד לצד עצמו את

הפרשה. לכללות ציון אלא) לפרשם,

למה  - "בהעלותך בהעלותך: בפרשת [כמו אחת תיבה בהעתקת להסתפק יכול רש"י היה כן, ואם
בלבד] "בהעלותך" תיבת ומעתיק הפרשה, כללות על רש"י נעמד כאן שגם וכו'", המנורה פרשה נסמכה
ומדוע  הפרשה], לכללות לציין זו בתיבה די זו, בתיבה שמתחילה נוספת פרשה שאין [דכיון "ויקח" -

"ויקח "?gxwמעתיק

לתרצם  ואפשר הפשט, בדרך מובנים שאינם ענינים כמה ישנם זו בפרשה (א) אשר מוכרח זה ומכל
זו "פרשה ששם תנחומא", רבי ב"מדרש רש"י בוחר גופא שבזה אלא המדרש, דברי עלֿפי dtiרק

לדרך) קרוב (ועלֿכלֿפנים דרך על (שלכן hytdנדרשת" ענינים בכמה הוא זו בפרשה שהקושי אף (ב) ,
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שבפרשה  העיקרית הקושיא מכלֿמקום, הקושיות), כל לתרץ כדי המדרש מדברי ענינים כמה רש"י מביא
ה  הפרשה זו בציון מעתיק ולכן עצמו, לקרח בנוגע אלא) "ויקח", המחלוקת, ענין לעצם בנוגע (לא יא

כדלקמן.gxw"ויקח ,"

היתה·. תועלת איזה - היא מקרא' של ב'פשוטו העיקרית המחלוקת:gxwlהקושיא מכל

שכתוב  כמו ישראל, שבטי מכל שהובדל לוי, משבט היה ישראל 4קרח בני מתוך הלוים את "והבדלת
ניתנו  לא (שלכן ישאו" בכתף עליהם הקודש ש"עבודת קהת, מבני - גופא לוי ובשבט הלוים", לי והיו

מררי) ובני גרשון לבני כמו עגלות ראש 5להם דנשיאות הענין עיקר אצלם היה זה ובגלל שכתוב 6, כמו ,7

נאמר  גרשון בני גבי ואילו לוי", בני מתוך קהת בני ראש את גרשון8"נשא בני ראש את הם",mb"נשא
"enk"קהת בני על קהת.9שצויתיך בני של ראש הנשיאות בדוגמת דייקא, "כמו" ,

מתקבלת  היתה אילו אדרבה: - המחלוקת כל לקרח כדאי היה מדוע השאלה: נשאלת שכן, וכיון
גו'" תתנשאו ומדוע גו' קדושים כולם העדה כל "כי הוא 10טענתו שגם בכך לעצמו, רעה גורם היה -

"מיוחס"?! הוא גם ישאר שאז ישראל, בני בין דרגות חילוקי שיהיו לו מוטב כן, ואם מגדלותו, יורד היה

ראה "ומה - הפירוש בהמשך רש"י משה":gxwובלשון עם לחלוק

מה  להם היה לא - לוי משבט היו שלא איש, ומאתיים החמשים וכן ואבירם, לדתן בנוגע בשלמא
התנשאות; של ענין להם אין בלאוֿהכי שגם כיון תתנשאו", "מדוע הטענה תתקבל אם להפסיד

שם" אנשי מועד קריאי עדה "נשיאי היו איש ומאתיים שהחמשים שהיו 11[ואף רש"י שפירש וכפי ,
לומר, יש - העדה" קרואי אלה אומר הוא ולהלן מועד, קריאי עדה נשיאי "שנאמר סנהדראות", "ראשי

הנשיאות, בענין הצורך את לשלול כוונתם היתה לא תתנשאו" "ומדוע שבטענה

שתהיה  הראוי מן זה אין שהרי נשיאים, של במציאותם הצורך את הבינו בודאי עדה, נשיאי בהיותם
כולכם" אלי ד"ותקרבון באופן בני 12ההנהגה את שינהיגו באיֿכח שיהיו בהכרח אלא ביחד, כולם ,

מרים  של מבארה המים לחלוקת בנוגע הארץ, לחלוקת בנוגע זה 13ישראל שבשביל ומובן, בזה, וכיוצא ,
להם שיהיה צורך אין swezיש אבל מייצגים, הם שאותו כולו הכלל של אלא) פרטי, איש של רק (לא

כולם. שוים - הקדושה בענין הקדושה; בענין התנשאות מחייב זה

נאמר  זה שעל אהרן, של ההתנשאות כמו קדושה, של בענינים להתנשאות בנוגע רק היתה 14טענתם

"טלית  בבחינת - גו'" קדושים כולם העדה כל "כי טענו: זה ועל קדשים", קדש להקדישו אהרן "ויבדל
תכלת" הקדושה.15שכולה בענין בהתנשאות הצורך מהו תתנשאו", "מדוע כן, ואם ,

ההנהגה  לצורך רק שאינה - קרח חלק זה על שגם - מלך שהיה משה של לנשיאות בנוגע ועלֿדרךֿזה
המשחה, בשמן המלך את שמושחין  מזה כדמוכח קדושה, של ענין גם בה יש אלא ישראל, כבנשיאי כו',
וכו']. המקדש כלי הכהנים, את משחו שלכן קדושה, של ענין עם קשורה המשחה בשמן משיחה והרי

שאהרן  לו מוטב כן, ואם מגדולתו, הוא גם ירד תתנשאו", "ומדוע הטענה תתקבל אם - קרח אבל
גדולה. של ענין ישאר אצלו שגם כדי ממנו, למעלה שיהיה אף גדול, כהן ישאר

מחלוקת - הפרשה ועיקר תוכן בכל היא זו שקושיא ,gxwוכיון

קושיא,- אין מחלוקתם (ועל ואהרן משה על חלקו קרח) רק (לא איש ומאתיים החמשים שגם דאף
איש  ומאתיים החמשים ואילו קרח, של היתה המחלוקת שעיקר הכתובים, מפשטות מובן הרי כנ"ל),
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יד.4) ח, בהעלותך
(ובפרש"י).5) ט ז, נשא
כא,6) נשא בלקו"ת ונתבאר הובא - א פ"ו, במדב"ר ראה

ב.
ב.7) ד, במדבר
נשא.8) ר"פ
עה"פ.9) פרש"י

ג.10) טז, פרשתנו
ב.11) שם,
ובפרש"י.12) כב א, דברים
כ.13) כא, חוקת פרש"י ראה
יג.14) כג, הימיםֿא דברי
ס"ה).15) (לקמן התנחומא לשון ראה

.d"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

רבי ‡. במדרש נדרשת יפה זו "פרשה וכותב: קרח", "ויקח התיבות רש"י מעתיק הפרשה בהתחלת
הדברים). פרטי לבאר (וממשיך תנחומא"

מובן: ואינו

("מ'האלט א) ומדברים שחוזרים כפי - מקרא של פשוטו לפרש הוא התורה על רש"י פירוש של ַענינו
בראשית: מספר החל מקומות, בכמה בעצמו רש"י שכתב מה עלֿפי - בשבתו שבת מידי רעדן") איין אין

מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא כו'",1"אני במדרש נדרשת יפה זו "פרשה רש"י כותב כאן ואילו .
המדרש?! דברי את בפירושו ומביא

דרשה להיותה - מקרא של פשוטו שאינה אף - זו דרשה מביא שרש"י לומר נדרשת"),dtiואין ("יפה
המדרשים  ובכל תנחומא מדרש שבכל יסופר כי יאומן לא [שהרי יפות דרשות עוד במדרשים יש בודאי כי
להביא  לרש"י לו היה כן, ואם זה], דרוש מלבד נוספות יפות דרשות רש"י מצא לא בימיו, שנתגלו
לומר, בהכרח יפות, דרשות רש"י הביא לא התורה שבכל וכיון נוספים. במקומות יפות דרשות בפירושו
מביא  בפרשתנו ומדוע יפה. דרוש הוא אם גם דרוש, של ענין ולא מקרא, של פשוטו רק מפרש שרש"י

במדרש"? נדרשת יפה זו ש"פרשה

רבי ב) "במדרש הדברים: מקור את לציין צריך מדוע - דרוש של ענין להביא צריך רש"י אם גם
תנחומא"?

פעמים  כמה רבותינו"2וכמדובר "אמרו כותב כאשר גם לפירושו, מקורות לציין רש"י של דרכו שאין
מפירוש  זה אין עיגול, בחצאי מקורות ציוני מקומות בכמה שמצינו ומה בזה. וכיוצא  רבותינו" "דרשו או
צויינו  מקומות שבכמה - לדבר וראיה כו'). המעתיקים (עלֿידי זה לאחרי שניתוסף מה אלא עצמו, רש"י
רש"י! לאחרי דורות כמה הש"ס, שנדפס מאז התחילה בש"ס והעמודים הדפים חלוקת והרי הש"ס, דפי

במדרש נדרשת יפה זו "פרשה רש"י כותב בפרשתנו מדוע כן, negpz`ואם iax התיבות [שהרי "
בפנים] אלא עיגול, בחצאי אינם הדפוסים בכל שלכן, עצמו, רש"י מפירוש הם תנחומא" רבי "במדרש

(סתם)? במדרש" נדרשת יפה זו "פרשה לכתוב מספיק היה לכאורה -

פעמים ג) כמה (כמדובר הפרשה בהתחלת רש"י שמעתיק לתיבות בנוגע להבין צריך העתקת 3גם שגם
קרח": "ויקח - בדיוק) היא התיבות

זו  "פרשה ההקדמה לאחרי ולכן, הפרשה, כללות לציון רש"י  כוונת קרח" "ויקח התיבות בהעתקת
"לקח  ומפרשם: קרח", "ויקח התיבות את הפעם עוד רש"י מעתיק תנחומא", רבי במדרש נדרשת יפה
שבא  התיבות העתקת (לא הם לפניֿזה שמעתיק קרח" "ויקח התיבות כי וכו'", אחד לצד עצמו את

הפרשה. לכללות ציון אלא) לפרשם,

למה  - "בהעלותך בהעלותך: בפרשת [כמו אחת תיבה בהעתקת להסתפק יכול רש"י היה כן, ואם
בלבד] "בהעלותך" תיבת ומעתיק הפרשה, כללות על רש"י נעמד כאן שגם וכו'", המנורה פרשה נסמכה
ומדוע  הפרשה], לכללות לציין זו בתיבה די זו, בתיבה שמתחילה נוספת פרשה שאין [דכיון "ויקח" -

"ויקח "?gxwמעתיק

לתרצם  ואפשר הפשט, בדרך מובנים שאינם ענינים כמה ישנם זו בפרשה (א) אשר מוכרח זה ומכל
זו "פרשה ששם תנחומא", רבי ב"מדרש רש"י בוחר גופא שבזה אלא המדרש, דברי עלֿפי dtiרק

לדרך) קרוב (ועלֿכלֿפנים דרך על (שלכן hytdנדרשת" ענינים בכמה הוא זו בפרשה שהקושי אף (ב) ,
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שכתוב  ממה לדבר, וראיה אליו. להצטרף אותם ופיתה ששידל לקרח טפלים אל 16היו (משה) "וידבר
ezcrקרח lk l`eלכם רב (ומסיים) ielוגו' ipa וכאשר מקרח, באה המחלוקת שעיקר ידע שמשה כיון ,"

הטפל  גם יתבטל ובמילא המחלוקת, עיקר תתבטל בו, יחזור -קרח

"ויקח התיבות הפרשה) (בציון רש"י מעתיק הקושי gxwלכן עיקר שזהו כיון גו'"), "ויקח (ולא "
הפרשה. תוכן בכל

בנוגע‚. - הפרשה בכללות  עיקרית קושיא מצד onflועוד דלכאורה, - קרח מחלוקת נתעוררה שבו
להתעורר צריכה המחלוקת היתה תתנשאו", ומדוע גו' קדושים כולם העדה כל "כי רב הטענה זמן משך

זה: לפני

וגם  לוי. לשבט וניתנה הבכורות מן העבודה ניטלה תורה, ל)מתן בסמיכות שהיה העגל (חטא לאחרי
להיות  המילואים ימי שבעת במשך אהרן את רבינו משה חינך המשכן מהקמת הנה - ובניו לאהרן בנוגע

כהנים. - ובניו גדול, כהן

מתן  בשעת שמצינו כפי - ישראל בני משאר מובדל אהרן כבר היה המשכן הקמת לפני עוד מזה: ויתירה
כו'" לעצמו מחיצה ואהרן לעצמך, מחיצה (משה) ש"אתה באופן 17תורה הלימוד סדר היה כן לאחרי וגם .

העם  וכל הזקנים, אהרן, בני ואחרֿכך פרקו", משה לו שנה אהרן נכנס הגבורה, מפי לומד היה .18ש"משה

משה? על מחלוקתו עם כלֿכך רב זמן קרח המתין למה כן, ואם

מפרשים  מוקדם 19יש אין שהרי הזמנים, סדר כפי שלא כאן ונכתבה כן, לפני היתה קרח שמחלוקת
בתורה  .20ומאוחר

משמרת  את ושמרו עליך "ונלוו לוי לשבט בנוגע הפרשה בהמשך שכתוב מה מתרצים [ועלֿפיֿזה
וגו'" מועד ונכתבה 21אוהל כן, לפני אירעה זו פרשה שכל כיון - זה לפני כבר היה הלוים שמינוי אף ,

במקומה]. שלא

זה שהיה לומר בהכרח אופן, בכל כי מספיק, אינו זה תירוץ okyndאבל, znwd ixg`l ממה כדמוכח ,
הפרשה  בהמשך ציפוי22שכתוב גו' אותם ועשו גו' המחתות את "וירם :gafnl,יוקשה עדיין כן, ואם ."

עוד היתה ישראל בני מכל אהרן הבדלת לעיל.iptlשהרי כנזכר המשכן, הקמת

עוד „. על (נוסף קרח דמחלוקת הפרשה בכללות כלליות קושיות שהן אלו, קושיות שתי ובגלל
" לומר רש"י מקדים - הענינים) בפרטי efקושיות dyxt היה זה ובמקום מיותרות, אלו תיבות (דלכאורה:

קרח "ויקח להוסיף צריך לכן ebe'רש"י הפרשה, בכללות קושי שיש שכיון להודיע רש"י כוונת אלא - "
dyxtd lk:"תנחומא רבי במדרש נדרשת יפה להיות) צריכה

לפירוש  להגיע מוכרחים זו בפרשה הנה הפשט, דרך על הוא - רש"י אומר - שלי שהפירוש אףֿעלֿפי
הדרוש, דרך על

לעיל  שנתבאר מה משה 23[ועלֿדרך רבי של "מיסודו שלח: פרשת בסוף רש"י שכתב למה בנוגע
הדרוש], לדרך שזקוקים מכריח גופא שהפשט - כו'" העתקתי הדרשן

זו  שדרשה כיון תנחומא", רבי ש"במדרש הדרשה - רש"י אומר - בוחר הנני גופא שבדרוש אלא
הפשט  לדרך קרובה .*היא

תנחומא )* במדרש הובאו שלא - מדרשים ובעוד  ואילך) ב (קט, סנהדרין מסכת רבה, שבמדרש הדרשות שאר מהֿשאיןֿכן
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דֿז.16) שם, פרשתנו
כד.17) יט, יתרו פרש"י
ב.18) נד, מעירובין - לב לד, תשא פרש"י
רמב"ן.19) גם וראה ראב"ע.
ועוד.20) כט. לה, וישלח ג. ו, בראשית פרש"י

ד.21) יח,
בֿג.22) יז,
(2333 ע' חמ"ד מנחם (תורת בסופה שלח ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).



יז d"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy

זו "פרשה רש"י בדברי הכוונה zyxcpוזוהי dti:"תנחומא רבי במדרש

בגמרא  "פרשה 24איתא שרק לומר שייך שלא כך, וכו'", נאה אינה וזו נאה זו שמועה האומר "כל :
תנחומא", רבי במדרש נדרשת יפה מדרש זו (מלבד המדרשים שבשאר הדרשות או הפרשיות, שאר ואילו

יפות. וכולן ברורים", כולם אהובים ש"כולם בודאי חסֿושלום; יפות אינן תנחומא) רבי

זו "פרשה באמרו רש"י כוונת zyxcpאלא dtiלדרך ביחס - היא תנחומא" רבי כי:hytdבמדרש ,
הפשט. לדרך קרובה זו דרשה (ב ) זו, לדרשה זקוקים הפשט דרך מצד (א)

תנחומא ‰. רבי שבמדרש הדרשה את רש"י על *ומביא נתקנא משה, עם לחלוק קרח ראה "ומה -
אבא  אחי קרח, אמר הדבור. עלֿפי קהת בני על נשיא משה שמינהו עוזיאל, בן אליצפן של נשיאותו

. היו השניה,ארבעה את ליטול ראוי  מי  גדול , כהן ואחד מלך אחד גדולה, בניו שני נטלו הבכור עמרם .
עליו  חולק הריני מכולם, הקטן אחיו בן את נשיא מנה והוא לעמרם, שני שהוא יצהר בן שאני אני לא
. שכיניו ראובן משבט רובן סנהדראות ראשי וחמישים מאתיים וכנס עמד עשה, מה דבריו. את .ומבטל

בציצית  חייבת תכלת של שכולה טלית לו אמרו משה, לפני ועמדו באו תכלת, שכולן טליתות והלבישן
פוטרה, תכלת של אחד חוט אחר מין של טלית אפשר עליו, לשחק התחילו חייבת, להם אמר פטורה, או

עצמה": את תפטור לא תכלת שכולה זו

בן  אליצפן של נשיאותו על ש"נתקנא בגלל אלא) אהרן, כהונת (לא היתה קרח של המחלוקת סיבת
הוכרח **עוזיאל" ולכן דראובן, איש וחמישים למאתיים כלל שייכת היתה לא אליצפן על שטענתו אלא, ,

אהרן. כהונת על לטעון

- אליצפן מינוי לאחרי מיד טוען היה אם עתה,hiyt`אבל, עד המתין למה מקשה: היה אחד שכל
גם כולל קהת, בני על לנשיא אליצפן את gxwשמינו lr.דורש הוא עצמו כבוד שרק מוכח, שמזה -

טענה איזו שתהיה עד להמתין - ברירה בלית - הוכרח זה.uexizeולכן, על בידו

וכיון  ציצית, פרשת שנאמרה עד שחיכה - כו'" טליתות הלבישן כו' עשה "מה רש"י: שממשיך וזהו
כמו - משה יאמר "למה שלדעתו לקושייתו: ראיה יביא מזה תכלת, חוט צריך שאין - שכל עלֿפי שהוא

תתנשאו".

בזה ו  רק - באמיתית כי עליו, אליצפן נשיאות תתבטל - טענתו תתקבל שאם היה, שלו החשבון
באהרן. ולא נתקנא,

.Âזו "פרשה הלשון לדיוק בנוגע - רש"י שבפירוש המופלאים לענינים בנוגע להוסיף dtiויש
שבת: להלכות ששייך ענין עלֿפי נדרשת",

במשנה  יצא 25איתא ואם ברומח, ולא באלה ולא בתריס ולא בקשת ולא בסייף לא האיש יצא "לא :
שנאמר  לגנאי, אלא אינן אומרים וחכמים לו. הן תכשיטין אומר אליעזר רבי חטאת. וכתתו 26חייב

שם: ובגמרא מלחמה". עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא ולא למזמרות וחניתותיהם לאתים חרבותם
להן, אמר המשיח, לימות בטלין הן מה מפני לו, הן דתכשיטין מאחר וכי אליעזר, לרבי לו אמרו "תניא

תנחומא)* שמדרש ראיות כמה יש הרי - בֿג) (פי"ח, רבה במדרש גם הובאה זו שדרשה ובפרט קדם ואף רבה, למדרש

בובער לדעת רבה, שבמדרש קרח כלשונו פרשת ממד"ת א נעתקה (לח, ס"ד ס"ט תנחומא למדרש שלו ב"מבוא" (ראה

ואילך)).

השולחן)** מי הארון, ישא מי החלוקה - קדושה של ענין גם בה .וכו'שהיה
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א.24) סד, עירובין
א.25) סג, שבת

ד.26) ב, ישעי'
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שכתוב  ממה לדבר, וראיה אליו. להצטרף אותם ופיתה ששידל לקרח טפלים אל 16היו (משה) "וידבר
ezcrקרח lk l`eלכם רב (ומסיים) ielוגו' ipa וכאשר מקרח, באה המחלוקת שעיקר ידע שמשה כיון ,"

הטפל  גם יתבטל ובמילא המחלוקת, עיקר תתבטל בו, יחזור -קרח

"ויקח התיבות הפרשה) (בציון רש"י מעתיק הקושי gxwלכן עיקר שזהו כיון גו'"), "ויקח (ולא "
הפרשה. תוכן בכל

בנוגע‚. - הפרשה בכללות  עיקרית קושיא מצד onflועוד דלכאורה, - קרח מחלוקת נתעוררה שבו
להתעורר צריכה המחלוקת היתה תתנשאו", ומדוע גו' קדושים כולם העדה כל "כי רב הטענה זמן משך

זה: לפני

וגם  לוי. לשבט וניתנה הבכורות מן העבודה ניטלה תורה, ל)מתן בסמיכות שהיה העגל (חטא לאחרי
להיות  המילואים ימי שבעת במשך אהרן את רבינו משה חינך המשכן מהקמת הנה - ובניו לאהרן בנוגע

כהנים. - ובניו גדול, כהן

מתן  בשעת שמצינו כפי - ישראל בני משאר מובדל אהרן כבר היה המשכן הקמת לפני עוד מזה: ויתירה
כו'" לעצמו מחיצה ואהרן לעצמך, מחיצה (משה) ש"אתה באופן 17תורה הלימוד סדר היה כן לאחרי וגם .

העם  וכל הזקנים, אהרן, בני ואחרֿכך פרקו", משה לו שנה אהרן נכנס הגבורה, מפי לומד היה .18ש"משה

משה? על מחלוקתו עם כלֿכך רב זמן קרח המתין למה כן, ואם

מפרשים  מוקדם 19יש אין שהרי הזמנים, סדר כפי שלא כאן ונכתבה כן, לפני היתה קרח שמחלוקת
בתורה  .20ומאוחר

משמרת  את ושמרו עליך "ונלוו לוי לשבט בנוגע הפרשה בהמשך שכתוב מה מתרצים [ועלֿפיֿזה
וגו'" מועד ונכתבה 21אוהל כן, לפני אירעה זו פרשה שכל כיון - זה לפני כבר היה הלוים שמינוי אף ,

במקומה]. שלא

זה שהיה לומר בהכרח אופן, בכל כי מספיק, אינו זה תירוץ okyndאבל, znwd ixg`l ממה כדמוכח ,
הפרשה  בהמשך ציפוי22שכתוב גו' אותם ועשו גו' המחתות את "וירם :gafnl,יוקשה עדיין כן, ואם ."

עוד היתה ישראל בני מכל אהרן הבדלת לעיל.iptlשהרי כנזכר המשכן, הקמת

עוד „. על (נוסף קרח דמחלוקת הפרשה בכללות כלליות קושיות שהן אלו, קושיות שתי ובגלל
" לומר רש"י מקדים - הענינים) בפרטי efקושיות dyxt היה זה ובמקום מיותרות, אלו תיבות (דלכאורה:

קרח "ויקח להוסיף צריך לכן ebe'רש"י הפרשה, בכללות קושי שיש שכיון להודיע רש"י כוונת אלא - "
dyxtd lk:"תנחומא רבי במדרש נדרשת יפה להיות) צריכה

לפירוש  להגיע מוכרחים זו בפרשה הנה הפשט, דרך על הוא - רש"י אומר - שלי שהפירוש אףֿעלֿפי
הדרוש, דרך על

לעיל  שנתבאר מה משה 23[ועלֿדרך רבי של "מיסודו שלח: פרשת בסוף רש"י שכתב למה בנוגע
הדרוש], לדרך שזקוקים מכריח גופא שהפשט - כו'" העתקתי הדרשן

זו  שדרשה כיון תנחומא", רבי ש"במדרש הדרשה - רש"י אומר - בוחר הנני גופא שבדרוש אלא
הפשט  לדרך קרובה .*היא

תנחומא )* במדרש הובאו שלא - מדרשים ובעוד  ואילך) ב (קט, סנהדרין מסכת רבה, שבמדרש הדרשות שאר מהֿשאיןֿכן
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דֿז.16) שם, פרשתנו
כד.17) יט, יתרו פרש"י
ב.18) נד, מעירובין - לב לד, תשא פרש"י
רמב"ן.19) גם וראה ראב"ע.
ועוד.20) כט. לה, וישלח ג. ו, בראשית פרש"י

ד.21) יח,
בֿג.22) יז,
(2333 ע' חמ"ד מנחם (תורת בסופה שלח ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
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אשרגא  דהוה מידי אביי, אמר בעלמא, לנוי ותהוי חרב. גוי אל גוי ישא לא שנאמר צריכין, שאינן לפי
מתוך בצהרים, נר - בטיהרא "שרגא רש "י: ופירש jixvבטיהרא", epi`y,d`p epi` שהוא הזה בזמן אבל ,

הן". תכשיטין - מלחמה עת

דבר  מהֿשאיןֿכן (יופי), נוי בו יש - בעתיד צורך בו שיהיה או עתה, צורך בו שיש דבר כלומר:
יתכן  הרי מלחמה, אין היום אם גם (כי מלחמה עת שהוא הזה בזמן ולכן, נוי. בו אין צורך, בו שאין
יהיה  לא שאז לבוא, לעתיד מהֿשאיןֿכן הן; תכשיטין אזי - זיין בכלי צורך ויש מלחמה), תהיה שמחר

נוי. של ענין בהם אין - חרב" גוי אל גוי ישא "שלא כיון זיין, בכלי צורך

זו "פרשה רש"י בלשון הרמז זוdtiוזהו שדרשה לפי דייקא, יפה - jxevנדרשת" da yi להבנת
מקרא). של פשוטו להבנת צורך בה שאין דרשה כמו (ולא מקרא של פשוטו

***

.Ê.שלח פרשת שבת בשיחת נכלל - שלח בפרשת רש"י בפירושי הביאור המשך

***

.Á.'גו קרח ויקח דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

אמר:) המאמר (לאחרי

יותר  קצר זה שבוע דפרשת תורה' שה'לקוטי כיון הנה - תורה' ה'לקוטי אודות להמדובר בהמשך
ללמדו. רבים סיימו בודאי הרי זה, שלפני דהשבועות בפרשיות מאשר

"לחיים" עתה יאמרו - הבדלה עד שיסיימו אלו וכן תורה', ה'לקוטי לימוד שסיימו אלו כל ,27ולכן:
הבאים. בשבועות תורה' ה'לקוטי לימוד המשך על נתינתֿכח זה ויהיה

***

.Ë,"חטא תשאו תרימו לא אם "הא וגו'", חטא עליו תשאו "ולא פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
תרומת  חלק מצד הוא שאיסורו לתרומה הטבול במעשר דקאי - תמותו" תחללו אם הא תמותו, "ולא
קדשים  חילול ואיסור גזילה, איסור איסורים: שני בו שיש כיון בכתוב, האיסור נכפל ולכן שבו, מעשר

ואילך. 56 עמוד ל"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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וש"נ.27) .33 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה

d"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy

אשרגא  דהוה מידי אביי, אמר בעלמא, לנוי ותהוי חרב. גוי אל גוי ישא לא שנאמר צריכין, שאינן לפי
מתוך בצהרים, נר - בטיהרא "שרגא רש "י: ופירש jixvבטיהרא", epi`y,d`p epi` שהוא הזה בזמן אבל ,

הן". תכשיטין - מלחמה עת

דבר  מהֿשאיןֿכן (יופי), נוי בו יש - בעתיד צורך בו שיהיה או עתה, צורך בו שיש דבר כלומר:
יתכן  הרי מלחמה, אין היום אם גם (כי מלחמה עת שהוא הזה בזמן ולכן, נוי. בו אין צורך, בו שאין
יהיה  לא שאז לבוא, לעתיד מהֿשאיןֿכן הן; תכשיטין אזי - זיין בכלי צורך ויש מלחמה), תהיה שמחר

נוי. של ענין בהם אין - חרב" גוי אל גוי ישא "שלא כיון זיין, בכלי צורך

זו "פרשה רש"י בלשון הרמז זוdtiוזהו שדרשה לפי דייקא, יפה - jxevנדרשת" da yi להבנת
מקרא). של פשוטו להבנת צורך בה שאין דרשה כמו (ולא מקרא של פשוטו

***

.Ê.שלח פרשת שבת בשיחת נכלל - שלח בפרשת רש"י בפירושי הביאור המשך

***

.Á.'גו קרח ויקח דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

אמר:) המאמר (לאחרי

יותר  קצר זה שבוע דפרשת תורה' שה'לקוטי כיון הנה - תורה' ה'לקוטי אודות להמדובר בהמשך
ללמדו. רבים סיימו בודאי הרי זה, שלפני דהשבועות בפרשיות מאשר

"לחיים" עתה יאמרו - הבדלה עד שיסיימו אלו וכן תורה', ה'לקוטי לימוד שסיימו אלו כל ,27ולכן:
הבאים. בשבועות תורה' ה'לקוטי לימוד המשך על נתינתֿכח זה ויהיה

***

.Ë,"חטא תשאו תרימו לא אם "הא וגו'", חטא עליו תשאו "ולא פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
תרומת  חלק מצד הוא שאיסורו לתרומה הטבול במעשר דקאי - תמותו" תחללו אם הא תמותו, "ולא
קדשים  חילול ואיסור גזילה, איסור איסורים: שני בו שיש כיון בכתוב, האיסור נכפל ולכן שבו, מעשר

ואילך. 56 עמוד ל"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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וש"נ.27) .33 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oikxr(iyily meil)

úBîé ïéðîk íéîézpyàúéà íàå .äðálädpeny za dpal zpy ¨¦§¦§©§©§¨¨§¦¦¨
,`ped ax ixack mi`ln miycgdì úçkLîc ïéðîéæly dpy ¦§¦§©§©©¨

e miyng ze`n ylyäMLyly ly zexifpa el ic recne ,mei ¦¨
:`xnbd zvxzn .mei drax`e miyng ze`nøçà Clä íéøãða¦§¨¦©¥©©

ì,íéðL áBøå íãà éða ïBLmiycgdlrmitiqen oi`mipydaexae §§¥¨¨§¨¦
ok lre ,mei drax`e miyng ze`n yly oda yie ,mixaernd

.dpal zpy ly minid oipn `ed df mc` ipa oeyla
:`ped axk xaeqd `pz d`ian `xnbdáøk dì øáñ éaø óàå§©©¦¨©¨§©

àðeä.dpya mi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`y,àéðúc ¨§©§¨

äòLz (àðeä áøk) éaø äNòå äNòîmiycgíéøéñçdpya ©£¤§¨¨©¦§©¨¦§¨£¥¦
,zg`ez`f lkaLãBç äàøðixyz ly [dpald yecig-] ¦§¨¤

dixg`lyBpîæa-.dpyd y`x ea rawpy meiadéîz éaø äéäå ¦§©§¨¨©¦¨¥©
,øîBàåy okzi ji`äòLz eðéNòmiycgå ïéøéñçoiicräàøð §¥¨¦¦§¨£¥¦§¦§¨

,Bpîæa LãBçmiyng ze`n yly `l` ef dpya da did `l ixde ¤¦§©
dyly xg`zdl ixyz clenl el did ok m`e ,cala mei cg`e

.dpyd y`x xg`l miniéaø øa ïBòîL éaø åéðôì øîà,epa ¨©§¨¨©¦¦§©©¦
äúéä úøaeòî äðL ànLdpy,ef ¤¨¨¨§¤¤¨§¨
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המשך ביאור למד' ערכין ליום שלישי עמ' ב
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.`"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn .c"qa
התורה ‡ דקריאת החלוקה אודות כמ"פ דובר .

השבוע  פרשה 1לפרשיות קורין שבת שבכל שאף –
זה  לזמן במיוחד השייכת בתורה יום 2אחת ובכל ,

השייך  מהפרשה חלק לומדים השבוע מימי
זה  ליום חלק 3במיוחד וכל בתורה פרשה כל מ"מ, ,

עם גם קשור שבה dlekפרטי dxezd lk
שהיא  ישראל"), כל "לעיני עד (מ"בראשית"

הכתוב "תורהepzyxta4(כלשון (zg`"5 כמו ,
הפרשה  עם קשור שבה חלק שכל אחת, בפרשה
(הסךֿהכל  השבת דיום בהקריאה כמודגש כולה,

השבוע  ימי כולה 6דכל הפרשה כל שקורין (
לפני' ובברכות (בציבור, סופה עד מתחילתה

ולאחרי').

– זה שבוע בפרשת במיוחד מודגש זה וענין
שלח: פרשת

(ברובה) עוסקת שלח `cgפרשת oipra פרשת –

(מהתחלת  המרגלים משילוח החל המרגלים,
תשובתם  דברי וביאתם, הליכתם שני), עד הפרשה
השתלשלות  וכל בנ"י, עדת וכל ואהרן למשה
(משני  וכו' להעונש עד לזה, בהמשך המאורעות
נסכים, פרשת גם לזה ובהמשך לחמישי), קרוב עד
אשה  ועשיתם גו' מושבותיכם ארץ אל תבואו "כי

וגו'" לנסך ויין גו' ונגזרה 7לה' שחטאו שאף ,
"בישר  מ"מ, עליהם, לארץ"8גזירה שיכנסו 9להם

ששי  עד רביעי ארוך 10(מסוף אחד סיפור – (
הפרשה, חלקי ברוב פסוקים ריבוי על שמשתרע
מספיק  לא כולו, והסיפור הענין לידע כדי אשר,
ללמוד  צריכים אלא בפרשה, אחד חלק ללמוד
כולו, הענין לסיום עד הפרשה חלקי בשאר ההמשך

ש(רוב) מודגש אחד iwlgשבזה (ענין הם הפרשה
.`zgו)פרשה

ועיקר  פרשת 11ועוד של וחותמה שסיומה –
החיתום" אחר הולך ("הכל בפרשת 12שלח (

מצוה13ציצית  היותה שעם ,zihxt מתרי"ג (א'
כנגד "שקולה ה"ה  התורה ), zeevndמצוות  lk,"
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בשנה 1) התורה את שמשלימין ישראל בכל הפשוט כ"המנהג
.. בראשית בסדר וקורין הסוכות חג שאחר בשבת מתחילין אחת,
בחג  התורה את שגומרין עד הזה הסדר על והולכין וקוראין

רפי"ג). תפלה הל' (רמב"ם הסוכות"
"המועדים 2) א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

שחלות  הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן כו' השנה כל של
הזמן, עם "לחיות" שצריכים הזקן רבינו פתגם וידוע בהן".
חשון. ב' יום" ("היום זמן באותו ולומדים שקורין בתורה הפרשה
כדי  עד היא להזמן הפרשה של שהשייכות ולהעיר, – ובכ"מ).

השבוע ימי וכל השבת שיום dyxtdכך my lr mi`xwp יום :
פרשת  לשבת עד השבוע, ימי בשאר וכיו"ב שלח, פרשת ראשון

שלח.
עד 3) משני שני ביום שני, עד הפרשה מהתחלת ראשון ביום

סיום  עד משביעי השבת, ליום עד השבוע, ימי בכל ועד"ז שלישי,
בפנים). כדלקמן כולה, הפרשה דכל הקריאה על (נוסף הפרשה

כט.4) שם, טז. טו,
ב'5) באות  שהתחלתה כולה התורה שכל – מזה ויתירה

" אחת: תיבה היא ל' באות אות alוסיומה דר"ע אותיות (ראה "
נמשלה שהתורה ולהעיר, – בסופו). הוא mclב' הדם ומשכן ,

ala.א יג, במדבר לקו"ת (ראה הגוף אברי בכל מתפשט וממנו ,
ובכ"מ).

כמ"ש 6) השבת, ליום השייכות מודגשת שבכולם ולהעיר,
כל  ש"מונים עי"ז לקדשו", השבת יום את "זכור ח) כ, (יתרו
המצוה  מן זו כי בשבת, שני בשבת אחד שבת, לשם הימים
להנהגת  ועד שם), (רמב"ן יום" בכל תמיד לזוכרו שנצטווינו

לכבוד אוכל הי' ימיו ש"כל הזקן בהמה שמאי מצא כיצד, שבת,
לוקחה  הימנה נאה אחרת מצא לשבת, זו ואומר לוקחה נאה
מודה  הלל ("ואף בחול" הראשונה את ואוכל לשבת ומניחה
שבודאי  בה' בוטח שהי' אלא לעשות, נכון יותר ב"ש שכדברי
סרמ"ב  או"ח אדה"ז (שו"ע הימים" מכל יפה מנה לשבת לו יזמין

ס"י)).

ואילך.7) ב טו,
עה"פ.8) פרש"י
בשייכות 9) נאמרה לארץ הכניסה ע"ד שהבשורה והטעם

מודגשת הנסכים בענין כי, – דוקא נסכים dhnlלפרשת dkyndd
המרגלים  שיטת היפך למעלה, העלאה שענינם הקרבנות בענין גם
בעבודה  לעסוק יצטרכו שלא כדי לארץ להכנס רצו שלא
ובכ"מ). ואילך. סע"א מ, פרשתנו לקו"ת (ראה למטה דהמשכה

שבהתחלת 10) חלה דפרשת ההמשך תוכן גם שזהו וי"ל
הארץ  מלחם באכלכם גו' הארץ אל "בבואכם – דששי השיעור
שרצו  המרגלים שיטת היפך – יחֿיט) (שם, לה'" תרומה תרימו
(לאחרי  הארץ" מ"לחם לאכול יצטרכו שלא כדי במדבר להשאר

השמים". מן "לחם אם, כי וזריעה), חרישה הקדמת
ברוב 11) פסוקים ריבוי על שמשתרע אחד (סיפור) ענין כי,

כל  – בלק פרשת (ולדוגמא: פרשיות בכמה ישנו הפרשה חלקי
אחד). סיפור היא סופה) עד (מתחילתה כולה הפרשה

א.12) יב, ברכות
ומפרש 13) עצים), (מקושש שבת ופרשת ע"ז פרשת – ולפנ"ז

מקושש  פרשת נסמכה "למה הדרשן) משה רבי של (מיסודו רש"י
שקולה  היא שאף ע"ז כעובד השבת את שהמחלל לומר ע"ז, לפ'
ותתן  ירדת סיני הר ועל בעזרא* אומר הוא וכן המצוות, ככל
"ואף  ומסיים, להם", הודעת קדשך שבת ואת ומצוות תורה לעמך
כל  כנגד שקולה היא שאף לפי לאלו נסמכה לכך ציצית פרשת

המצוות".

weqtd wzrp oey`x qetcae) oeyl iepiya ± ciÎbi ,h 'ingp (*
.(ezenilya

d"kyz'd ,fenz 'b ,gxw zyxt zay zgiy

אשרגא  דהוה מידי אביי, אמר בעלמא, לנוי ותהוי חרב. גוי אל גוי ישא לא שנאמר צריכין, שאינן לפי
מתוך בצהרים, נר - בטיהרא "שרגא רש "י: ופירש jixvבטיהרא", epi`y,d`p epi` שהוא הזה בזמן אבל ,

הן". תכשיטין - מלחמה עת

דבר  מהֿשאיןֿכן (יופי), נוי בו יש - בעתיד צורך בו שיהיה או עתה, צורך בו שיש דבר כלומר:
יתכן  הרי מלחמה, אין היום אם גם (כי מלחמה עת שהוא הזה בזמן ולכן, נוי. בו אין צורך, בו שאין
יהיה  לא שאז לבוא, לעתיד מהֿשאיןֿכן הן; תכשיטין אזי - זיין בכלי צורך ויש מלחמה), תהיה שמחר

נוי. של ענין בהם אין - חרב" גוי אל גוי ישא "שלא כיון זיין, בכלי צורך

זו "פרשה רש"י בלשון הרמז זוdtiוזהו שדרשה לפי דייקא, יפה - jxevנדרשת" da yi להבנת
מקרא). של פשוטו להבנת צורך בה שאין דרשה כמו (ולא מקרא של פשוטו

***

.Ê.שלח פרשת שבת בשיחת נכלל - שלח בפרשת רש"י בפירושי הביאור המשך

***

.Á.'גו קרח ויקח דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

אמר:) המאמר (לאחרי

יותר  קצר זה שבוע דפרשת תורה' שה'לקוטי כיון הנה - תורה' ה'לקוטי אודות להמדובר בהמשך
ללמדו. רבים סיימו בודאי הרי זה, שלפני דהשבועות בפרשיות מאשר

"לחיים" עתה יאמרו - הבדלה עד שיסיימו אלו וכן תורה', ה'לקוטי לימוד שסיימו אלו כל ,27ולכן:
הבאים. בשבועות תורה' ה'לקוטי לימוד המשך על נתינתֿכח זה ויהיה

***

.Ë,"חטא תשאו תרימו לא אם "הא וגו'", חטא עליו תשאו "ולא פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
תרומת  חלק מצד הוא שאיסורו לתרומה הטבול במעשר דקאי - תמותו" תחללו אם הא תמותו, "ולא
קדשים  חילול ואיסור גזילה, איסור איסורים: שני בו שיש כיון בכתוב, האיסור נכפל ולכן שבו, מעשר

ואילך. 56 עמוד ל"ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה -
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וש"נ.27) .33 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה



ypz'd"`כ fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

מצוות 14שנאמר  כל את וזכרתם אותו "וראיתם
מאות, שש ציצית של גימטריא ש"מנין ה'",

תרי"ג" הרי קשרים וחמשה חוטים ,15ושמונה
קשור  בתורה ופרשה ענין שכל בתורה, ודוגמתו
כיון  שבתורה, והפרשיות הענינים לכל ושייך

אחת". "תורה היא כולה שהתורה

הם  התורה עניני שכל כיון (א) להבין: וצריך
ענין  שהדגשת לומר, מסתבר הדיוק, בתכלית
עם  קשורה דוקא שלח בפרשת בתורה האחדות
הקשר  (ב) המרגלים, ענין – הפרשה (רוב) תוכן
שלח, פרשת בתורה קורין שבו להזמן והשייכות

כדלקמן. סיון, חודש של בסיומו

דשילוח · הענין תוכן תחילה לבאר ויש .
בהפטורה  והן השבוע, בפרשת הן – המרגלים

כולה  הפרשה קריאת וחותם סיום אשר,16שהיא ,
הפרשה" "מענין היותה אודות 17עם בה שמסופר ,

המ  יהושע שילוח ע"י שינויים 18רגלים כמה בה יש ,
ע"י  המרגלים שילוח אודות בפרשה המסופר לגבי

במפרשים  (כמבואר ומהם:19משה ,(

"שלח נאמר דמשה במרגלים ומפרש jlא) ,"
" מקרא) של (פשוטו אניjzrclרש"י ,devn ipi`

דיהושע  במרגלים משא"כ שלח", תרצה אם לך,
רק מדעתו יהושע עשה לא edeiv"בודאי z"iydy

לפרש 20ע"כ" צורך שאין (ועד בפשטות כמובן ,
משילוח  כתוצאה שהי' הקלקול שלאחרי בקרא)

לא ezrcnהמרגלים הקב"ה), ציווי (ללא משה של
מרגלים שולח יהושע ועכצ"ל ezrcnהי' ,

ע"כ". ציוהו "שהשי"ת

לך "שלח כתיב במשה ("אנשים"`miypב)
מרגלים  ולא (ולא exezie)21דייקא, כנען" ארץ את

הארץ" את (וירגלו) כתיב 22"ויחפרו וביהושע ,(

"xetgl"אנשים ,"milbxn"הארץ "23את ,xetgl24 את
באו" הארץ .25כל

אחד  איש אחד "איש נאמר דמשה במרגלים ג)
תשלחו", אבותיו עשר a"iלמטה ("שנים אנשים

לשבט" אחד איש במרגלים 26אנשים ואילו ,(
גו' יהושע "וישלח נאמר אנשים".mipyדיהושע

"כל ישראל, נשיאי הם דמשה המרגלים iyp`ד)
ואלה המה ישראל בני ראשי גו'",mzenyבהם..

אנשים" "שנים נאמר דיהושע במרגלים ואילו
yxtzpסתם, `le האנשים 27בכתוב שני היו מי

שלהם). מעלות ועאכו"כ (שמותיהם

של  באופן הי' דמשה המרגלים שילוח ה)
meqxitביחס הן –i"pal שילוח ע"ד כולם שידעו ,

נאמר 28המרגלים  משליחותם וכשחזרו "וישיבו 29,
ביחס והן העדה", כל ואת דבר ux`dאותם iayeil,

עצמם  את להטמין השתדלו לא המרגלים שהרי
עי"ז  בהם) ויחשדו בנוכחותם ירגישו שלא (כדי

מהם א' ecalשכל jli בארץ מסויים חלק ,30לרגל
באופן ביחד כולם הלכו lklאלא hlead'שהי ועד ,

יעשה שהקב"ה אליהם,qpצורך לב ישימו שלא
כדי  מתים.. קוברי מצאנום שעברנו מקום "בכל

לאלו" לב יתנו ולא באבלם משא"כ 31לטרדם ;
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לט.14) טו,
עה"פ.15) פרש"י
הפרשה.16) וחותם שבסיום ציצית פרשת גם כולל
רפד.17) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך.18) א ב, יהושע
(לאחי 19) חיים מים באר אוה"ח אברבנאל, אלשיך, ראה

ועוד. פרשתנו. ריש המהר"ל)
ג.20) נא, פרשתנו לקו"ת
בשם 21) נקראו לא שבפרשה הפסוקים שבכל ולהעיר,

בארוכה  וראה חז"ל). ומדרשי רש"י בפירוש (משא"כ מרגלים
אחר). (באופן תשמ"ח שלח לקו"ש

נאמר 22) כבֿכד) (א, דברים בפ' התוכחה בדברי ורק

לפנינו אנשים נשלחה ותאמרו כולכם אלי extgie"ותקרבון
.. הארץ את ס"ד.elbxieלנו כדלקמן אותה",

ב.23) שם,
ג.24) שם,
ואילו 25) יריחו, ומלך יריחו אנשי מדברי הוא זה שלשון ואף

"לכו נאמר יהושע הרי e`xבדברי – יריחו" ואת הארץ את
"האנשים  כבֿכה) ו, (שם יריחו דכיבוש הענין בסיום מפורש

יהושע שלח אשר .. הערה lbxlהמרגלים לקמן (וראה יריחו" את
.(58

כג.26) א, דברים
ד 27) שם, (פרש"י היו" וכלב "פנחס – חז"ל בדרשת אם כי

סי"א. לקמן וראה תנחומא). אגדת ממדרש –
כמבואר 28) ביזמתם, הי' המרגלים שילוח ענין שכל כיון

שבאו  "לפי לדעתך") לך, ד"שלח (בהביאור רש"י פירוש בהמשך
אלי  ותקרבון שנאמר כמה לפנינו אנשים נשלחה ואמרו ישראל

כולכם".
כו.29) יג,
לאחיו 30) יוסף בדברי שמצינו כפי מרגלים, של כדרכם

נכנסתם  "שהרי לראות", באתם הארץ ערות .. אתם ש"מרגלים
– בזה והתועלת ובפרש"י). טֿיב מב, (מקץ העיר" שערי בעשרה
משך  קיצור (ב) בנוכחותם, (כ"כ) מרגישים שלא (א) בשתים:

כפשוט. כולה, הארץ לריגול הדרוש הזמן
לב.31) שם, פרשתנו פרש"י



כא `"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

"מרגלים בקרא מפורש דיהושע –yxgבמרגלים "
ביחס שידעו i"palהן רצה לא כי שלחם ש"בסתר ,

ישראל" כתיב 32כל משליחותם כשחזרו ולכן ,33

אל  ויאמרו גו' לו ויספרו גו' יהושע אל "ויבואו
בנ"י  לכל (ולא ביחס 34יהושע" והן ,(ux`d iayeil,

שלא  כדי כחרשים עצמכם עשו להם ש"אמר
הטעינו  חרס, חרש ד"א מפניכם, דבריהם יסתירו

כקדרין" נראין שתהיו כדי קרדות ועד 35עצמכם ,
שליחותם זמן agzdl`שבמשך ekxved יראום שלא
כמ"ש  הארץ, שני 36יושבי את האשה "ותקח

יפגעו eptvzeהאנשים פן לכו ההרה להם ותאמר ..
הרודפים גו'".mzagpeבכם שמה

כל  (של בגבולי' "הלכו דמשה המרגלים ו)
וברוחב" באורך על 37הארץ) פרסה מאות "ארבע ,

פרסה" מאות יום 38ארבע ארבעים ),39(במשך
ראו "לכו שנצטוו אף דיהושע, המרגלים `zואילו

ux`d"יריחו גם 18ואת אלא בלבד, יריחו רק (לא
בלבד, ליריחו שנכנסו בלבד זו לא מ"מ, הארץ),
את  שאפילו זאת, עוד אלא הארץ, חלקי לשאר ולא

כיון לתור, הספיקו לא עצמה dlilיריחו eze`ay
חלון  בעד רחב הורידתם רחב, של לביתה שהגיעו

אל החומה שבקיר xirlביתה uegn ויבואו "וילכו ,
הרודפים" שבו עד ימים שלשת שם וישבו ,40ההרה
שליחותם. נסתיימה ובכך ליהושע, חזרו ותיכף

המרגלים ‚ שפעולות – בזה הביאור ונקודת .
מצטרפות  אבל שונות פעולות הם ודיהושע דמשה
אחת, מטרה לצורך זו את זו ומשלימות לזו זו

לארץ. וכניסה כיבוש

להיות  יכול המרגלים ששילוח – ובהקדמה
לצורך (א) מטרות: שתי "כדרך yeaikdלצורך –

לפניהם  ששולחים נכרי' בארץ להלחם הבאים כל
ילכו  ובשובם הערים, ומבוא הדרכים לדעת אנשים
הדרכים.. לפניהם להורות הצבא בראש התרים
ומאיזה  תחילה ילחמו עיר באיזו עצה להם שיתנו

הארץ" את לכבוש נוח יהי' לצורך41צד (ב) ,dqipkd
ux`l ובהמשך לאחרי בה ההתיישבות (כולל

הארץ, של בטובתה ויכירו שידעו – להכיבוש)
"שיגידו  לשמחם 41עי"ז הארץ עניני כל להם

גדול" בחפץ בה ויעלו .42במעלותי'..

(לדעתו  דמשה המרגלים ששילוח לומר, ויש
משה  הארץ,43של כיבוש לצורך (כ"כ) הי' לא (

משה  של בזמנו (כי הערים ומבוא הדרכים לדעת
את  להכיר כדי (בעיקר) אלא בדבר), צורך הי' לא
המרגלים  ושילוח הארץ; של ומעלותי' תכונותי'
הארץ  ומעלות תכונות הכרת לצורך הי' לא דיהושע
דמשה), המרגלים ע"י נעשתה כבר זו (שתועלת
ומבוא  הדרכים לדעת הארץ, כיבוש לצורך אלא
בכך), צורך הי' יהושע של בזמנו (כי הערים

כדלקמן.

הענין:„ ביאור .

היתה אע" המרגלים לשילוח בנ"י שבקשת פ
"extgie הדרך את דבר אותנו וישיבו הארץ את לנו

אליהן  נבוא אשר הערים ואת בה נעלה אשר
לכבוש)" משה 44(תחלה בדברי מצינו לא מ"מ, ,

שנצטוו מהיכן xetglלהמרגלים לידע הארץ את
ליכבש  נוחה .45היא

שכיבוש  כיון – בפשטות י"ל – הדבר וטעם
הטבע, בדרך ארצות כובשי כל כדרך הי' לא הארץ
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58 עה"פ.32) הרד"ק פי'
כגֿכד.33) ב,
הרד"ק 34) מפי' כמובן – בנ"י לכל גם סיפרו שלאח"ז וי"ל

מרגלים", בשלחו יפחדו שלא "כדי בסתר, ששלחם הטעם בביאור
במרגלים  שאירע כפי השליחות מכשלון יפחדו שלא היינו,
בשליחותם  שיצליחו שידע לפי אלא שלחם לא "והוא דמשה,
ששבו  שלאחרי היינו, טובות", בבשורות ישראל לב וירחיבו

לבם. לשמח כדי בנ"י לכל סיפרו בה, והצליחו משליחותם
עה"פ.35) (ורד"ק) פרש"י
דֿטז.36) ב,
כא.37) שם, פרשתנו פרש"י
כה.38) שם, פרש"י
הרי 39) ליום, פרסאות עשרה בינוני אדם ש"מהלך אף

י  (שיעור ארבעים ורחבה" ארכה הלכו והם למערב, המזרח מן ום
שם). (פרש"י הדרך" את לפניהם ש"קצר כיון – כפול)

כב.40) ב,

פרשתנו.41) ריש רמב"ן
המיוחדות 42) והסגולות התכונות המעלות שידיעת לומר, ויש

אורחֿחיים  לעצמם לסגל להכנה גם ומועילה דרושה הארץ, של
זו. מיוחדת לארץ המתאים

שכוונת43) לפנינו"i"paאף אנשים נשלחה ואמרו .. ש"באו
בפנים. כדלקמן אחר, באופן היתה

(ובפרש"י).44) כב א, דברים
לאחיו 45) יוסף בדברי שמצינו כפי – מרגלים של כדרכם

מהיכן  הארץ "גלוי באתם", הארץ ערות את לראות אתם "מרגלים
ובפרש"י). ט שם, (מקץ ליכבש" נוחה היא

`"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

מצוות 14שנאמר  כל את וזכרתם אותו "וראיתם
מאות, שש ציצית של גימטריא ש"מנין ה'",

תרי"ג" הרי קשרים וחמשה חוטים ,15ושמונה
קשור  בתורה ופרשה ענין שכל בתורה, ודוגמתו
כיון  שבתורה, והפרשיות הענינים לכל ושייך

אחת". "תורה היא כולה שהתורה

הם  התורה עניני שכל כיון (א) להבין: וצריך
ענין  שהדגשת לומר, מסתבר הדיוק, בתכלית
עם  קשורה דוקא שלח בפרשת בתורה האחדות
הקשר  (ב) המרגלים, ענין – הפרשה (רוב) תוכן
שלח, פרשת בתורה קורין שבו להזמן והשייכות

כדלקמן. סיון, חודש של בסיומו

דשילוח · הענין תוכן תחילה לבאר ויש .
בהפטורה  והן השבוע, בפרשת הן – המרגלים

כולה  הפרשה קריאת וחותם סיום אשר,16שהיא ,
הפרשה" "מענין היותה אודות 17עם בה שמסופר ,

המ  יהושע שילוח ע"י שינויים 18רגלים כמה בה יש ,
ע"י  המרגלים שילוח אודות בפרשה המסופר לגבי

במפרשים  (כמבואר ומהם:19משה ,(

"שלח נאמר דמשה במרגלים ומפרש jlא) ,"
" מקרא) של (פשוטו אניjzrclרש"י ,devn ipi`

דיהושע  במרגלים משא"כ שלח", תרצה אם לך,
רק מדעתו יהושע עשה לא edeiv"בודאי z"iydy

לפרש 20ע"כ" צורך שאין (ועד בפשטות כמובן ,
משילוח  כתוצאה שהי' הקלקול שלאחרי בקרא)

לא ezrcnהמרגלים הקב"ה), ציווי (ללא משה של
מרגלים שולח יהושע ועכצ"ל ezrcnהי' ,

ע"כ". ציוהו "שהשי"ת

לך "שלח כתיב במשה ("אנשים"`miypב)
מרגלים  ולא (ולא exezie)21דייקא, כנען" ארץ את

הארץ" את (וירגלו) כתיב 22"ויחפרו וביהושע ,(

"xetgl"אנשים ,"milbxn"הארץ "23את ,xetgl24 את
באו" הארץ .25כל

אחד  איש אחד "איש נאמר דמשה במרגלים ג)
תשלחו", אבותיו עשר a"iלמטה ("שנים אנשים

לשבט" אחד איש במרגלים 26אנשים ואילו ,(
גו' יהושע "וישלח נאמר אנשים".mipyדיהושע

"כל ישראל, נשיאי הם דמשה המרגלים iyp`ד)
ואלה המה ישראל בני ראשי גו'",mzenyבהם..

אנשים" "שנים נאמר דיהושע במרגלים ואילו
yxtzpסתם, `le האנשים 27בכתוב שני היו מי

שלהם). מעלות ועאכו"כ (שמותיהם

של  באופן הי' דמשה המרגלים שילוח ה)
meqxitביחס הן –i"pal שילוח ע"ד כולם שידעו ,

נאמר 28המרגלים  משליחותם וכשחזרו "וישיבו 29,
ביחס והן העדה", כל ואת דבר ux`dאותם iayeil,

עצמם  את להטמין השתדלו לא המרגלים שהרי
עי"ז  בהם) ויחשדו בנוכחותם ירגישו שלא (כדי

מהם א' ecalשכל jli בארץ מסויים חלק ,30לרגל
באופן ביחד כולם הלכו lklאלא hlead'שהי ועד ,

יעשה שהקב"ה אליהם,qpצורך לב ישימו שלא
כדי  מתים.. קוברי מצאנום שעברנו מקום "בכל

לאלו" לב יתנו ולא באבלם משא"כ 31לטרדם ;
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לט.14) טו,
עה"פ.15) פרש"י
הפרשה.16) וחותם שבסיום ציצית פרשת גם כולל
רפד.17) ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע
ואילך.18) א ב, יהושע
(לאחי 19) חיים מים באר אוה"ח אברבנאל, אלשיך, ראה

ועוד. פרשתנו. ריש המהר"ל)
ג.20) נא, פרשתנו לקו"ת
בשם 21) נקראו לא שבפרשה הפסוקים שבכל ולהעיר,

בארוכה  וראה חז"ל). ומדרשי רש"י בפירוש (משא"כ מרגלים
אחר). (באופן תשמ"ח שלח לקו"ש

נאמר 22) כבֿכד) (א, דברים בפ' התוכחה בדברי ורק

לפנינו אנשים נשלחה ותאמרו כולכם אלי extgie"ותקרבון
.. הארץ את ס"ד.elbxieלנו כדלקמן אותה",

ב.23) שם,
ג.24) שם,
ואילו 25) יריחו, ומלך יריחו אנשי מדברי הוא זה שלשון ואף

"לכו נאמר יהושע הרי e`xבדברי – יריחו" ואת הארץ את
"האנשים  כבֿכה) ו, (שם יריחו דכיבוש הענין בסיום מפורש

יהושע שלח אשר .. הערה lbxlהמרגלים לקמן (וראה יריחו" את
.(58

כג.26) א, דברים
ד 27) שם, (פרש"י היו" וכלב "פנחס – חז"ל בדרשת אם כי

סי"א. לקמן וראה תנחומא). אגדת ממדרש –
כמבואר 28) ביזמתם, הי' המרגלים שילוח ענין שכל כיון

שבאו  "לפי לדעתך") לך, ד"שלח (בהביאור רש"י פירוש בהמשך
אלי  ותקרבון שנאמר כמה לפנינו אנשים נשלחה ואמרו ישראל

כולכם".
כו.29) יג,
לאחיו 30) יוסף בדברי שמצינו כפי מרגלים, של כדרכם

נכנסתם  "שהרי לראות", באתם הארץ ערות .. אתם ש"מרגלים
– בזה והתועלת ובפרש"י). טֿיב מב, (מקץ העיר" שערי בעשרה
משך  קיצור (ב) בנוכחותם, (כ"כ) מרגישים שלא (א) בשתים:

כפשוט. כולה, הארץ לריגול הדרוש הזמן
לב.31) שם, פרשתנו פרש"י
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d"awdאלא i"r46) משה כדברי ,dgkezd ixaca47 על
לפנינו אנשים "נשלחה את extgieבקשתם לנו

ילחם  הוא לפניכם ההולך אלקיכם "ה' הארץ")
בדרך  לראותכם לילה באש לפניכם.. ההולך לכם..

יומם" ובענן בה תלכו צורך 48אשר שאין ,
בה", נעלה אשר הדרך "את לברר הכרח) (ועאכו"כ

הדרך  להם ומראה לפניהם הולך שהענן .49כיון

בקרא) (כמפורש היא המרגלים של שליחותם
משה אותם הארץ..xezl"וישלח את mzi`xeאת

את לראות – ux`dהארץ" aih'תכונותי ,
גו'50ומעלותי' היא מה הארץ את "וראיתם :

גו'" היא השמנה גו' היא צום 51הטובה (ולכן
מפרי  מיוחדה) (השתדלות ולקחתם "והתחזקתם
ולא  והשמנים). הטובים פירותי' שיראו הארץ",

שגם אלא mrdעוד zii`x העם את ("וראיתם..
רב") אם הוא המעט הרפה הוא החזק עלי' היושב
אם  בנקל יהי' הארץ כיבוש אם לדעת כדי  (לא היא

בירור לצורך אלא) ux`dלאו, aih שמשפיעה כפי
העם ilr'על ayeidיש" רש"י: כפירוש –ux`

zlcbn החזק") חלשים מגדלת ארץ ויש גבורים
יש הרפה"), zlcbnהוא (ux`) ויש אוכלוסין

וגם  רב"). אם הוא ("המעט אוכלוסין" ממעטת
" אם mixrdראיית הבמחנים בהנה יושב הוא אשר

הארץ  כיבוש אם לדעת כדי (לא היא במבצרים"
הוא  ל"החזק בירור אלא) לאו, אם בנקל יהי'

אם  להם מסר  "סימן רש"י: כפירוש – הרפה"
גבורתם, על שסומכין הם חזקים יושבין בפרזים
– הם" חלשים יושבין הם בצורות בערים ואם

יודעים ux`dשמזה aih מגדלת "ארץ היא אם ,
חלשים" מגדלת "ארץ או .52גבורים"

נתקיימה  הארץ) טיב את (לראות זו ושליחות
אשר  הארץ אל "באנו – המרגלים ע"י במילואה

פרי'" וזה היא ודבש חלב זבת וגם ,53שלחתנו
ע"י מקלקלים היו לא על dtqeddואילו שלהם

הארץ  לכיבוש (בנוגע עז 54השליחות כי "אפס ,(
גו'" לעלות נוכל לא גו' בנ"י 55העם כל היו ,

גדול. ובחפץ בשמחה מיד לארץ נכנסים

טיב  את לראות נשלחו לא – דיהושע והמרגלים
במילואה  כבר נתקיימה זו ששליחות (כיון הארץ
לצורך  היתה שליחותם אלא דמשה), המרגלים ע"י

ux`d yeaik'הי לא יהושע ע"י הארץ כיבוש כי, ,
להיות  צריך שהי' הכיבוש כמו כ"כ) (נעלית בדרגא

משה  בדרך 56ע"י לפעולות גם זקוקים היו ולכן ,
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החוזק 46) לא הוא, עלי', היושב מהעם היחידי החשש ולכן,
נוגע  רב", אם הוא המעט הרפה הוא "החזק (כי, הגשמי והריבוי

בהם יש "אם אלא בפנים), כדלקמן הארץ, xykלטיב mc` שיגין
לבאר ezekfaעליהם יש ועפ"ז – כ). שם, פרשתנו (פרש"י "

עץ" בה "היש המקרא להוציא רש"י של עץ eheytnהכרחו ,
כפשוטו*. פרי עושה

שמשה 47) בפרשתנו  נתפרש לא למה הקושיא מתורצת ועפ"ז
מדובר  בפרשתנו כי – כו' והוכיחם המרגלים לשלוח רצה לא

" משה, של לדעתו בפועל, שהי' כפי המרגלים שילוח xezlאודות
בפנים. כדלקמן הארץ", את

לֿלג.48) שם, דברים
הולך 49) הי' – משה ע"י מיד, לארץ נכנסים היו ואילו

הדרך. לנחותם הענן עמוד גם לפניהם
לשון 50) גם במשמעותו "שיש – "ויתורו" בלשון ומודגש

הארצות" כל על הארץ יתרון להם להראות הקב"ה רצה כי יתרון,
פרשתנו). ריש יקר (כלי

יחֿכ.51) יג,

ux`d ixtn mkzgwle mzwfgzde" aezkd meiqn gxkdd lr sqep (*
ur da yid" dl`ydl mewn oi` f"try ,"miapr ixekia ini minide

."oi` m`

פרטי 52) (שכל כן לפרש רש"י של שהכרחו לומר, ויש
הוא הארץ) לטיב בנוגע עיקרם שבכתוב ג'xcqnהענינים

היא" מה הארץ את "וראיתם מתחיל הראשון שבפסוק הכתובים,
החזק  עלי' היושב העם "ואת תיכף וממשיך דבר) מפרט (ואינו
"ומה  לארץ, חוזר השני ובפסוק רב", אם הוא המעט הרפה הוא
ומוסיף  גו'", הבמחנים גו' הערים ומה גו' היא הטובה גו' הארץ
מתאים  דלכאורה – גו'" היא השמנה הארץ "ומה השלישי בפסוק

לכתוב `zgיותר zaae dligzהענינים פרטי ,ux`dcכל
גו'", היא השמנה גו' היא הטובה היא מה הארץ את "וראיתם

הענינים פרטי יושב mrdcואח"כ הוא אשר והערים עלי' היושב
"ואת  הראשון פסוק בהמשך שמ"ש רש"י מפרש ולכן בהנה?

'ilr ayeid mrd,הוא רב", אם הוא המעט הרפה הוא החזק
"וראיתם הכתוב להתחלת והסבר ux`dפירוש z` יש" היא", מה

הארץ  שטיב היינו, אוכלוסין", מגדלת יש .. גבורים מגדלת ארץ
הסימן  לבאר מוסיף השני ובפסוק עלי'"; היושב ב"העם ניכר

גבורי  מגדלת הארץ אם "ומהלבחון – ואוכלוסין אשר ux`dם
daהוא ayei טובים ותהומות "במעיינות היא", הטובה (ומגדלתו)

הערים  "ומה אוכלוסין, "מגדלת שהיא יודעים שמזה ובריאים",
על  שסומכין הם "חזקים הבמחנים", בהנה יושב הוא אשר
ובפסוק  גבורים"; "מגדלת שהיא יודעים שמזה גבורתם",

"ומה עצמה, הארץ לטיב בנוגע ממשיך ux`dהשלישי
מפרי  ולקחתם "והתחזקתם ומסיים היא", השמנה (כשלעצמה)
שמגדלת  כיון היא", ש"השמנה בנ"י כל יראו שעי"ז הארץ",

טובים. פירות
כז.53) שם,
דברים:54) שבפ' בהתוכחה משה כדברי – הריגול בענין וגם

"elbxie."אותה
כחֿלא.55) שם,
ועוד.56) ואילך. 9 ע' ח"ט לקו"ש ראה
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הבאים 57הטבע  כל כדרך מרגלים, משילוח החל ,
נכרי' בארץ .58להלחם

שילוח ‰ שבין השינויים פרטי לבאר יש עפ"ז .
דיהושע: המרגלים לשילוח דמשה המרגלים

לשלוח  הקב"ה צוה לא משה של בזמנו
מרגלים  לשילוח (העיקרית) שהסיבה כיון מרגלים,

נכרי' בארץ להלחם הבאים כל  zkiiyכדרך dpi`
שבאו  "לפי אלא הקב"ה. ע"י הארץ בכיבוש
הי' שרצונם לפנינו", אנשים נשלחה ואמרו ישראל
משה  הסכים הארץ, את לחפור כדי מרגלים לשלוח
שאינו  כשיראו בהם שיחזרו תקוה מתוך לכך

"נמלך 59מעכב  בהם, חוזרים שאינם ובראותו ,
כדי  (לא מרגלים לשילוח מקום יש האם בשכינה"
הארץ, טיב את לראות כדי) אלא הארץ, את לחפור

"שלח הקב"ה לו "jlואמר ,"jzrcl תרצה אם ..
בשילוח 60שלח" צורך אין הקב"ה שמצד היינו, ,

שהרי  הארץ, טיב ראיית לצורך לא גם מרגלים
להם אמרתי daeh"אני `idy שנאמר אעלה 61,

של  דעתו היתה ואעפ"כ וגו'", מצרים מעני אתכם
הארץ, טיב את שיראו מרגלים לשלוח שיש משה

את  והרגיש ראה ישראל, של רוען בהיותו כי,
mdly jxevd מאנשים ל הארץ טיב ע"ד שמוע

הארץ  עניני כל להם "שיגידו תחילה, שיראוה
גדול". בחפץ בה ויעלו במעלותי'.. לשמחם

לך "שלח נאמר מרגלים)`miypולכן (ולא
exezie נותן אני אשר כנען ארץ את ויחפרו) (ולא

אבותיו  למטה אחד איש אחד איש ישראל לבני
– ישראל) נשיאי (י"ב בהם" נשיא כל תשלחו
כדי  היא הארץ את לראות ששליחותם דכיון
הי' גדול", בחפץ בה ויעלו במעלותי'.. "לשמחם
שכל  השבטים, י"ב דכל הנשיאים לשלוח צורך
במיוחד  ודואג והצרכים התכונות מכיר מהם אחד
עיניהם  במו שיראו שבטו, של בטובתו ומשתדל

ישראל  שבטי לי"ב שתתחלק ישראל ארץ כל ,62את
ישמע השבטים מי"ב שבט כל elyוכאשר `iypdn

זה) דשבט החלק גם (ובמילא כולה הארץ שכל
גדול. בחפץ בה ויעלו בנ"י לב ישמח מאד, טובה

כל  את לתור המרגלים י"ב כל הלכו זה ומטעם
ולא  יום), ארבעים (במשך ולרחבה לארכה הארץ,
בארץ  מסויים לחלק ילך מהם א' שכל באופן
נשיאי  די"ב שהשליחות דכיון – לשבטו השייך
ולהבטיח  להעיד יוכל נשיא שכל כדי היא ישראל
הטובה, בארץ חלקם את עיניו במו שראה לשבטו
השבטים  לי"ב הארץ נתחלקה שלא זמן כל הרי,
שבט  כל של הפרטי חלקו הוא היכן ידוע הי' לא

בקרא 63ושבט  כמפורש גורל, ע"פ 64(שנקבעה
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באופן 57) הי' ישראל) ארץ של (מנעולה יריחו שכיבוש אף
בשופרות  התקיעה הברית, ארון עם דהכהנים ההקפות ע"י – נסי

א"י). דכל הכיבוש המשך (משא"כ כו'
שילוח58) שגם (לדעת milbxndאף ריגול בתור הי' לא

אלא ממש, הטבע בדרך הערים) ומבוא nbece`הדרכים oirn
"לכו יהושע להם אמר שלכן יריחו"e`xבלבד, ואת הארץ את

.(25 הערה (כנ"ל
כו'59) לחבירו שאומר לאדם "משל כג: א, דברים כפרש"י

שאיני  כשתראו בכם תחזרו שמא לדבריכם הודיתי אני אף
מעכב".
בעיני 60) "ויטב דברים בפ' בפרש"י התמיהה לתרץ יש ועפ"ז

למה  טוב הי' משה בעיני ואם המקום, בעיני ולא "בעיני הדבר",
אם  היא: העיקרית הקושיא דלכאורה, – וכו'" בתוכחות אמרה
הוטב  שלא זה כי, – משה שלחם למה המקום בעיני הוטב לא

בקשתם הוא המקום ש"נמלך xetglבעיני וזה הארץ, את
בפועל המרגלים לשילוח בנוגע הוא טובת ze`xlבשכינה"

הארץ.
ודבש".61) חלב זבת ארץ "אל דקרא וסיומא – טז. ג, שמות

הוא  שהעיקר אף הפסוק התחלת רק מביא שרש"י לומר, ויש
להדגיש כדי znerxzdסיומו, lceb המרגלים דשילוח הבקשה על

המרגלים  בדברי לטעות מקום להם נותן שאני "חייהם (שלכן
" אותם העלה שהקב"ה דכיון – ירשוה") לא (שעבוד)iprnלמען

אם  שאפילו להם, שתנתן ארץ כל על להודות צריכים מצרים",
ועאכו"כ  מצרים", ל"עני באיןֿערוך ה"ז טובה", "ארץ אינה
שבע  ש"חברון אלא עוד ולא טובה", שהיא להם אמרתי כש"אני
שבארץ  "טרשין חברון, שאפילו מצרים", צוען לפני נבנתה שנים
שבארץ  המעולה שהיא מצוען חלקים שבעה טובה ישראל",

ובפרש"י). כב שם, (פרשתנו הארצות בכל המעולה מצרים

כג),62) א, דברים (פרש"י עמהם" לוי שבט הי' "לא ולכן
בארץ. ונחלה חלק קיבל שלא כיון

ישכון 63) ימים לחוף "זבולון* נתפרש יעקב שבברכת ואף
– (ובפרש"י)) יג מט, (ויחי צידון" על גבולו) (סוף וירכתו גו'
השבטים**), בשאר ולא בזבולון רק שנתפרש לכך (נוסף הרי
כו', ובשפלה בהר גם נחלתם קיבלו ימים לחוף החלק מלבד
ובשפלה  בהר לו שאין מישראל ושבט שבט כל לך "אין שהרי

סי"א. לקמן וראה ב). פא, (ב"ק כו'" ובעמק ובנגב
נה.64) כו, פינחס

± "ynn mky" ,"jig` lr cg` mky jl izzp ip`e" ,sqeia f"cre (*
f"dcg` wlg"dxizi.(i"yxtae ak ,gn my) "jig` lr

xy`e xkyi dcedi haya mbe (**fnxpy± ux`a mwlg c"r mda
(xkyi) d`x" ,"oiirnk oii zkyen `dzy dcedi ux` lr `apzp"
eidi .. xy` ly ewlg"a "zexit `ivedl daehe zkxean ux` ewlgl

yxtzp `l ± (kÎehÎ`i ,my i"yxt) "miaexn mizifokid.mvx` `id
xara egwly mzlgpl mawr lr eaeyi eicecb lk" ,cb haya f"cre
"ocxid ixar ipya wlg elhp"y dypn(zepa)e ,(hi ,my i"yxt) "ocxid

yxtzp `l ± (ak ,my i"yxt)wiiecnd mewndilztp haya mbe .
mewnay) i"yx yexit f"d ± (`k ,my) "xqepib zrwa ef" i"yx yxtny

.awri ixaca yxtzp `le ,(awri zkxa dniiwzp df

`"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

d"awdאלא i"r46) משה כדברי ,dgkezd ixaca47 על
לפנינו אנשים "נשלחה את extgieבקשתם לנו

ילחם  הוא לפניכם ההולך אלקיכם "ה' הארץ")
בדרך  לראותכם לילה באש לפניכם.. ההולך לכם..

יומם" ובענן בה תלכו צורך 48אשר שאין ,
בה", נעלה אשר הדרך "את לברר הכרח) (ועאכו"כ

הדרך  להם ומראה לפניהם הולך שהענן .49כיון

בקרא) (כמפורש היא המרגלים של שליחותם
משה אותם הארץ..xezl"וישלח את mzi`xeאת

את לראות – ux`dהארץ" aih'תכונותי ,
גו'50ומעלותי' היא מה הארץ את "וראיתם :

גו'" היא השמנה גו' היא צום 51הטובה (ולכן
מפרי  מיוחדה) (השתדלות ולקחתם "והתחזקתם
ולא  והשמנים). הטובים פירותי' שיראו הארץ",

שגם אלא mrdעוד zii`x העם את ("וראיתם..
רב") אם הוא המעט הרפה הוא החזק עלי' היושב
אם  בנקל יהי' הארץ כיבוש אם לדעת כדי  (לא היא

בירור לצורך אלא) ux`dלאו, aih שמשפיעה כפי
העם ilr'על ayeidיש" רש"י: כפירוש –ux`

zlcbn החזק") חלשים מגדלת ארץ ויש גבורים
יש הרפה"), zlcbnהוא (ux`) ויש אוכלוסין

וגם  רב"). אם הוא ("המעט אוכלוסין" ממעטת
" אם mixrdראיית הבמחנים בהנה יושב הוא אשר

הארץ  כיבוש אם לדעת כדי (לא היא במבצרים"
הוא  ל"החזק בירור אלא) לאו, אם בנקל יהי'

אם  להם מסר  "סימן רש"י: כפירוש – הרפה"
גבורתם, על שסומכין הם חזקים יושבין בפרזים
– הם" חלשים יושבין הם בצורות בערים ואם

יודעים ux`dשמזה aih מגדלת "ארץ היא אם ,
חלשים" מגדלת "ארץ או .52גבורים"

נתקיימה  הארץ) טיב את (לראות זו ושליחות
אשר  הארץ אל "באנו – המרגלים ע"י במילואה

פרי'" וזה היא ודבש חלב זבת וגם ,53שלחתנו
ע"י מקלקלים היו לא על dtqeddואילו שלהם

הארץ  לכיבוש (בנוגע עז 54השליחות כי "אפס ,(
גו'" לעלות נוכל לא גו' בנ"י 55העם כל היו ,

גדול. ובחפץ בשמחה מיד לארץ נכנסים

טיב  את לראות נשלחו לא – דיהושע והמרגלים
במילואה  כבר נתקיימה זו ששליחות (כיון הארץ
לצורך  היתה שליחותם אלא דמשה), המרגלים ע"י

ux`d yeaik'הי לא יהושע ע"י הארץ כיבוש כי, ,
להיות  צריך שהי' הכיבוש כמו כ"כ) (נעלית בדרגא

משה  בדרך 56ע"י לפעולות גם זקוקים היו ולכן ,
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החוזק 46) לא הוא, עלי', היושב מהעם היחידי החשש ולכן,
נוגע  רב", אם הוא המעט הרפה הוא "החזק (כי, הגשמי והריבוי

בהם יש "אם אלא בפנים), כדלקמן הארץ, xykלטיב mc` שיגין
לבאר ezekfaעליהם יש ועפ"ז – כ). שם, פרשתנו (פרש"י "

עץ" בה "היש המקרא להוציא רש"י של עץ eheytnהכרחו ,
כפשוטו*. פרי עושה

שמשה 47) בפרשתנו  נתפרש לא למה הקושיא מתורצת ועפ"ז
מדובר  בפרשתנו כי – כו' והוכיחם המרגלים לשלוח רצה לא

" משה, של לדעתו בפועל, שהי' כפי המרגלים שילוח xezlאודות
בפנים. כדלקמן הארץ", את

לֿלג.48) שם, דברים
הולך 49) הי' – משה ע"י מיד, לארץ נכנסים היו ואילו

הדרך. לנחותם הענן עמוד גם לפניהם
לשון 50) גם במשמעותו "שיש – "ויתורו" בלשון ומודגש

הארצות" כל על הארץ יתרון להם להראות הקב"ה רצה כי יתרון,
פרשתנו). ריש יקר (כלי

יחֿכ.51) יג,

ux`d ixtn mkzgwle mzwfgzde" aezkd meiqn gxkdd lr sqep (*
ur da yid" dl`ydl mewn oi` f"try ,"miapr ixekia ini minide

."oi` m`

פרטי 52) (שכל כן לפרש רש"י של שהכרחו לומר, ויש
הוא הארץ) לטיב בנוגע עיקרם שבכתוב ג'xcqnהענינים

היא" מה הארץ את "וראיתם מתחיל הראשון שבפסוק הכתובים,
החזק  עלי' היושב העם "ואת תיכף וממשיך דבר) מפרט (ואינו
"ומה  לארץ, חוזר השני ובפסוק רב", אם הוא המעט הרפה הוא
ומוסיף  גו'", הבמחנים גו' הערים ומה גו' היא הטובה גו' הארץ
מתאים  דלכאורה – גו'" היא השמנה הארץ "ומה השלישי בפסוק

לכתוב `zgיותר zaae dligzהענינים פרטי ,ux`dcכל
גו'", היא השמנה גו' היא הטובה היא מה הארץ את "וראיתם

הענינים פרטי יושב mrdcואח"כ הוא אשר והערים עלי' היושב
"ואת  הראשון פסוק בהמשך שמ"ש רש"י מפרש ולכן בהנה?

'ilr ayeid mrd,הוא רב", אם הוא המעט הרפה הוא החזק
"וראיתם הכתוב להתחלת והסבר ux`dפירוש z` יש" היא", מה

הארץ  שטיב היינו, אוכלוסין", מגדלת יש .. גבורים מגדלת ארץ
הסימן  לבאר מוסיף השני ובפסוק עלי'"; היושב ב"העם ניכר

גבורי  מגדלת הארץ אם "ומהלבחון – ואוכלוסין אשר ux`dם
daהוא ayei טובים ותהומות "במעיינות היא", הטובה (ומגדלתו)

הערים  "ומה אוכלוסין, "מגדלת שהיא יודעים שמזה ובריאים",
על  שסומכין הם "חזקים הבמחנים", בהנה יושב הוא אשר
ובפסוק  גבורים"; "מגדלת שהיא יודעים שמזה גבורתם",

"ומה עצמה, הארץ לטיב בנוגע ממשיך ux`dהשלישי
מפרי  ולקחתם "והתחזקתם ומסיים היא", השמנה (כשלעצמה)
שמגדלת  כיון היא", ש"השמנה בנ"י כל יראו שעי"ז הארץ",

טובים. פירות
כז.53) שם,
דברים:54) שבפ' בהתוכחה משה כדברי – הריגול בענין וגם

"elbxie."אותה
כחֿלא.55) שם,
ועוד.56) ואילך. 9 ע' ח"ט לקו"ש ראה
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בגורל  "אך הארבעים) שנת לסוף קרוב (שנאמר
בפועל  הגורל ע"פ והחלוקה הארץ", את 65יחלק

יהושע  ע"י הארץ כיבוש לאחרי הוצרכו 66היתה ,(
שעי"ז  כולה, הארץ את לתור הנשיאים י"ב כל

בארץ. חלקם גם שראו בוודאות ידעו

שלא  (ופשיטא בפירסום שליחותם היתה ולכן
בנוגע  מבעי לא – חרש") ד"מרגלים באופן
היתה  שליחותם שכוונת כיון בנ"י, דכל להידיעה

ויעלו lkli"paשיגידו לבם לשמח כדי הארץ טובת
שנוסף  הארץ, ליושבי בנוגע גם אלא גדול, בחפץ

פעולות עשו שלא milbxnkלכך mnvr z` oinhdl
כדי  הארץ יושבי בין להתערב גם (שמשתדלים
פוחדים  אם במחשבתם ולהכיר דיבוריהם לשמוע
הארץ, את לרגל נשלחו שלא כיון וכיו"ב), מהאויב
ע"י  הארץ דיושבי תשומתֿלב לעורר חששו לא
למלא  כדי בדבר הצורך (בגלל יחד הליכתם

הארץ בראיית כל zenilyaשליחותם יראו שכולם ,
הוא  הארץ שכיבוש כמו כי, כולה), הארץ חלקי
שילוח  גם כך הטבע, בדרך שלא הקב"ה, ע"י
ללא  הטבע, בדרך שלא הוא המרגלים והליכת
הקב"ה  עשה שבפועל (אלא טבעית מסכנה חשש

אליהם). לב יתנו ולא באבלם טרודים שיהיו נס

ששליחותם  כיון – דיהושע במרגלים משא"כ
הדבר  נודע (שכבר הארץ טובת לראות היתה לא

ובדוגמת  ע"ד אלא דמשה), המרגלים כל 67ע"י
לכן, הטבע, בדרך נכרי' בארץ להלחם הבאים

חרש": מרגלים אנשים שנים יהושע mipy"וישלח
י"ב, ולא ישראל,miyp`eבלבד, נשיאי ולא סתם,

לכל  להודיע כדי הוא נשיאים בי"ב שהצורך כיון
את  לרגל כדי אבל חלקי', כל על הארץ טובת בנ"י

(ואדרבה: מספיק xzeiהארץ ahen שנים לשלוח (
נשיאים) (לא סתם ואנשים י"ב) ו"68(ולא ,milbxn

ד) באופן לבנ"י,yxg(ששליחותם בנוגע הן דוקא, "

מרגלים  שנשלחו ידעו בנ"י שכל צורך שאין
יתפרסם  שלא כדי ומפרסמים יודעים שלא (ומוטב

uegl להורות שצריך וכיו"ב, הצבא שרי אם כי ,(
הארץ, ליושבי בנוגע ועאכו"כ בה, שילכו הדרך

עצמם. את להסתיר פעולות לעשות שהוצרכו

לכם  ה' נתן כי "ידעתי רחב דברי את ובשמעם
נמוגו וכי עלינו אימתכם נפלה וכי הארץ lkאת

ux`d iayei עוד קמה ולא לבבנו וימס מפניכם..
מפניכם" באיש לצאת 69רוח צריכים היו לא –

ולכן  הבריות, בפי מה לשמוע עיר של לרחובה
הרודפים) שוב עד בהר ימים ג' שהתחבאו (לאחרי
כל  את בידינו ה' נתן "כי ואמרו יהושע אל חזרו

מפנינו" הארץ יושבי כל נמוגו וגם כיון 70הארץ ,
שליחותם. שנתמלאה

Â בפרשת כללית תמיהה מתורצת עפ"ז .
המרגלים:

– המרגלים של מעלתם ע"ד בכ"מ מבואר
חשיבות, ("לשון אנשים "כולם בקרא כמפורש

היו") כשרים שעה dndואותה l`xyi itl` iy`x,"
מן  שבכם הברורים ("מן בנ"י שאר מכל שנבחרו

שבכם" מאד 71המסולתים גבוה במדרגה ש"היו – (
מעשיות  למצוות עצמם את להשפיל רצו ולא
ורצו  למטה.. ב"ה א"ס אור המשכת בחי' שהוא

דוקא" במדבר בלימוד 72להיות עסקם כל הי' שבו ,
במדבר  (שניתנה היו 73התורה שלא ומצב במעמד ,

דאדם  העסק (כולל העולם בעניני לעסוק צריכים
החטא  לאחרי שגם כך, כדי ועד זורע)), אדם חורש

הבא" לעולם חלק להם ש"אין עליהם מפני 74נאמר
ad`שמדרגתם mlern xzei dlecb עולם אין שלכן ,

עבורם  "שכר" של בגדר .75הבא

מעלת  הפלאת גודל לאחרי מובן: ואינו
יתכן איך – המרגלים d`vezdyהמרגלים משילוח

ynn lretaהיתה ומחשבתם) כוונתם מצד `j(לא
wxeבאופןievxÎizla?
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הירדן 65) בעבר נחלתם שקיבלו המטה וחצי המטות לתשעת

בעבר  נחלתם שקיבלו המטה וחצי המטות שני משא"כ מערבה,
לאחרי  הארבעים, שנת לסוף קרוב אבל, משה, ע"י מזרחה הירדן
בנ"י  שכל סבורים היו אז ועד הירדן, את לעבור שלא שביקשו
ש"פ  משיחות קונטרס בארוכה (ראה מערבה הירדן בעבר ינחלו

ואילך). ס"ה תש"נ חוקת
ואילך.66) א יד, יהושע
(67.58ֿ57 הערות כנ"ל ממש, לא אבל
או 68) אחד איש שישלחו מרגלים השולחים העמים "כדרך

"דרכם  שם), (אברבנאל ופוחזים" ריקים אנשים ושיהיו .. שנים
שם). (אלשיך מסתכנים" שהם מפני עולם קלי לשלוח

טֿיא.69) ב, שם
כד.70) שם,
כג.71) א, דברים פרש"י
ובכ"מ.72) פרשתנו. ריש לקו"ת
שנה 73) בהו"ב ש"פ משיחות קונטרס וראה א. נד, עירובין

זו.
א.74) קח, סנהדרין
בלקו"ש 75) הנסמן לה. יד, פרשתנו עה"ת עמוקות מגלה ראה

.60 הערה 102 ע' חכ"ג
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שגם – לעיל האמור ע"פ – לומר lretaויש
ynnהיתה'ievx zlrez,כי המרגלים, משילוח

וגם  שלחתנו אשר הארץ אל "באנו ובאמרם בשובם
בנ"י  כל ידעו פרי'", וזה היא ודבש חלב זבת
טובת  אמונה) של באופן רק (לא ובוודאות בבירור
פעולתה  ופעלה הועילה זו וידיעה הארץ, ומעלת

–onf jyn ixg`l76 לארץ וכניסה לכיבוש בנוגע ,
על  (גם) גדול ובחפץ בשמחה שעלו יהושע, בזמן
הארץ  טובת שראו דמשה המרגלים דברי סמך

בשר. בעיני

– הענינים פנימיות ע"פ – יותר ובעומק
גדול  ענין פעלו הארץ את לתור שבשליחותם

ב"אותה 77ביותר  גם) אלא זמן, לאחרי רק (לא
" רש"י בפירוש (כהדיוק dryשעה" dze` כשרים

– dgizteהיו") dlgzd78 ע"י לארץ וכניסה דכיבוש
בנ"י  .79כל

דכיבוש  הענין שבכללות ולהמתיק, להוסיף ויש
המרגלים) שילוח בהקדמת (ובפרט לארץ וכניסה

הענין oezgzdמודגש xexiac80 מודגש זה וענין ,
בהעלי' lecbביותר utgae dgnya משילוח כתוצאה

– בשר בעיני הארץ טובת שראו דמשה המרגלים
בה' האמונה מצד רק לא היא והחפץ שהשמחה
מצד  גם אלא טובה"), שהיא להם אמרתי ("אני

oezgzd.

רש"י  לשון בדיוק מרומז זה שענין לומר , ויש
שעה ולא mixyk"אותה דייקא, "כשרים" – היו"

וכיו"ב: צדיקים

" ר"ת "82ב"xלל81yמוצא k"כשר" :lly– "
ונלקח  והמנגד האויב אצל תחילה שהי' דבר

" גופא ובזה של venk`במלחמה, באופן – שלל"

הוא שה"שלל" היינו, jxraמציאה, `ly לעבודתו
ל"שלל ועד בהמלחמה, גדול axויגיעתו בריבוי ,"

"רב" נקרא (שאז הימנו למעלה שאין לריבוי ועד
ובשלימות). באמיתיות

שעה "אותה בהדיוק הרמז –mixykוזהו היו"
(כהתחלה  הארץ את לתור שליחותם שתוכן
שיעלו  בנ"י דכל לארץ והכניסה להכיבוש ופתיחה
באופן  התחתון בירור הו"ע גדול) ובחפץ בשמחה

axד" lly `venk כללות שזוהי "כשר"), (ר"ת "
לעסוק  מנת על לארץ וכניסה דכיבוש העבודה
דירה  ית' לו לעשות התחתונה הלזו הארץ בבירור
הענין  ושלימות אמיתת נעשה שעי"ז בתחתונים,
ואתהפך  ס"א אתכפיא "כד רב", שלל ד"כמוצא
במקום  ב"ה א"ס ה' אור שיאיר לנהורא, חשוכא

ויתר ה  שאת ביתר כולו עוה"ז כל של והס"א חושך
כו'" החושך מן אור ויתרון .83עוז

Ê אופניםֿשלבים ב' יש יותר ובפרטיות .
ומשלימות  זל"ז שמצטרפות המרגלים בשילוח

" דמשה, המרגלים שילוח – xyrזא"ז mipy אנשים
דיהושע, המרגלים ושילוח לשבט", אחד איש

"mipy:"אנשים

עשר  "שנים דשילוח הצורך ביאור ובהקדם
ונשיא  נשיא שכל (כדי לשבט" אחד איש אנשים
לפי  – הענינים בפנימיות דשבטו) הארץ חלק יראה
שבטי  י"ב כנגד חלקים, לי"ב נחלקת ישראל שארץ
יעלה, במסילתו ושבט שבט כל אשר, ישראל,
[ולדוגמא: שלו עבודה אופן יש שבט שלכל

דבנ"י הכללית oeleafeהחלוקה xkyil אוהל יושבי ,
טבין  עובדין ומארי תורה מארי עסק, ,84ובעלי

שבטי  די"ב הפרטית להחלוקה בנוגע ועד"ז
גם85ישראל] לו יש לכך ובהתאם ,'` wlg מי"ב

דשבט  העבודה לאופן שייך שבירורו הארץ חלקי
("יחד 86זה  ישראל שבטי די"ב העבודה ובצירוף ,

ישראל" נעשה 87שבטי הארץ חלקי י"ב בבירור (
ההתחלקות  פרטי כל כולה, הארץ דכל הבירור
הלזו  שבארץ ההתחלקות פרטי כל הכוללים שבה
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(76– שעה" לו שאין אדם לך "אין מ"ג: פ"ד מאבות להעיר
סיבה  (מאיזו שיתכן אף פעולתה, פועלת שעה" ש"אותה שבודאי

זמן. משך לאחרי תהי' שהפעולה שהיא)
(77.19 שבהערה חיים מים באר גם ראה
יט,78) יתרו ופרש"י (מכילתא קשות" ההתחלות ש"כל וכיון

וש"נ) .74 ס"ע ח"כ לקו"ש (ראה חדשה דרך בפתיחת ובפרט ה),
אלפי  ראשי .. בהם נשיא "כל ע"י להיות הדבר הוצרך לכן –

דוקא. משה של ובשליחותו ישראל",
(79c"r עה"ת צפע"נ (ראה הארץ ראיית ע"י משה פעולת

א). לד, ברכה
המרגלים 80) שילוח (לאחרי בפועל הארץ כיבוש הי' ולכן

סע"א). עה, (ב"ב לבנה" "כפני – דוקא יהושע ע"י הטבע ) בדרך
קסב.81) קיט, תהלים
קצח.82) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

פל"ו.83) תניא
ובכ"מ.84) א). (קט, ס"ה אגה"ק תניא ראה
וש"נ.85) .54 ע' חכ"ג לקו"ש ראה
י"ב 86) כנגד ניתנו ארצות "י"ב יו"ד: יא, עקב מספרי להעיר

פירות  כטעם זה של ארצו פירות טעם שוו ולא ישראל, שבטי
זה". של ארצו

ה.87) לג, ברכה

`"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

בגורל  "אך הארבעים) שנת לסוף קרוב (שנאמר
בפועל  הגורל ע"פ והחלוקה הארץ", את 65יחלק

יהושע  ע"י הארץ כיבוש לאחרי הוצרכו 66היתה ,(
שעי"ז  כולה, הארץ את לתור הנשיאים י"ב כל

בארץ. חלקם גם שראו בוודאות ידעו

שלא  (ופשיטא בפירסום שליחותם היתה ולכן
בנוגע  מבעי לא – חרש") ד"מרגלים באופן
היתה  שליחותם שכוונת כיון בנ"י, דכל להידיעה

ויעלו lkli"paשיגידו לבם לשמח כדי הארץ טובת
שנוסף  הארץ, ליושבי בנוגע גם אלא גדול, בחפץ

פעולות עשו שלא milbxnkלכך mnvr z` oinhdl
כדי  הארץ יושבי בין להתערב גם (שמשתדלים
פוחדים  אם במחשבתם ולהכיר דיבוריהם לשמוע
הארץ, את לרגל נשלחו שלא כיון וכיו"ב), מהאויב
ע"י  הארץ דיושבי תשומתֿלב לעורר חששו לא
למלא  כדי בדבר הצורך (בגלל יחד הליכתם

הארץ בראיית כל zenilyaשליחותם יראו שכולם ,
הוא  הארץ שכיבוש כמו כי, כולה), הארץ חלקי
שילוח  גם כך הטבע, בדרך שלא הקב"ה, ע"י
ללא  הטבע, בדרך שלא הוא המרגלים והליכת
הקב"ה  עשה שבפועל (אלא טבעית מסכנה חשש

אליהם). לב יתנו ולא באבלם טרודים שיהיו נס

ששליחותם  כיון – דיהושע במרגלים משא"כ
הדבר  נודע (שכבר הארץ טובת לראות היתה לא

ובדוגמת  ע"ד אלא דמשה), המרגלים כל 67ע"י
לכן, הטבע, בדרך נכרי' בארץ להלחם הבאים

חרש": מרגלים אנשים שנים יהושע mipy"וישלח
י"ב, ולא ישראל,miyp`eבלבד, נשיאי ולא סתם,

לכל  להודיע כדי הוא נשיאים בי"ב שהצורך כיון
את  לרגל כדי אבל חלקי', כל על הארץ טובת בנ"י

(ואדרבה: מספיק xzeiהארץ ahen שנים לשלוח (
נשיאים) (לא סתם ואנשים י"ב) ו"68(ולא ,milbxn

ד) באופן לבנ"י,yxg(ששליחותם בנוגע הן דוקא, "

מרגלים  שנשלחו ידעו בנ"י שכל צורך שאין
יתפרסם  שלא כדי ומפרסמים יודעים שלא (ומוטב

uegl להורות שצריך וכיו"ב, הצבא שרי אם כי ,(
הארץ, ליושבי בנוגע ועאכו"כ בה, שילכו הדרך

עצמם. את להסתיר פעולות לעשות שהוצרכו

לכם  ה' נתן כי "ידעתי רחב דברי את ובשמעם
נמוגו וכי עלינו אימתכם נפלה וכי הארץ lkאת

ux`d iayei עוד קמה ולא לבבנו וימס מפניכם..
מפניכם" באיש לצאת 69רוח צריכים היו לא –

ולכן  הבריות, בפי מה לשמוע עיר של לרחובה
הרודפים) שוב עד בהר ימים ג' שהתחבאו (לאחרי
כל  את בידינו ה' נתן "כי ואמרו יהושע אל חזרו

מפנינו" הארץ יושבי כל נמוגו וגם כיון 70הארץ ,
שליחותם. שנתמלאה

Â בפרשת כללית תמיהה מתורצת עפ"ז .
המרגלים:

– המרגלים של מעלתם ע"ד בכ"מ מבואר
חשיבות, ("לשון אנשים "כולם בקרא כמפורש

היו") כשרים שעה dndואותה l`xyi itl` iy`x,"
מן  שבכם הברורים ("מן בנ"י שאר מכל שנבחרו

שבכם" מאד 71המסולתים גבוה במדרגה ש"היו – (
מעשיות  למצוות עצמם את להשפיל רצו ולא
ורצו  למטה.. ב"ה א"ס אור המשכת בחי' שהוא

דוקא" במדבר בלימוד 72להיות עסקם כל הי' שבו ,
במדבר  (שניתנה היו 73התורה שלא ומצב במעמד ,

דאדם  העסק (כולל העולם בעניני לעסוק צריכים
החטא  לאחרי שגם כך, כדי ועד זורע)), אדם חורש

הבא" לעולם חלק להם ש"אין עליהם מפני 74נאמר
ad`שמדרגתם mlern xzei dlecb עולם אין שלכן ,

עבורם  "שכר" של בגדר .75הבא

מעלת  הפלאת גודל לאחרי מובן: ואינו
יתכן איך – המרגלים d`vezdyהמרגלים משילוח

ynn lretaהיתה ומחשבתם) כוונתם מצד `j(לא
wxeבאופןievxÎizla?
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הירדן 65) בעבר נחלתם שקיבלו המטה וחצי המטות לתשעת

בעבר  נחלתם שקיבלו המטה וחצי המטות שני משא"כ מערבה,
לאחרי  הארבעים, שנת לסוף קרוב אבל, משה, ע"י מזרחה הירדן
בנ"י  שכל סבורים היו אז ועד הירדן, את לעבור שלא שביקשו
ש"פ  משיחות קונטרס בארוכה (ראה מערבה הירדן בעבר ינחלו

ואילך). ס"ה תש"נ חוקת
ואילך.66) א יד, יהושע
(67.58ֿ57 הערות כנ"ל ממש, לא אבל
או 68) אחד איש שישלחו מרגלים השולחים העמים "כדרך

"דרכם  שם), (אברבנאל ופוחזים" ריקים אנשים ושיהיו .. שנים
שם). (אלשיך מסתכנים" שהם מפני עולם קלי לשלוח

טֿיא.69) ב, שם
כד.70) שם,
כג.71) א, דברים פרש"י
ובכ"מ.72) פרשתנו. ריש לקו"ת
שנה 73) בהו"ב ש"פ משיחות קונטרס וראה א. נד, עירובין

זו.
א.74) קח, סנהדרין
בלקו"ש 75) הנסמן לה. יד, פרשתנו עה"ת עמוקות מגלה ראה

.60 הערה 102 ע' חכ"ג



ypz'd"`כו fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

בשביל 88התחתונה  שנברא כולו העולם (כל
מכל 89ישראל  בה ויש כוללת ישראל שארץ כיון ,(

חז"ל  במדרשי (כמבואר ).90הארצות

הענינים) (בפנימיות הטעם להבין צריך ועפ"ז
הארץ  את לתור הלך ישראל נשיאי מי"ב א' שכל
ידוע  שהי' (ובפרט דשבטו החלק רק לא כולה,

יעקב  מברכת שבטים) (לכמה גם 91החלק אלא ,(
כיון  דלכאורה, – השבטים דשאר החלקים
השייך  מסויים בחלק היא זה שבט של שעבודתו
את  גם שיתור בכך התועלת ומהי הצורך מהו לו,
שייכת  בירורם שעבודת השבטים, דשאר החלקים

השבטים? שאר ע"י ונעשית

דכל  שהפעולה – בפשטות – בזה והביאור
דשאר  הארץ חלקי גם כולה, הארץ את לתור נשיא
לרעך  "ואהבת הציווי מצד היא, השבטים,

זה 92כמוך" (ומעורבים) ערבים ישראל ש"כל כיון ,
ל"קומה 93בזה" ועד שלימה"94, .95אחת

שבטי  דכל ההתאחדות שע"י – יותר ובעומק
את  לתור הלך נשיא שכל בכך שמודגשת ישראל

הארץ דבירור הפעולה נעשית כולה ote`aהארץ
xzei dlrp בישראל נעלית דרגא וע"י מצד להיותה ,

הבחי' שבטים, לי"ב מהתחלקות dlrnlyשלמעלה
zewlgzdn בדרגת וחודרת שנמשכת כפי ,
zewlgzdd.כדלקמן ,

Á דשילוח והשייכות הקשר ביאור ובהקדם .
הי' המרגלים ששילוח – סיון לחודש המרגלים

סיון  דפרשת 96בכ"ט בהקריאה גם ומודגש ,

החודש  – סיון חודש של לסיומו קרוב המרגלים
dxezÎoznc:

העבודה  וע"י בכח נעשה העולם שבירור ידוע
והחסידות dxezaדישראל הקבלה ובלשון ,97

התורה  חכמת אתברירו", (דוקא) ויש 98"בחכמה .
(ההתחלה  המרגלים שילוח הי' זה שמטעם לומר,
לארץ) והכניסה בהכיבוש העולם דבירור והפתיחה

oeiq yceg ly eneiqa מ"ת מזמן כשיוצאים –
העולם  דבירור התורה.99לעבודה וע"י בכח

דרגות  ב' ישנם ותורה שבישראל וכיון
ההתחלקות  ודרגת האחדות, דרגת ,100(בכללות),

אותיות 101כידוע  ריבוא ששים "יש ר"ת ש"ישראל"
בתורה  פרטית אות יש מישראל א' שלכל לתורה",

כו') חיותו נמשכת צריכה 102(שממנה דין שע"פ ,
גויל  מוקפת אות כל עצמה,103להיות בפני אות כל ,

הם  בנ"י דס"ר האותיות ס"ר כל זה, עם וביחד
שכשרותו  תורה כספר אחת", "תורה אחת, מציאות
ולא  חסר (לא שבו האותיות כל בכשרות תלוי'

ב'104יתיר) ישנם לכך שבהתאם לומר, יש –
ישראל  בשביל (שנברא העולם בבירור אופנים

התורה  ההתחלקות 89ובשביל דרגת מצד בירור ,(
דרגת  מצד יותר) (נעלה ובירור ובישראל, שבתורה

ובישראל. שבתורה האחדות

Ë:הענין וביאור .

ודרגת  האחדות דרגת שבתורה, הדרגות ב'
ומצוות: תורה (בכללות) הם היא dxezההתחלקות,
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עד"מ 88) "כמו – אלכסון גבולי די"ב מהענין להעיר
מעלה  ומערב מזרח גשמיים קצוות ב' ומאחד שכולל האלכסון
אוה"ת  (ראה קצוות דששה והתאחדות התכללות כו'", ומטה

ואילך). סע"ב ו, בראשית
ובכ"מ.89) בתחלתו. עה"ת פרש"י
תשמג):90) רמז פרשתנו ביל"ש (הובא עקב ר"פ ספרי ראה

עשה  לא עד שנאמר לכל, קודם נבראת מכל חביבה שהיתה "א"י
וראש  .. ארצות שאר אלו ארץ תבל, עפרות וראש וחוצות ארץ
מתובלת  שהיא שמה תבל נקרא למה .. ישראל ארץ זו תבל עפרות
חסרה  אינה א"י אבל .. בזו שאין מה בזו יש הארצות שכל בכל,

כו'". כלום
(91.63 הערה לעיל ראה
יח.92) יט, קדושים
וש"נ.93) סע"א. לט, שבועות
ובכ"מ.94) נצבים. ר"פ לקו"ת בארוכה ראה
(מציאות 95) "עדה" נקראים מישראל שעשרה שהדין ולהעיר,

בפרש"י  הובא – ב כג, (מגילה המרגלים מפרשת למדים – אחת)
תשמ"ז. שלח בלקו"ש בארוכה נתבאר – כז). יד, פרשתנו

א.96) כט, תענית

סכ"ח 97) אגה"ק תניא א. דרוש של"ח פ"ה. שי"ח ע"ח ראה
ובכ"מ. זוה"ק. בשם

לך,98) ב"שלח גם מרומז זה שענין לומר, –jzrclויש "
גם  שכוללת בשלימותה, חכמה ע"י הוא הבירור ושלימות שעיקר

ובעיקר) .zrc(בינה
תמוז,99) חודש מברכים בשבת בתורה בהקריאה גם ומודגש

הרביעי  לחודש השלישי חודש שבין החילוק כי, – הרביעי חודש
דל"ת  (גימ"ל המקבל לבחי' המשפיע בחי' שבין החילוק ע"ד הוא
דחודש  האחרון בשבת ולכן, א)), קד, (שבת דלים" "גמול –
להיציאה  הנתינתֿכח שזוהי הרביעי, חודש מברכים השלישי

העולם. בבירור לעסוק למטה והירידה
לעם 100) כו' תליתאי "אוריאן – לשלש מההתחלקות החל

א). פח, (שבת תליתאי"
קפו.101) אופן עמוקות מגלה
ועוד.102) (הב'). 41 ע' תש"ט .46 ע' תש"ו סה"מ ראה
טושו"ע 103) הי"ט. פ"א תפילין הל' רמב"ם א. כט, מנחות

ס"ה. שם או"ח אדה"ז שו"ע ס"ד. סל"ב או"ח ס"ד. סרע"ד יו"ד
מהד"ת 104) נוב"י שו"ת תכ"ה. תקו"ז א. עא, זח"ג ראה

סשע"א. ח"ב יו"ד נזר אבני סק"ט. או"ח



כז `"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

של`zgתורה חכמתו היא התורה כי, ,d"awd,
אחד  וחכמתו ית' והוא אחד שה' גם 105וכיון לכן ,

אח  "תורה היא של zeevneת";התורה באופן הם
מל"ת,b"ixzהתחלקות, ושס"ה מ"ע רמ"ח מצוות,

ציוויים הם המצוות להתנהגmc`dlכי ,mleraאיך
של  באופן היא והעולם האדם שמציאות וכיון
גידים  ושס"ה אברים רמ"ח לתרי"ג, התחלקות

האדם" זה קטן שברא 106ד"עולם מה ש"כל ,
באדם" ברא בעולמו המצוות 107הקב"ה גם לכן ,

לתרי"ג. נחלקים

שבין  החילוק – עצמה בתורה יותר ובפרטיות
דתורה, נגלה התורה: לפנימיות דתורה נגלה
דאיסור  ההלכות פרטי שמבארים מסכתות" "ששים
נעשה  ידם שעל ופסול כשר וטהרה טומאה והיתר

mlerd xexiaשל באופן הם ,zewlgzd ופנימיות ;
עניני שמבארת אלקי `zewlהתורה, את "דע ,

של108אביך" באופן היא ,zecg`'כו תמן ("לית
התחלקות).109מחלוקת" מלשון גם ,

מצד  הוא האחדות שענין – בישראל ודוגמתו
מצד  לכולנה.. א' ואב מתאימות ש"כולן הנשמה,

אחד" בה' נפשם הוא 110שרש ההתחלקות וענין ,
מחולקים" ("שהגופים בגוף הירידה כדי 110מצד (

העולם. לברר

שענין  – עצמה הנשמה בעבודת יותר ובפרטיות
דשכל  הפרטיים הכחות מצד הוא ההתחלקות
שלמעלה  הנשמה עצם הוא האחדות וענין ומדות,
ע"י  שהתגלותה פרטיים, דכחות מהתחלקות

המציאות. והעדר הביטול

העבודה  שעיקר שאף – שבדבר והחידוש
שבתורה  ההתחלקות דרגת מצד היא העולם דבירור
ובישראל  שבתורה האחדות דרגת ואילו ובישראל,
העבודה  להיות צריכה מ"מ, מהעולם, למעלה היא
ובישראל, שבתורה האחדות דרגת מצד גם בעולם

השלימות,שע  בתכלית העולם בירור נעשה י"ז
שלמעלה  האלקות דרגת בעולם ומתגלה שנמשך

הפשוטה. לאחדות ועד מהעולם,

È מצד) העולם דבירור האופנים שב' לומר, ויש .
בב' מרומזים האחדות) דרגת ומצד ההתחלקות דרגת

יהושע: וע"י משה ע"י המרגלים, דשילוח האופנים

אנשים  עשר "שנים – דמשה המרגלים בשילוח
חלקי  י"ב כל את לתור שהלכו לשבט" אחד איש
מודגשת  – השבטים לי"ב שנתחלקה הארץ

של באופן הארץ דבירור ;zewlgzdהפעולה

בחינת ומצד ע"י נעשה זה zewlgzddוענין
" – ובתורה הדעת,jzrclשבישראל בחי' – "

מן  שנולדים המדות וכל ובינה, חכמה גם שכולל
של 111המוחין  באופן שהם פנימיים כחות ,

ו"לדעת  שרומז jהתחלקות, האדם, דעת דייקא, "
בדעת  (דעת) דתורה וההתלבשות הירידה על
התחלקות. של ענין בה ונעשה שייך שאז האדם,

אנשים" "שנים – דיהושע המרגלים ובשילוח
אם  כי כולה, הארץ את לתור הלכו ולא י"ב), (ולא

ישראל  ארץ של מנעולה כל 112ליריחו, (שכוללת
דבירור הפעולה מודגשת – כולה) zellkהארץ

באופן zewlgzdnהארץ dlrnly;

בחינת ומצד ע"י נעשה זה zecg`dוענין
שהשי"ת  רק מדעתו "לא.. – ובתורה שבישראל
פנימיים), (כחות הדעת בחי' מצד לא – ציוהו"
מצד  אלא מציאות, של באופן שהוא האדם ודעת

של באופן הקב"ה, lehiaeציווי ler zlaw דהנשמה
בשוה. ישראל בכל מהתחלקות, שלמעלה

אנשים  ב"שנים גם מרומז זה שענין לומר, ויש
חרש": מרגלים

"mipy דקב"ע בעבודה כי, – עשר שנים ולא ,"
כחות  דעשר ההתחלקות פרטי נוגע לא וביטול
דחיוב  הקוין ב' אם כי השנים), על הנוספים (עשר

תעשה  ולא עשה .113ושלילה,

"miyp` ענין כי, – ישראל נשיאי ולא סתם, "
והביטול  (114הקב"ע ישראל בכל .deya(115הוא
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ה"י.105) פ"ב יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ועוד.106) ג. פקודי תנחומא ראה
ספל"א.107) דר"נ אבות
ובכ"מ.108) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
סכ"ו.109) אגה"ק בתניא ונת' הובא ברע"מ. – ב קכד, זח"ג
רפל"ב.110) תניא

ספ"ג.111) תניא ראה
ועוד.112) טו. פט"ו, במדב"ר יו"ד. בהעלותך תנחומא
עד 113) השלימות בתכלית הביטול הי' (שאז במ"ת וכמודגש

אחת  שמענום, הגבורה מפי לך יהי' ולא "אנכי – נשמתן) שפרחה
(פרש"י שמעתי" זו שתים אלקים כב).epzyxtדיבר טו,

היו 114) אנשים" ש"שנים חז"ל במדרשי המבואר ע"פ ובפרט
qgpite alk"אנשים כ"שנים בכתוב נזכרו ואעפ"כ, ,mzq כמו)

עוד  מודגש שבזה ,(68 הערה לעיל וראה – הרגיל ע"ד מרגלים
ענין .lehiadיותר
פשיטות 115) מתגלה פשוטים דאנשים בהפשיטות – ואדרבה

וש"נ). ואילך. סקנ"ד הוספות כש"ט (ראה העצמות

`"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

בשביל 88התחתונה  שנברא כולו העולם (כל
מכל 89ישראל  בה ויש כוללת ישראל שארץ כיון ,(

חז"ל  במדרשי (כמבואר ).90הארצות

הענינים) (בפנימיות הטעם להבין צריך ועפ"ז
הארץ  את לתור הלך ישראל נשיאי מי"ב א' שכל
ידוע  שהי' (ובפרט דשבטו החלק רק לא כולה,

יעקב  מברכת שבטים) (לכמה גם 91החלק אלא ,(
כיון  דלכאורה, – השבטים דשאר החלקים
השייך  מסויים בחלק היא זה שבט של שעבודתו
את  גם שיתור בכך התועלת ומהי הצורך מהו לו,
שייכת  בירורם שעבודת השבטים, דשאר החלקים

השבטים? שאר ע"י ונעשית

דכל  שהפעולה – בפשטות – בזה והביאור
דשאר  הארץ חלקי גם כולה, הארץ את לתור נשיא
לרעך  "ואהבת הציווי מצד היא, השבטים,

זה 92כמוך" (ומעורבים) ערבים ישראל ש"כל כיון ,
ל"קומה 93בזה" ועד שלימה"94, .95אחת

שבטי  דכל ההתאחדות שע"י – יותר ובעומק
את  לתור הלך נשיא שכל בכך שמודגשת ישראל

הארץ דבירור הפעולה נעשית כולה ote`aהארץ
xzei dlrp בישראל נעלית דרגא וע"י מצד להיותה ,

הבחי' שבטים, לי"ב מהתחלקות dlrnlyשלמעלה
zewlgzdn בדרגת וחודרת שנמשכת כפי ,
zewlgzdd.כדלקמן ,

Á דשילוח והשייכות הקשר ביאור ובהקדם .
הי' המרגלים ששילוח – סיון לחודש המרגלים

סיון  דפרשת 96בכ"ט בהקריאה גם ומודגש ,

החודש  – סיון חודש של לסיומו קרוב המרגלים
dxezÎoznc:

העבודה  וע"י בכח נעשה העולם שבירור ידוע
והחסידות dxezaדישראל הקבלה ובלשון ,97

התורה  חכמת אתברירו", (דוקא) ויש 98"בחכמה .
(ההתחלה  המרגלים שילוח הי' זה שמטעם לומר,
לארץ) והכניסה בהכיבוש העולם דבירור והפתיחה

oeiq yceg ly eneiqa מ"ת מזמן כשיוצאים –
העולם  דבירור התורה.99לעבודה וע"י בכח

דרגות  ב' ישנם ותורה שבישראל וכיון
ההתחלקות  ודרגת האחדות, דרגת ,100(בכללות),

אותיות 101כידוע  ריבוא ששים "יש ר"ת ש"ישראל"
בתורה  פרטית אות יש מישראל א' שלכל לתורה",

כו') חיותו נמשכת צריכה 102(שממנה דין שע"פ ,
גויל  מוקפת אות כל עצמה,103להיות בפני אות כל ,

הם  בנ"י דס"ר האותיות ס"ר כל זה, עם וביחד
שכשרותו  תורה כספר אחת", "תורה אחת, מציאות
ולא  חסר (לא שבו האותיות כל בכשרות תלוי'

ב'104יתיר) ישנם לכך שבהתאם לומר, יש –
ישראל  בשביל (שנברא העולם בבירור אופנים

התורה  ההתחלקות 89ובשביל דרגת מצד בירור ,(
דרגת  מצד יותר) (נעלה ובירור ובישראל, שבתורה

ובישראל. שבתורה האחדות

Ë:הענין וביאור .

ודרגת  האחדות דרגת שבתורה, הדרגות ב'
ומצוות: תורה (בכללות) הם היא dxezההתחלקות,
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עד"מ 88) "כמו – אלכסון גבולי די"ב מהענין להעיר
מעלה  ומערב מזרח גשמיים קצוות ב' ומאחד שכולל האלכסון
אוה"ת  (ראה קצוות דששה והתאחדות התכללות כו'", ומטה

ואילך). סע"ב ו, בראשית
ובכ"מ.89) בתחלתו. עה"ת פרש"י
תשמג):90) רמז פרשתנו ביל"ש (הובא עקב ר"פ ספרי ראה

עשה  לא עד שנאמר לכל, קודם נבראת מכל חביבה שהיתה "א"י
וראש  .. ארצות שאר אלו ארץ תבל, עפרות וראש וחוצות ארץ
מתובלת  שהיא שמה תבל נקרא למה .. ישראל ארץ זו תבל עפרות
חסרה  אינה א"י אבל .. בזו שאין מה בזו יש הארצות שכל בכל,

כו'". כלום
(91.63 הערה לעיל ראה
יח.92) יט, קדושים
וש"נ.93) סע"א. לט, שבועות
ובכ"מ.94) נצבים. ר"פ לקו"ת בארוכה ראה
(מציאות 95) "עדה" נקראים מישראל שעשרה שהדין ולהעיר,

בפרש"י  הובא – ב כג, (מגילה המרגלים מפרשת למדים – אחת)
תשמ"ז. שלח בלקו"ש בארוכה נתבאר – כז). יד, פרשתנו

א.96) כט, תענית

סכ"ח 97) אגה"ק תניא א. דרוש של"ח פ"ה. שי"ח ע"ח ראה
ובכ"מ. זוה"ק. בשם

לך,98) ב"שלח גם מרומז זה שענין לומר, –jzrclויש "
גם  שכוללת בשלימותה, חכמה ע"י הוא הבירור ושלימות שעיקר

ובעיקר) .zrc(בינה
תמוז,99) חודש מברכים בשבת בתורה בהקריאה גם ומודגש

הרביעי  לחודש השלישי חודש שבין החילוק כי, – הרביעי חודש
דל"ת  (גימ"ל המקבל לבחי' המשפיע בחי' שבין החילוק ע"ד הוא
דחודש  האחרון בשבת ולכן, א)), קד, (שבת דלים" "גמול –
להיציאה  הנתינתֿכח שזוהי הרביעי, חודש מברכים השלישי

העולם. בבירור לעסוק למטה והירידה
לעם 100) כו' תליתאי "אוריאן – לשלש מההתחלקות החל

א). פח, (שבת תליתאי"
קפו.101) אופן עמוקות מגלה
ועוד.102) (הב'). 41 ע' תש"ט .46 ע' תש"ו סה"מ ראה
טושו"ע 103) הי"ט. פ"א תפילין הל' רמב"ם א. כט, מנחות

ס"ה. שם או"ח אדה"ז שו"ע ס"ד. סל"ב או"ח ס"ד. סרע"ד יו"ד
מהד"ת 104) נוב"י שו"ת תכ"ה. תקו"ז א. עא, זח"ג ראה

סשע"א. ח"ב יו"ד נזר אבני סק"ט. או"ח
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yxgו" milbxn הקב"ע שמצד שהעבודה – "
אלא) ורעש, פירסום מתוך (לא היא וביטול

אלקיך" עם לכת "הצנע .116בחשאי,

‡È חז"ל במדרשי המבואר ע"פ יותר ויומתק  .117

ופינחס: כלב הם יהושע ששלח אנשים" ש"שנים

שנשאר  יהושע) על (נוסף היחידי הוא – כלב
עמו  אחרת רוח ש"היתה כיון דמשה, מהמרגלים

גו'" אחרי אלעזר 118וימלא של בנו פינחס, אבל .
משבט הכהן, אהרן יהושע ielבן שלחו למה –

לוי  שבט הרי כיבושה, לצורך הארץ את לראות
ישראל" כשאר מלחמה עורכין ?119"לא

הגמרא  דברי ע"פ – בזה הביאור לומר 120ויש

שתתחלק ישראל ארץ lylxyr"עתידה dy
כמ"ש  בארץ, חלק יקבל לוי שבט שגם 121שבטים",

אחד": לוי "שער

ובביזתה  ישראל ארץ בנחלת לוי זכה לא "למה
לשרתו  ה' את לעבוד שהובדל מפני – אחיו עם
לרבים, הצדיקים ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות

לישראל,122שנאמר  ותורתך ליעקב משפטיך יורו
מלחמה  עורכין לא העולם, מדרכי הובדלו לפיכך
השם, חיל הם אלא נוחלין.. ולא ישראל כשאר

להם,123שנאמר  זוכה הוא ברוך והוא חילו, ה' ברך
ונחלתך"124שנאמר  חלקך .119אני

הימים  ש"באותן כיון – לבוא לעתיד אבל
שנאמר  והאמת, והחכמה הדעה מלאה 125תרבה כי

ה'" את דעה כל 126הארץ עסק יהי' ש"לא ועד ,
מלאה  כי שנאמר בלבד.. ה' את לדעת אלא העולם

מכסים" לים כמים ה' את דעה יהי'127הארץ לא –
אז dlcadaצורך שיהי' העולם מדרכי לוי דשבט

zenilyd zilkza חלק לוי שבט גם יקבל ולכן ,
בארץ. ונחלה

דלעתיד  שבטים לי"ג שה"חלוקה" לומר, ויש
שלמעלה  האחדות דרגת עם קשורה לבוא

בגימטריא י"ג – :`cgמהתחלקות

באופן  תהי' לבוא לעתיד הארץ חלוקת
להןd"awdש" שנאמר envraמחלק ואלה 128,

ה'" נאום שגם,120מחלוקתם מובן, dwelgdשמזה
של ובאופן מצד כחלוקה `zecgהיא "לא שלכן, ,

הזה  העולם הבא, עולם של חלוקה הזה עולם של
שדה  פרדס, שדה לו אין לבן שדה לו יש אדם
כל  לך אין הבא לעולם לבן, שדה לו אין פרדס

ובעמק  ובשפלה בהר לו שאין ואחד ,129אחד
ראובן שער יהודה`cgשנאמר לוי `cgשער שער

cg`"'כו בעצמו להן מחלק הקב"ה ,120.

שבזמן  – הענינים) (בפנימיות בזה וההסברה
דרגת  וגילוי המשכת ע"י העולם בירור נעשה הזה
מתלבשת  שלכן לעולם השייכת האלקות
(לאחרי  לבוא ולעתיד שבעולם, בהתחלקות
וגילוי  המשכת גם תהי' העולם) בירור שיושלם
דעולם, מההתחלקות שלמעלה האלקות דרגת
שיהיו  דישראל האחדות ע"י הפשוטה, אחדות
אלא  בלבד לוי שבט "לא – לוי שבט בדרגת כולם
ה"ז  אותו.. רוחו נדבה אשר כו' ואיש איש כל
לעולם  ונחלתו חלקו ה' ויהי' קדשים קדש נתקדש

ללוים" לכהנים שזכה כמו עולמים.. .130ולעולמי 

ה"ז  – גופא) לבוא (לעתיד יותר ובפרטיות
דעה  הארץ ד"מלאה ומצב המעמד שבין החילוק
תשובה) בהלכות הרמב"ם (כמ"ש ה'" את
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ח.116) ו, מיכה
(117.27 הערה כנ"ל
כד.118) יד, פרשתנו
הי"ב.119) פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם
א.120) קכב, ב"ב
שם.121) ב"ב לא. מח, יחזקאל
יו"ד.122) לג, ברכה
יא.123) שם,
כ.124) יח, קרח
ט.125) יא, ישעי'
ספ"ט.126) תשובה הל' רמב"ם
ספרו.127) וחותם בסיום שם

כט.128) מח, יחזקאל
"אין 129) דעוה"ז בחלוקה שגם (63 (שבהערה בב"ק ומ"ש

ובעמק" ובנגב ובשפלה בהר לו שאין מישראל ושבט שבט כל לך
לכל  בנוגע ה"ז לעוה"ב משא"כ השבט, לכללות בנוגע רק ה"ז –
"אי  אחד", לכל היינו אחד ראובן שער לו "ומשמע מישראל, אחד
מעט  מזה אלא מזה, כמו מזה בשוה להם אין הזה בעולם נמי*,

לו יש הבא לעולם אבל הרבה, deyומזה xeriy lkd on תוד"ה) "
שם). ב"ב הזה העולם

דוד 130) "הרי ומסיים: – ויובל. שמיטה הל' סוף רמב"ם
תומיך אתה וכוסי חלקי מנת ה' אומר הגורל ilxebע"ה בחי' ,"
ישראל בכל שהיא הנשמה, עצם **.deyaשבנשמה,

lk jl oi`" `qxibdl wx `ed '`d uexizd ,ik (*haye hayl`xyin
jl oi`" (w"aa) `qxibdl k"`yn ,"'ekl`xyin`qxibd idefy) "

jl oi` qxbc zi` edine" siqen k"g`e ,a"aa 'qez `iany zgeexd
.("l`xyin haye hay

(dwelg) zewlgzddy ± "lxeba" `id ux`d zwelg mby ,xirdle (**
'r `"g hweln n"dq d`x) zewlgzdn dlrnly mvrd mr dxeyw

.jli`e hlwp"ye.(



כט `"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

לים  ד"כמים מלכים) (בהלכות לההוספה
:131מכסים"

–ux`d"מלאה ה'" את ze`ivndyדעה
"ux`d"c– ה'" את ב"דעה כולה וחדורה מלאה

האלקות דרגת וע"י ux`dlמצד jxray שזוהי ,
לפי  ונמשכת שיורדת ה'") את ("דעה התורה דרגת

שבתורה). ההתחלקות (דרגת העולם גדרי ערך

לים "כמים מזה, שהמציאות miqknולמעלה – "
דרגת  וע"י מצד – הדעת במי לגמרי מכוסה דהארץ

ux`dnהאלקות dlrnly("'ה את ("דעה תורה ,
אחת"), ("תורה הקב"ה של חכמתו בטהרתה,
ונראה  ניכר בעולם והתגלותה המשכתה ע"י אשר,

אלא אינה העולם דכל שהמציאות zelbzddבגלוי
d"awd ly eznkgc"עשית בחכמה "כולם ,132,

בעולמו הקב"ה שברא מה "כל e`xaוכמארז"ל `l
eceakl `l`"133"תורה אלא כבוד ו"אין ,134,

("מתכיפין  ספרו בהתחלת הרמב"ם ובלשון
להשלמה" יותר)135התחלה ונעלה מחודש באופן

ועמוד היסודות rcil"יסוד zenkgd מצוי שם שיש
אלא  נמצאו לא כו' הנמצאים וכל כו' ראשון

"הוא המצאו", אין dxezdyמאמתת עוד 136אומרת
.137מלבדו"

לומר, לעתיד dpkddyויש הארץ לשלימות
לוי  "שער גם שבטים, לי"ג הארץ כשתתחלק לבוא,
שבישראל  האחדות דרגת ומצד ע"י אחד",
יהושע, ע"י המרגלים בשילוח התחילה ובתורה,
על  (נוסף ששלח עי"ז דמשה השליחות על שהוסיף

את גם משה) ששלח מהמרגלים ,qgpit138כלב,
אחד ielמשבט בגימטריא הי"ג, שבט ,139.

·È דשילוח הענין שבכללות לעיל המבואר ע"פ .
(ובהדגשה  והן דמשה, במרגלים (הן המרגלים

הפעולה  מודגשת דיהושע) במרגלים יתירה)
האחדות  דרגת וע"י מצד ובעיקר גם הארץ דבירור
והשייכות  הקשר גם לבאר יש – ובתורה שבישראל

ציצית: לפרשת המרגלים דפרשת

שעם  ציצית, מצות של מעלתה ביאור ובהקדם
(וכוללת) כנגד "שקולה ה"ה פרטית, מצוה היותה
את  וזכרתם אותו "וראיתם שנאמר המצוות", כל
כיון  מובן: אינו דלכאורה – ה'" מצוות כל
להיותם  התחלקות, של באופן הם שהמצוות
בהתאם  בעולם להתנהג איך להאדם ציוויים
שבמצוה  שייך איך – ודהעולם דהאדם להתחלקות

התורה? מצוות כל כלולים יהיו פרטית

להאדם  (ציוויים המצוות שגם – בזה והביאור
מצוות  – האמיתי ענינם בעולם) להתנהג איך

dxezd בהם יש ולכן הקב"ה, של ורצונו חכמתו ,
ורצונו  ית' שהוא אחד, דה' האחדות נקודת

אחד. וחכמתו

"וראיתם  – ציצית במצות בגלוי ניכר זה וענין
ראיית  שע"י – הוי'" מצוות כל את וזכרתם אותו
מאות, שש ציצית של גימטריא "שמנין הציצית
רואים  תרי"ג", הרי קשרים וחמשה חוטים ושמונה

נקודת "zecg`dאת – המצוות פרטי zeevnשבכל
'ied הקב"ה של וחכמתו רצונו התורה, מצוות ,"140.

שקיומם  – המצוות בשאר גם נמשך ומציצית
בערך  שבהם ההתחלקות דרגת מצד רק (לא יהי'
גם  אלא) ודהעולם, דהאדם לההתחלקות וביחס
תזכרו  "למען – שבהם האחדות נקודת מצד

izeevn lk z` mziyreשעשיית ,"lk'תהי המצוות
ד"מצוות  הוי'").iבאופן ("מצוות "
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שנה 131) לך) לך ש"פ (משיחות הרמב"ם" על "הדרן גם ראה
וש"נ.זו.

כד.132) קד, תהלים
ספ"ו.133) אבות
מ"ג.134) שם
בראשית.135) לחתן "מרשות" נוסח
לה.136) ד, ואתחנן
ד.137) הלכה
ועוד),138) סע"א. קצ, (זח"ב אליהו" הוא ש"פינחס ולהעיר,

הגאולה. מבשר
הי"ג)139) (חלק "אידך שם) (ב"ב הגמרא דברי ע"פ ויומתק

שנוסף  (שאף ביחזקאל דשקלי הוא לחוד שבטים י"ב (דהא למאן
.. שם) רשב"ם – ומנשה) אפרים במקום יוסף בא iypl`לוי

מזה  לנשיא והנותר דכתיב .. שם) רשב"ם – המשיח* (למלך
הכל", הוא ש"הנשיא – גו'" cg`neומזה lleky.בנ"י כל

הערה 140) (כנ"ל ושבת ע"ז לגבי גם ציצית במצות והחידוש
לתרי"ג, התחלקותן לפני המצוות דכל הכלל היא שע"ז – (13
שתים  אלקים דיבר אחת שמענום, הגבורה מפי לך יהי' ולא "אנכי
ששבת  כיון מהתחלקות, שלמעלה כללי הו"ע ושבת שמעתי", זו
פרטית, מצוה להיותה ציצית, מצות משא"כ מהעולם, למעלה הוא
שלמעלה  האחדות נקודת דהתגלות החידוש יותר בה מודגש

מהתחלקות.

lkn lhep giynd jlnd" :g"d c"t mikln 'ld m"anx d`xe (*
el wg df xace ,xyr dylyn cg` wlg l`xyi oiyaeky zevx`d
epcnl .. `iypl xzepde l`wfgi z`eapa x`ean df") "mler cr eipale
f"acx) "giynd jln `ed `iypde ,mihayd cg`k wlg lhep 'idy

.((my

`"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

yxgו" milbxn הקב"ע שמצד שהעבודה – "
אלא) ורעש, פירסום מתוך (לא היא וביטול

אלקיך" עם לכת "הצנע .116בחשאי,

‡È חז"ל במדרשי המבואר ע"פ יותר ויומתק  .117

ופינחס: כלב הם יהושע ששלח אנשים" ש"שנים

שנשאר  יהושע) על (נוסף היחידי הוא – כלב
עמו  אחרת רוח ש"היתה כיון דמשה, מהמרגלים

גו'" אחרי אלעזר 118וימלא של בנו פינחס, אבל .
משבט הכהן, אהרן יהושע ielבן שלחו למה –

לוי  שבט הרי כיבושה, לצורך הארץ את לראות
ישראל" כשאר מלחמה עורכין ?119"לא

הגמרא  דברי ע"פ – בזה הביאור לומר 120ויש

שתתחלק ישראל ארץ lylxyr"עתידה dy
כמ"ש  בארץ, חלק יקבל לוי שבט שגם 121שבטים",

אחד": לוי "שער

ובביזתה  ישראל ארץ בנחלת לוי זכה לא "למה
לשרתו  ה' את לעבוד שהובדל מפני – אחיו עם
לרבים, הצדיקים ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות

לישראל,122שנאמר  ותורתך ליעקב משפטיך יורו
מלחמה  עורכין לא העולם, מדרכי הובדלו לפיכך
השם, חיל הם אלא נוחלין.. ולא ישראל כשאר

להם,123שנאמר  זוכה הוא ברוך והוא חילו, ה' ברך
ונחלתך"124שנאמר  חלקך .119אני

הימים  ש"באותן כיון – לבוא לעתיד אבל
שנאמר  והאמת, והחכמה הדעה מלאה 125תרבה כי

ה'" את דעה כל 126הארץ עסק יהי' ש"לא ועד ,
מלאה  כי שנאמר בלבד.. ה' את לדעת אלא העולם

מכסים" לים כמים ה' את דעה יהי'127הארץ לא –
אז dlcadaצורך שיהי' העולם מדרכי לוי דשבט

zenilyd zilkza חלק לוי שבט גם יקבל ולכן ,
בארץ. ונחלה

דלעתיד  שבטים לי"ג שה"חלוקה" לומר, ויש
שלמעלה  האחדות דרגת עם קשורה לבוא

בגימטריא י"ג – :`cgמהתחלקות

באופן  תהי' לבוא לעתיד הארץ חלוקת
להןd"awdש" שנאמר envraמחלק ואלה 128,

ה'" נאום שגם,120מחלוקתם מובן, dwelgdשמזה
של ובאופן מצד כחלוקה `zecgהיא "לא שלכן, ,

הזה  העולם הבא, עולם של חלוקה הזה עולם של
שדה  פרדס, שדה לו אין לבן שדה לו יש אדם
כל  לך אין הבא לעולם לבן, שדה לו אין פרדס

ובעמק  ובשפלה בהר לו שאין ואחד ,129אחד
ראובן שער יהודה`cgשנאמר לוי `cgשער שער

cg`"'כו בעצמו להן מחלק הקב"ה ,120.

שבזמן  – הענינים) (בפנימיות בזה וההסברה
דרגת  וגילוי המשכת ע"י העולם בירור נעשה הזה
מתלבשת  שלכן לעולם השייכת האלקות
(לאחרי  לבוא ולעתיד שבעולם, בהתחלקות
וגילוי  המשכת גם תהי' העולם) בירור שיושלם
דעולם, מההתחלקות שלמעלה האלקות דרגת
שיהיו  דישראל האחדות ע"י הפשוטה, אחדות
אלא  בלבד לוי שבט "לא – לוי שבט בדרגת כולם
ה"ז  אותו.. רוחו נדבה אשר כו' ואיש איש כל
לעולם  ונחלתו חלקו ה' ויהי' קדשים קדש נתקדש

ללוים" לכהנים שזכה כמו עולמים.. .130ולעולמי 

ה"ז  – גופא) לבוא (לעתיד יותר ובפרטיות
דעה  הארץ ד"מלאה ומצב המעמד שבין החילוק
תשובה) בהלכות הרמב"ם (כמ"ש ה'" את

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

ח.116) ו, מיכה
(117.27 הערה כנ"ל
כד.118) יד, פרשתנו
הי"ב.119) פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם
א.120) קכב, ב"ב
שם.121) ב"ב לא. מח, יחזקאל
יו"ד.122) לג, ברכה
יא.123) שם,
כ.124) יח, קרח
ט.125) יא, ישעי'
ספ"ט.126) תשובה הל' רמב"ם
ספרו.127) וחותם בסיום שם

כט.128) מח, יחזקאל
"אין 129) דעוה"ז בחלוקה שגם (63 (שבהערה בב"ק ומ"ש

ובעמק" ובנגב ובשפלה בהר לו שאין מישראל ושבט שבט כל לך
לכל  בנוגע ה"ז לעוה"ב משא"כ השבט, לכללות בנוגע רק ה"ז –
"אי  אחד", לכל היינו אחד ראובן שער לו "ומשמע מישראל, אחד
מעט  מזה אלא מזה, כמו מזה בשוה להם אין הזה בעולם נמי*,

לו יש הבא לעולם אבל הרבה, deyומזה xeriy lkd on תוד"ה) "
שם). ב"ב הזה העולם

דוד 130) "הרי ומסיים: – ויובל. שמיטה הל' סוף רמב"ם
תומיך אתה וכוסי חלקי מנת ה' אומר הגורל ilxebע"ה בחי' ,"
ישראל בכל שהיא הנשמה, עצם **.deyaשבנשמה,

lk jl oi`" `qxibdl wx `ed '`d uexizd ,ik (*haye hayl`xyin
jl oi`" (w"aa) `qxibdl k"`yn ,"'ekl`xyin`qxibd idefy) "

jl oi` qxbc zi` edine" siqen k"g`e ,a"aa 'qez `iany zgeexd
.("l`xyin haye hay

(dwelg) zewlgzddy ± "lxeba" `id ux`d zwelg mby ,xirdle (**
'r `"g hweln n"dq d`x) zewlgzdn dlrnly mvrd mr dxeyw

.jli`e hlwp"ye.(



ypz'd"`ל fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

לתור  המרגלים י"ב דשילוח הענין תוכן גם וזהו
(שס  הארץ ציצית)את בפרשת וחותמו –141יומו

העבודה בבירורzihxtdשגם שבט ihxtdדכל ewlg
בנקודת חדורה (שבישראל zecg`dבארץ,

בכך  כמודגש מהתחלקות, שלמעלה ובהתורה)
גם  כולה, הארץ את לתור הולך שבט דכל שהנשיא

השבטים. דשאר החלקים

‚È משילוח וההוראה הלימוד גם מובן עפ"ז .
הדגשת  – מישראל כאו"א בעבודת המרגלים

ובתורה: שבישראל האחדות נקודת

כפי  מישראל כאו"א של הפרטית עבודתו גם
ד"לדעתך" בהענין ובמיוחד כולל זמ"ז, שמחולקים

שוות" דיעותיהם ש"אין האדם), מציאות ,142(עיקר
שלמעלה  האחדות בנקודת חדורה להיות צריכה

לראש) (לכל שמתבטאת כפי zad`aמהתחלקות,
l`xyi zecg`e l`xyi("לדעתך") בדעתו שמתבונן ,

לו, המצטרך בכל ולסייע לעזור הזולת של בצרכיו
שאומרים וכפי בגשמיות, והן ברוחניות xeaicaהן

מעשה  הוי שפתיו יום 143(ועקימת כל בהתחלת (
התפלה  של 144לפני עשה מצות עלי  מקבל "הריני :

כמוך" לרעך .145ואהבת

החלוקות  לב' בנוגע – יותר ובפרטיות
וזבולון: ישכר שבישראל, (הכלליות)

אוהל  יושבי שגם עי"ז שנעשית להאחדות נוסף
קובעים  עסק בעלי וגם הצדקה, מצות מקיימים

להיות וצריכה יכולה לתורה, גם zecg`dעתים
א' בצדקה zewelgdnבכל ולדוגמא: וצדקה, דתורה

גם צדקה שנותן –zlefd ly ezekfl ודכו"כ ,
בעשירות  בירכם שהקב"ה כאלה וישנם מישראל,
ובנות  בני כל של לזכותם צדקה שנותנים מופלגה
עבור  פרוטות חמש או אחת (פרוטה שבדור ישראל
בישראל, כמותם שירבו והלואי מישראל), כאו"א
לאופן  ועד הזולת, עם גם תורה שלומד – ובתורה

הרבה" תלמידים עשה 146ד"העמידו ש"מצות ועד ,
) מישראל וחכם חכם כל על תורה cigiשל lk(

את micinlzdללמד lk"147.

ודתורה  דישראל האחדות שנקודת להוסיף, ויש
(כהמנהג  הרמב"ם בלימוד מיוחדת בהדגשה היא
יומי  שיעור ללמוד האחרונות בשנים שנתפשט
מתאחדים  בנ"י שכל – ליום) פרקים ג' ברמב"ם,
פה  שבעל לתורה ("מקבץ התורה כל בלימוד

במק"א 148כולה" בארוכה כמשנ"ת ,(149.

שע"י  ודתורה דישראל האחדות – ועיקר ועוד
המעיינות dxezdהפצת zeiniptc,שבתורה ("סתים"

עם  דישראל ד"סתים" האחדות נעשית ידה שעל
דקוב"ה  חוצה dveg)150"סתים" שאין לחוצה עד ,

גם  זה בדורנו במיוחד שנתחדש כפי הימנו,
הגילוי  הי' לא (שבו התחתון כדור בחצי ובמיוחד

כ"ק 151דמ"ת  הדור, נשיא של מושבו נקבע שבו ,(
מופצים  ומשם שבדורנו, משה אדמו"ר, מו"ח

ובמשך ממש, תבל קצוי בכל mipyהמעיינות laei152

בהפצת153("עולם" ההוספה ע"י אשר, המעיינות ),
" והותר"), ד"די באופן היתה (שכבר את rcחוצה

" אביך", זוכים jzrcl"154אלקי ,155cine skiz
אלא  העולם כל עסק יהי' (ש)לא הזמן.. ל"אותו
חכמים  ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את לדעת
דעת  וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים
דעה  הארץ מלאה כי שנאמר האדם, כח כפי בוראם

מכסים". לים כמים ה' את
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בהפטורה 141) – דיהושע המרגלים ב' שילוח משא"כ
ixg`lyאחדות – ציצית דפרשת מהתחלקות dlrnlyהקריאה

לפרטים*.
ועוד.142) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה
א.143) סה, סנהדרין
וש"נ.144) .374 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
(בקשת 145) תפלתו ע"י הפרטיים בעניניו גם ניתוסף ועי"ז

ותוכל  ישראל תפלות מכל כלולה תפלתו ש"תעלה – צרכיו)
ועוד). בתחלתו. הכוונות (שער פרי" ולעשות למעלה לעלות

.(zncewd dxrd d`x) zaye f"rc llkdl xzei jiiy df cvne (*

מ"א.146) פ"א אבות
ה"ח.147) שם ולאדה"ז ה"ב פ"א ת"ת הל' רמב"ם
הי"ד.148) לספר הרמב"ם הקדמת לשון
ועוד.149) ואילך. 229 ע' חכ"ז לקו"ש
א.150) מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה

ובכ"מ.
וש"נ.151) שלא. ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
לכ"ח 152) שנים  יובל גרמא, שהזמן בענין ובמיוחד כולל

שיחת  בארוכה ראה – זה) הש"ק מיום (שמתברך סיון ("כח")
סיון. כ"ח

(153– ו. כא, משפטים  ופרש"י מכילתא א. טו, קידושין
ואילך. ד מב, פרשתנו מלקו"ת גם ולהעיר

ב"לדעתך"154) ההוספה גם במשה dyncכולל גם (ועי"ז
לא  מנוחה להם אין "צדיקים כמארז"ל – מישראל) שבכאו"א
ומשרע"ה  "האבות וש"נ), בסופה. (ברכות בעוה"ב" ולא בעוה"ז
(סה"מ  כו'" ג"פ בכ"י ומתעלים שנה אלפים מג' יותר בג"ע שהם

ועוד). רכ. ע' תרנ"ד
לשאלתו 155) במענה – להבעש"ט המשיח מלך כהבטחת

(אגה"ק  חוצה (דהבעש"ט) מעינותיך כשיפוצו – מר אתי אימת
בתחלתו). כש"ט – דהבעש"ט



לא `"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

„È,זה ביום ממש, ומיד שתיכף – לנו תהי' וכן .
מתקיימת שלח, פרשת הש"ק ynnיום lreta

שיכנסו  להם "בישר השבוע: שבפרשת הבשורה
" ההפטורה: וחותם וכסיום `zלארץ", epicia 'd ozp

epiptn ux`d iayei lk ebenp mbe ux`d lk,"

הגלות  ברגעי שגם (עי"ז) ובמיוחד כולל –
בנוגע  הארץ שלימות על בתוקף עומדים האחרונים
לבעלותם  הקב"ה ע"י ניתנו שכבר הארץ לחלקי

בנ"י l`xyiשל ux` ighyn lry s` e"g xifgdl `ly
mlerd zene`l156–

בשלימותה, ישראל לארץ באים בנ"י וכל
גם  (כולל אומות עשר ארץ בשלימות: שלימות

וקדמוני) קניזי קיני שבטים,157ארץ לי"ג שתתחלק

עיר  לירושלים באים – עצמה ישראל ובארץ
לשבטים  נתחלקה שלא המקדש 158הקודש ולבית ,

השלישי,

על  תודה קרבן לראש) (לכל מקריבים ושם
הגלות  ממאסר בנ"י דכל היין 159היציאה ומנסכים ,

שיר  כלי זכר)160בכל (לשון חדש" ה"שיר ובפרט ,
גלות  אחרי' שאין ,161דגאולה

(אשר) חדשה "תורה 162תצא"iz`nולומדים

כולם  כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו ש"לא באופן
נעשה ize`"163ידעו זה שכל – העיקר והוא ועוד ,

ממש. ומיד ותיכף ממש, בפועל
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(156) סיון שבכ"ה (פ"ג)* תענית ממגילת יום axrלהעיר
מיהודה  חלק ליטול רוצים שהיו דאוה"ע הערעור בטל זה) הש"ק

פסיסא. בן גביהה של נצחת" ה"תשובה ע"י וירושלים
ובפרש"י.157) יחֿכא טו, לך לך

l"ve ,`ed qetcd zerh ± "oqip c"ka" (` ,`v) oixcdpqa y"ne (*
df ygkenc li`ed `ed q"h i`ce) oqip mewna oeiqe ,c"k mewna d"k
oeiq zln mzd slgzpc xnel xazqn ithc ,(ziprz zlibnn) `kdn
,cner enewna `ly `kdc dyrnd lkc xneln ,oqip enewna qitcdl
miycg 'qez dkex`a d`x ± (oqip ycegc wxtd) "`"t lirl jiiyc

.my ziprz zlibnl

וש"נ.158) א. כו, מגילה
(159– פרטי** דאיש ממאסר מהיציאה וק"ו במכ"ש

מבית  חבוש שהי' ומי .. הים יורדי להודות צריכין "ארבעה
ב), נד, (ברכות אדם" לבני ונפלאותיו חסדו לה' יודו .. האסורים
לגאולה  הגלויות ד' דכל מהמאסר בנ"י דכל היציאה ועאכו"כ

גלות. אחרי' שאין
ה"ה.160) פ"ו ומוספין תמידין הל' רמב"ם ראה
ועוד.161) א. טו, בשלח מכילתא
ג.162) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
לג.163) לא, ירמי'

.152 dxrd lirl d`x ± oeiq g"kl zekiiydn xirdl (**

`"ypz'd fenz g"dan ,gly t"y zegiyn

לתור  המרגלים י"ב דשילוח הענין תוכן גם וזהו
(שס  הארץ ציצית)את בפרשת וחותמו –141יומו

העבודה בבירורzihxtdשגם שבט ihxtdדכל ewlg
בנקודת חדורה (שבישראל zecg`dבארץ,

בכך  כמודגש מהתחלקות, שלמעלה ובהתורה)
גם  כולה, הארץ את לתור הולך שבט דכל שהנשיא

השבטים. דשאר החלקים

‚È משילוח וההוראה הלימוד גם מובן עפ"ז .
הדגשת  – מישראל כאו"א בעבודת המרגלים

ובתורה: שבישראל האחדות נקודת

כפי  מישראל כאו"א של הפרטית עבודתו גם
ד"לדעתך" בהענין ובמיוחד כולל זמ"ז, שמחולקים

שוות" דיעותיהם ש"אין האדם), מציאות ,142(עיקר
שלמעלה  האחדות בנקודת חדורה להיות צריכה

לראש) (לכל שמתבטאת כפי zad`aמהתחלקות,
l`xyi zecg`e l`xyi("לדעתך") בדעתו שמתבונן ,

לו, המצטרך בכל ולסייע לעזור הזולת של בצרכיו
שאומרים וכפי בגשמיות, והן ברוחניות xeaicaהן

מעשה  הוי שפתיו יום 143(ועקימת כל בהתחלת (
התפלה  של 144לפני עשה מצות עלי  מקבל "הריני :

כמוך" לרעך .145ואהבת

החלוקות  לב' בנוגע – יותר ובפרטיות
וזבולון: ישכר שבישראל, (הכלליות)

אוהל  יושבי שגם עי"ז שנעשית להאחדות נוסף
קובעים  עסק בעלי וגם הצדקה, מצות מקיימים

להיות וצריכה יכולה לתורה, גם zecg`dעתים
א' בצדקה zewelgdnבכל ולדוגמא: וצדקה, דתורה

גם צדקה שנותן –zlefd ly ezekfl ודכו"כ ,
בעשירות  בירכם שהקב"ה כאלה וישנם מישראל,
ובנות  בני כל של לזכותם צדקה שנותנים מופלגה
עבור  פרוטות חמש או אחת (פרוטה שבדור ישראל
בישראל, כמותם שירבו והלואי מישראל), כאו"א
לאופן  ועד הזולת, עם גם תורה שלומד – ובתורה

הרבה" תלמידים עשה 146ד"העמידו ש"מצות ועד ,
) מישראל וחכם חכם כל על תורה cigiשל lk(

את micinlzdללמד lk"147.

ודתורה  דישראל האחדות שנקודת להוסיף, ויש
(כהמנהג  הרמב"ם בלימוד מיוחדת בהדגשה היא
יומי  שיעור ללמוד האחרונות בשנים שנתפשט
מתאחדים  בנ"י שכל – ליום) פרקים ג' ברמב"ם,
פה  שבעל לתורה ("מקבץ התורה כל בלימוד

במק"א 148כולה" בארוכה כמשנ"ת ,(149.

שע"י  ודתורה דישראל האחדות – ועיקר ועוד
המעיינות dxezdהפצת zeiniptc,שבתורה ("סתים"

עם  דישראל ד"סתים" האחדות נעשית ידה שעל
דקוב"ה  חוצה dveg)150"סתים" שאין לחוצה עד ,

גם  זה בדורנו במיוחד שנתחדש כפי הימנו,
הגילוי  הי' לא (שבו התחתון כדור בחצי ובמיוחד

כ"ק 151דמ"ת  הדור, נשיא של מושבו נקבע שבו ,(
מופצים  ומשם שבדורנו, משה אדמו"ר, מו"ח

ובמשך ממש, תבל קצוי בכל mipyהמעיינות laei152

בהפצת153("עולם" ההוספה ע"י אשר, המעיינות ),
" והותר"), ד"די באופן היתה (שכבר את rcחוצה

" אביך", זוכים jzrcl"154אלקי ,155cine skiz
אלא  העולם כל עסק יהי' (ש)לא הזמן.. ל"אותו
חכמים  ישראל יהיו ולפיכך בלבד, ה' את לדעת
דעת  וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים
דעה  הארץ מלאה כי שנאמר האדם, כח כפי בוראם

מכסים". לים כמים ה' את
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בהפטורה 141) – דיהושע המרגלים ב' שילוח משא"כ
ixg`lyאחדות – ציצית דפרשת מהתחלקות dlrnlyהקריאה

לפרטים*.
ועוד.142) א. לח, סנהדרין א. נח, ברכות ראה
א.143) סה, סנהדרין
וש"נ.144) .374 ע' חכ"ה לקו"ש ראה
(בקשת 145) תפלתו ע"י הפרטיים בעניניו גם ניתוסף ועי"ז

ותוכל  ישראל תפלות מכל כלולה תפלתו ש"תעלה – צרכיו)
ועוד). בתחלתו. הכוונות (שער פרי" ולעשות למעלה לעלות

.(zncewd dxrd d`x) zaye f"rc llkdl xzei jiiy df cvne (*

מ"א.146) פ"א אבות
ה"ח.147) שם ולאדה"ז ה"ב פ"א ת"ת הל' רמב"ם
הי"ד.148) לספר הרמב"ם הקדמת לשון
ועוד.149) ואילך. 229 ע' חכ"ז לקו"ש
א.150) מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה

ובכ"מ.
וש"נ.151) שלא. ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
לכ"ח 152) שנים  יובל גרמא, שהזמן בענין ובמיוחד כולל

שיחת  בארוכה ראה – זה) הש"ק מיום (שמתברך סיון ("כח")
סיון. כ"ח

(153– ו. כא, משפטים  ופרש"י מכילתא א. טו, קידושין
ואילך. ד מב, פרשתנו מלקו"ת גם ולהעיר

ב"לדעתך"154) ההוספה גם במשה dyncכולל גם (ועי"ז
לא  מנוחה להם אין "צדיקים כמארז"ל – מישראל) שבכאו"א
ומשרע"ה  "האבות וש"נ), בסופה. (ברכות בעוה"ב" ולא בעוה"ז
(סה"מ  כו'" ג"פ בכ"י ומתעלים שנה אלפים מג' יותר בג"ע שהם

ועוד). רכ. ע' תרנ"ד
לשאלתו 155) במענה – להבעש"ט המשיח מלך כהבטחת

(אגה"ק  חוצה (דהבעש"ט) מעינותיך כשיפוצו – מר אתי אימת
בתחלתו). כש"ט – דהבעש"ט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oikxr(iriax meil)

:`xnbd dywnàèéLtax jledy `ed xexae heyt `ld - §¦¨
:`xnbd zayiin .jka yi yecig dne dcedi iax zhiya `pdk

àîéúc eäîy `xnbd yecig `lnl` xn`z `ny -eléôà ©§¥¨£¦
àéúà ïðaøkoian driwz lky xaeq zn`ay ,eixac mikled - §©¨¨¨§¨

oi` zhren dwqtd wiqtd m`e ,`id dnvr ipta devn ylyd
`ly ezpeek 'drexzl driwz oia oi`' xn`y dne ,wqtd df
lk zriwz zkynpy onfd on xzei ,epiid] i`cn xzei ddyi

,drexzl driwz oia [zeriwzd zyly,ïðçBé éaøcî é÷etàìe§©¥¦§©¦¨¨
úBòé÷z òLz òîL ,øîàcdpyd y`x lyúBòL òLúa §¨©¨©¥©§¦§¥©¨

,íBia,driwzl driwz oia dry wiqtdyàöéla` .daeg ici ©¨¨
.wqtd dpi` zhren dwqtde opaxk `pdk ax xaeq mlerlà÷̈

ïì òîLî`l` opaxk xaeq epi`y eprinydl `xnbd d`a - ©§©¨
.wqtd `id ixd zhren dwqtd s`y eixac zpeeke ,dcedi iaxk

:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàå,ezpeek `id jk zn`a ile`e - §¥¨¨¦©¦
`yzeevn ylyy opaxk xaeqe ,cala daexn wqtd wiqtdl oi

:`xnbd zayiin .odéàî ,ïk íàoeyld `id dn -,'íeìk àìå' ¦¥©§Ÿ§
.zhren dwqtd `l elit`e llk wiqtdl oi`y rnyny

dpyna epipy'åëå ìéìça äkî äðMa íBé øNò íéðLiptl §¥¨¨©¨¨©¤¤¨¦

.gafnd
:`xnbd zxxanéðä àðL éàîminid el`a dpzyd dn - ©§¨¨¥

:`xnbd zx`an .mixg` minin lilga mda mipbpnyìéàBä¦
ìlää úà ïäa øîBb ãéçéålld mda xne` cigid mby oeikn - §¨¦¥¨¤¤©©¥

,mly,÷ãöBäé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàcmpyi §¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤§¨¨
íéîé øNò äðBîLdpya,ìlää úà ïäa øîBb ãéçiäLel`e §¨¨¨¨¦¤©¨¦¥¨¤¤©©¥

,mdâçä éîé äðBîL,zekeq lyéîé äðBîLedíBéå ,äkeðç §¨§¥¤¨§¨§¥£¨§
úøöò ìL (ïBLàøä) áBè íBéå ,çñt ìL ïBLàøä áBèbg-] ¨¦¤¤©§¨¦¤£¤¤

.[zereaydoaxw mda oi`y dkepgd ini caln ,minid el`ae
.gafnd iptl lilga mipbpn ,meidäìBbáe,ux`l dvega - ©¨

mpyi ,`neic `witqn zeielb ly ipy aeh mei mibdepyíéøNò¤§¦
ãçàå,md el`e ,lldd z` mda xneb cigidy miniéîé äòLz §¤¨¦§¨§¥
âçä,zekeq lyéîé äðBîLedìL íéáBè íéîé éðLe ,äkeðç ¤¨§¨§¥£¨§¥¨¦¦¤

.úøöò ìL íéáBè íéîé éðLe ,çñt¤©§¥¨¦¦¤£¤¤
:lldd z` mda mixneby minid el` mipey dna `xnbd zxxan

âça àðL éàîzekeqdïðéøîàcmly lldaàîBé ìkzenin ©§¨¤¨§¨§¦©¨¨
,bgdïðéøîà àìc çñôa àðL éàîemly lld ©§¨§¤©§Ÿ¨§¦©
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ·Ï ÈÂÏÏ ¯˘ÚÓ‰ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ Â‰Ó
?Á¯Â˜

הנה  "ואני שבין והקשר הפרשיות סמיכות אודות

בני  קדשי לכל תרומותי משמרת את לך נתתי

קורח 1ישראל..." מחלוקת לבין – כהונה מתנות ענין –
מציין  ורש"י ב"ספרי", נאמר בפרשה, כן לפני האמורה

בפירושו  על 2זאת וערער קורח ש"בא שלאחר ,
אהרן 3הכהונה" כהונת שאת הקדושֿברוךֿהוא, אמר

באמצעות  וזאת בערכאין, ומעלה וחותם כותב הוא

כהונה  .4מתנות

מתנות שבין לקשר הסבר זהו להבין: dpedkוצריך
ענין בין הקשר מה אך קורח, מחלוקת xyrnd5לבין

המוזכר iellהניתן מעשר...", כל נתתי הנה לוי ("ולבני

מתנן  חלקך, "אני של אמירה ובאותה אחרי מיד

חולקך" אינון לך כהונה 6דייהבית מתנות לבין 7– – (
קורח? מחלוקת

שום  לכך שאין בלבד זו לא לכאורה, מזה: יותר
לזה: הנוגד ענין זהו אלא קורח, למחלוקת קשר

היתה קורח גם wxמחלוקת "ובקשתם – הכהונה על

לוי,le`–8כהונה" היה עצמו קורח שהרי לויה, על
קהת miaeygdומבין בן יצהר בן – ?9שבהם

היא  עצמה זו שאכן לתרץ היה ניתן לכאורה,
נגרמה  והמחלוקת לוי, משבט היה שקורח כיון הסיבה:
עצם  הרי – לוי משבט אנשים עוד ידי ועל עלֿידו

לוי  בני כפי 10היותם ומחלוקתם, לטענתם הגורם היה
משה  להם כי 11שאמר מכם המעט לוי בני נא "שמעו :

לעבוד... ישראל... מעדת אתכם ישראל אלקי הבדיל
ובקשתם אתך לוי בני אחיך כל ואת אותך mbויקרב

dpedk נפגעה זאת שעקב ולחשוב לטעות היה ניתן – "
ציוה  לכן ותפקידו. לוי שבט של חשיבותו ח"ו

כהונה,cgiaהקדושֿברוךֿהוא, מתנות על הציווי עם
לוי  שבני ללמדנו לוי... לבני מעשר נתינת על גם

בחשיבותם  .12נשארו

את  מזכירה שהתורה מזה כי כך, לומר קשה אך
המעשרות וא"ו jyndaענין ובתוספת כהונה, למתנות

xeaigd13 ללויים המעשר ענין שבין הקשר שגם מובן, ,
שבין  הקשר כמו אופן באותו הוא קורח מחלוקת לבין
להדגיש  כדי כלומר, קורח, מחלוקת לבין כהונה מתנות

הלויה  מעלת את חיובי באופן רק 14מלכתחילה ולא ,
המעלה  שלילת את למנוע .15כדי

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

ואילך.1) ח יח, פרשתנו
כ.2) פסוק לקמן גם נשנה ובספרי עה"פ.
הכהונה 3) על אהרן כנגד וערער קרח (בא בפרש"י ועד"ז בספרי כ"ה

על קרח שערער לפי טוב: לקח במדרש אבל לו). ונתן הכתוב zepznבא
dpedk.'כו ללמדך המתנות, את ולבניו לאהרן לקיים ללמד הכתוב בא

כו' להתגרות כו' התחילו ד: פי"ח במדב"ר ג. פרשתנו תנחומא וראה
כו'. מת"כ כ"ד

"לכך4) מסיים dxn`pבספרי בפרש"י אבל לקרח". סמוך זו פרשה
ונתבאר dknqp"ולכך שם), טוב לקח במדרש (ועד"ז לכאן" זו פרשה

ואכ"מ. ואילך. 124 ע' חכ"ג בלקו"ש בארוכה
ואילך.5) כא שם הפרשה בהמשך המדובר
"אנא 6) שתרגם – מתיב"ע יותר לפשש"מ קרוב (שהוא שם ת"א

חלקך").
מן 7) מעשר  דתרומת דמכיון להנ"ל) (בהמשך אפ"ל הי' בפשטות

נתינת  מצות תחלה להקדים הוצרך כהונה, מתנות מכ"ד א' היא המעשר
ובתוך  בהמשך נאמרה מעשר דמצות קשה לפי"ז אבל ללוי. מעשר
מעשר  ותרומת המוסיף), (ובוא"ו כהונה מתנות ע"ד (לאהרן)* הדיבור
הערה  לקמן וראה כה). (יח, ולמשה – בפ"ע (ובפרשה) בדיבור נאמרה

.15
יוד.8) טז,
(פרש"י 9) משה" עם "לחלוק שבא גרם זה ואדרבא פרשתנו. ריש

ודתן). ד"ה שם
א"צ 10) שלדעתם – תכלת שכולה טלית ע"ד סנהדראות) ראשי (או

ודתן). ד"ה קרח ר"פ פרש"י (ראה – לציצית
ואילך.11) ח טז,
כו.12) יח, פרשתנו עה"ת מש"ך להעיר
כא).13) (יח, גו' לוי ולבני
לוי14) "ולבני נאמר שם שגם "אין dpdלהעיר שם ובספרי נתתי"

לקו"ש  וראה כהונה. במתנות ח שם, ופרש"י כבספרי שמחה" אלא הנה
הנ"ל. חכ"ג

מובנת 15) ללוי מעשר וכן כהונה מתנות שסמיכות י"ל בפשטות
ובית  ובניך "אתה ואילך) א (יח, שלפנ"ז לפרשה בהמשך בא כי מעצמה,

מענה (שהוא גו'" המקדש עון את תשאו אתך כזֿכח)i"palאביך (יז,
לוי  מטה אחיך את "וגם ה'") משכן אל הקרב הקרב כל גו' גוענו "הן
כאֿב), (יח, בהפסוק וכמפורש גו'". לעבוד גו' ושמרו גו' אתך הקרב גו'
יקרבו  ולא גו' עבודתם חלף גו' בישראל מעשר כל נתתי הנה לוי "ולבני
במפרשי  (כמ"ש כהונה במתנות הוא ועד"ז גו'" מועד אוהל אל בנ"י עוד
דעת  כא שם, מספרי ולהעיר ועוד. שם. אוה"ח ח. יח, ספורנו – התורה

הגדולה האריכות מתרצים (ופרש"י) שבספרי אלא יאשי'). ihxtaר'
משל  הוא שהביאור – מת"כ לו שניתנו הענין כללות ולא כהונה מתנות

נסמכה "ולכך קרח ערעור לבטל כו', לכאן".dyxtלמלך זו

.oxd` l` 'd xn`ie (g weqta dyxtd zlgz lr sqep) t"der xn`p k weqtay xirdle (*
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לחלוטין, מדוייקים התורה עניני שכל כיון כן: כמו
לבין  ולויה כהונה מתנות שבין שהקשר לומר, יש
כהונה  שמתנות כללי, באופן רק אינו קורח מחלוקת

סימן הערעור calaהם לאחר אהרן כהונת ,16לחיזוק
למחלוקת ozednyאלא קשורה ולויה כהונה מתנות של

קורח.17קורח  לטענת מענה ומהווה

.·

ÌÚ‰ ÔÓ Ï„·ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ô‰Î‰ :Á¯Â˜ ˙ÚË

בהרחבה  דובר ב"נועם 18כבר הנאמר על
בתרגום 19אלימלך" אשר קורח, של נאמר 20שהענין

"bltz`e מים בין המבדיל לרקיע בדומה הוא קורח",
ועל 21למים  לתחתונים. עליונים בין ולהבדיל לחלק ,

אהרן: כהונת על מחלוקתו התבססה כך

הוא  העולם, מעניני לחלוטין מנותק שהכהן כיון
קדושה  בעניני רק הפסוק 22עסוק ובלשון –23"lcaie

להקדישו miycwאהרן ycew,"ובניו הוא

נאמר  שעליו גדול, כהן אהרן, "ומן 24ובמיוחד
קהל  על תתנשאו "מדוע כך אם – יצא" לא המקדש

של 25ה'" ההשפעה להיות צריכה ומדוע כיצד –
ה'") קהל ("על ישראל על אהרן וקדושת התנשאות

יתעלו הם אשר elcaeieשגם בעוד העולם, מעניני
היא מהם wqrzdlעבודתם ולעשות גשמיים דברים עם

לאלקות. כלים

אינה  ה'" קהל על תתנשאו "מדוע טענתם ולפיכך
חפץ  קורח כי – כהנים יהיו עצמם שהם לרצונם סותרת
"כל  על להשפעה קשר לה שאין כהונה, של אחר בסוג

העדה".

ששמאי  בקדושה, מוצאים שאנו לענין –26בדומה
קפדנותו  הבנין"27מצד באמת "דחפו ו"בית 28– ,

משנה" אינה הלל בית במקום היא 29שמאי דרכם כי ,

דרכיו" ששוקל דרך... "ושם של .30באופן

אשר  – וחבריו יוחאי בר שמעון רבי נוספת: דוגמא
עלתה  ולא יוחאי בר שמעון כרבי עשו "הרבה

לאחר 31בידם" אפילו ("חבריו") בנו אלעזר ורבי ,
מחי" "הוי במערה השלושֿעשרה (=היה 32השנה

מכה).

נכתב  כהונה מתנות על הציווי מדוע מובן בכך
את  מבטאות כהונה מתנות קורח: מחלוקת לאחר
נותנים  שישראל – לכהנים ישראל שבין הקשר
כלומר, העולם. מעניני המופרשים לכהנים, מרכושם

ההופכים minnexnהם שלהם, הגשמיים הענינים את
חלקך", "אני נאמר עליהם ואשר כהונה, למתנות

ניתנים שהם .edÎjexaÎyecwl`כדלעיל,

קורח  חלק בפועל אמנם, בכך: די אין לכאורה, אך,
כוונתו, אך אהרן, כהונת על ובמיוחד הכהונה על

הפרדה  רק שתהיה היתה הכהונה, ענין את ,33ותפיסתו
יהיה לבין xeaigולא העולם, "תחתונים", בין

לכאורה, לכך, ובהתאם ואלקות. קדושה – "עליונים"
הגשמיים  שהענינים באופן התיקון להיות צריך היה

חיבור ixnblיימסרו שיווצר כך לקדושֿברוךֿהוא,
קדוש  ייעשה גשמי דבר כאשר לתחתון, עליון בין נצחי
הם  המזבח על לה' המוקרבים שקרבנות כשם לגמרי,

מתנות כל מן לא אך לחלוטין, אשר dpedkקדושים ,
milk`p)z`pdlהם מהם וחלק הכהנים, (oileg.

.‚

È·¯‰ ¯Â¯Á˘ ÔÈ·Ï Á¯Â˜ ˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ· ¯˘˜ ˘È
ÊÂÓ˙ '‚· ˆ"ÈÈ¯‰

ג' בו שחל בשבוע לפעמים נקראת קורח פרשת
כ"ק  שוחרר שבו היום – עצמו תמוז ג' ביום או תמוז,

תרפ"ז  בשנת ממאסר אדמו"ר, .34מו"ח
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(יז,16) אהרן" מטה ש"פרח מזה ההוכחה היתה כבר שע"ז ובפרט
(רש"י  הכהן" באהרן שבחרתי "לזכרון – לאות" "למשמרת וניתן כג)

כה). שם,
(17.3 שבהערה טוב לקח ממדרש להעיר
וש"נ.18) ואילך, 116 ע' ח"ח לקו"ש ראה
ד"19) תשכג. תרצז, ע' פרשתנו באוה"ת ונתבאר פטר הובא כל ה

כאן. המור בצרור גם הובא – ואילך א יז, זח"א ע"פ ועוד. תרכ"ז. רחם
בפרש"י.20) הובא
ואילך.21) ב תצו, ח"ג שם אוה"ת וראה ז. א, בראשית
(22dyxtd 'l.פמ"ו תניא קדושים. ר"פ ופרש"י תו"כ (ראה והבדלה

ועוד). פ"י. אגה"ת
יג.23) כג, דה"א
יב.24) כא, אמור
ג.25) טז,

וראה 26) התניא). הקדמת וראה א. רמה, (זח"ג הגבורה מקו ששרשו
.77 בהערה ובהנסמן ואילך. סע"ב נד, פרשתנו לקו"ת שם. זח"א

(וראה 27) במ"א ומבואר קפדנין. כהנים ע"ד ב) (קס, ב"ב וראה
זה  להיות שיכול איך שפט) ע' חקת לקלוי"צ תצא. ע' להצ"צ ביאוה"ז

אהרן: של בניו) (וכש"כ ותלמידיו באהבה, בנ"י את שמברכין `adeאף
כמאמר הבריות א).lldאת לא, (בשבת והנהגתו

שם.28) שבת
וש"נ.29) רע"ב. לו, ברכות
ג.30) מח, שה"ש לקו"ת
ב.31) לה, ברכות
ב.32) לג, שבת
השייכות33) בה,dlilycע"ד מחריב  דמינה  א) (ג, זבחים וראה .

בה. מחריב לא מינה דלאו
לדֿלז.34) ליקוט לקו"ד ראה – והגאולה המאסר פרשת

gxew zyxt zegiyÎihewlgi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ·Ï ÈÂÏÏ ¯˘ÚÓ‰ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰ Â‰Ó
?Á¯Â˜

הנה  "ואני שבין והקשר הפרשיות סמיכות אודות

בני  קדשי לכל תרומותי משמרת את לך נתתי

קורח 1ישראל..." מחלוקת לבין – כהונה מתנות ענין –
מציין  ורש"י ב"ספרי", נאמר בפרשה, כן לפני האמורה

בפירושו  על 2זאת וערער קורח ש"בא שלאחר ,
אהרן 3הכהונה" כהונת שאת הקדושֿברוךֿהוא, אמר

באמצעות  וזאת בערכאין, ומעלה וחותם כותב הוא

כהונה  .4מתנות

מתנות שבין לקשר הסבר זהו להבין: dpedkוצריך
ענין בין הקשר מה אך קורח, מחלוקת xyrnd5לבין

המוזכר iellהניתן מעשר...", כל נתתי הנה לוי ("ולבני

מתנן  חלקך, "אני של אמירה ובאותה אחרי מיד

חולקך" אינון לך כהונה 6דייהבית מתנות לבין 7– – (
קורח? מחלוקת

שום  לכך שאין בלבד זו לא לכאורה, מזה: יותר
לזה: הנוגד ענין זהו אלא קורח, למחלוקת קשר

היתה קורח גם wxמחלוקת "ובקשתם – הכהונה על

לוי,le`–8כהונה" היה עצמו קורח שהרי לויה, על
קהת miaeygdומבין בן יצהר בן – ?9שבהם

היא  עצמה זו שאכן לתרץ היה ניתן לכאורה,
נגרמה  והמחלוקת לוי, משבט היה שקורח כיון הסיבה:
עצם  הרי – לוי משבט אנשים עוד ידי ועל עלֿידו

לוי  בני כפי 10היותם ומחלוקתם, לטענתם הגורם היה
משה  להם כי 11שאמר מכם המעט לוי בני נא "שמעו :

לעבוד... ישראל... מעדת אתכם ישראל אלקי הבדיל
ובקשתם אתך לוי בני אחיך כל ואת אותך mbויקרב

dpedk נפגעה זאת שעקב ולחשוב לטעות היה ניתן – "
ציוה  לכן ותפקידו. לוי שבט של חשיבותו ח"ו

כהונה,cgiaהקדושֿברוךֿהוא, מתנות על הציווי עם
לוי  שבני ללמדנו לוי... לבני מעשר נתינת על גם

בחשיבותם  .12נשארו

את  מזכירה שהתורה מזה כי כך, לומר קשה אך
המעשרות וא"ו jyndaענין ובתוספת כהונה, למתנות

xeaigd13 ללויים המעשר ענין שבין הקשר שגם מובן, ,
שבין  הקשר כמו אופן באותו הוא קורח מחלוקת לבין
להדגיש  כדי כלומר, קורח, מחלוקת לבין כהונה מתנות

הלויה  מעלת את חיובי באופן רק 14מלכתחילה ולא ,
המעלה  שלילת את למנוע .15כדי
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ואילך.1) ח יח, פרשתנו
כ.2) פסוק לקמן גם נשנה ובספרי עה"פ.
הכהונה 3) על אהרן כנגד וערער קרח (בא בפרש"י ועד"ז בספרי כ"ה

על קרח שערער לפי טוב: לקח במדרש אבל לו). ונתן הכתוב zepznבא
dpedk.'כו ללמדך המתנות, את ולבניו לאהרן לקיים ללמד הכתוב בא

כו' להתגרות כו' התחילו ד: פי"ח במדב"ר ג. פרשתנו תנחומא וראה
כו'. מת"כ כ"ד

"לכך4) מסיים dxn`pבספרי בפרש"י אבל לקרח". סמוך זו פרשה
ונתבאר dknqp"ולכך שם), טוב לקח במדרש (ועד"ז לכאן" זו פרשה

ואכ"מ. ואילך. 124 ע' חכ"ג בלקו"ש בארוכה
ואילך.5) כא שם הפרשה בהמשך המדובר
"אנא 6) שתרגם – מתיב"ע יותר לפשש"מ קרוב (שהוא שם ת"א

חלקך").
מן 7) מעשר  דתרומת דמכיון להנ"ל) (בהמשך אפ"ל הי' בפשטות

נתינת  מצות תחלה להקדים הוצרך כהונה, מתנות מכ"ד א' היא המעשר
ובתוך  בהמשך נאמרה מעשר דמצות קשה לפי"ז אבל ללוי. מעשר
מעשר  ותרומת המוסיף), (ובוא"ו כהונה מתנות ע"ד (לאהרן)* הדיבור
הערה  לקמן וראה כה). (יח, ולמשה – בפ"ע (ובפרשה) בדיבור נאמרה

.15
יוד.8) טז,
(פרש"י 9) משה" עם "לחלוק שבא גרם זה ואדרבא פרשתנו. ריש

ודתן). ד"ה שם
א"צ 10) שלדעתם – תכלת שכולה טלית ע"ד סנהדראות) ראשי (או

ודתן). ד"ה קרח ר"פ פרש"י (ראה – לציצית
ואילך.11) ח טז,
כו.12) יח, פרשתנו עה"ת מש"ך להעיר
כא).13) (יח, גו' לוי ולבני
לוי14) "ולבני נאמר שם שגם "אין dpdלהעיר שם ובספרי נתתי"

לקו"ש  וראה כהונה. במתנות ח שם, ופרש"י כבספרי שמחה" אלא הנה
הנ"ל. חכ"ג

מובנת 15) ללוי מעשר וכן כהונה מתנות שסמיכות י"ל בפשטות
ובית  ובניך "אתה ואילך) א (יח, שלפנ"ז לפרשה בהמשך בא כי מעצמה,

מענה (שהוא גו'" המקדש עון את תשאו אתך כזֿכח)i"palאביך (יז,
לוי  מטה אחיך את "וגם ה'") משכן אל הקרב הקרב כל גו' גוענו "הן
כאֿב), (יח, בהפסוק וכמפורש גו'". לעבוד גו' ושמרו גו' אתך הקרב גו'
יקרבו  ולא גו' עבודתם חלף גו' בישראל מעשר כל נתתי הנה לוי "ולבני
במפרשי  (כמ"ש כהונה במתנות הוא ועד"ז גו'" מועד אוהל אל בנ"י עוד
דעת  כא שם, מספרי ולהעיר ועוד. שם. אוה"ח ח. יח, ספורנו – התורה

הגדולה האריכות מתרצים (ופרש"י) שבספרי אלא יאשי'). ihxtaר'
משל  הוא שהביאור – מת"כ לו שניתנו הענין כללות ולא כהונה מתנות

נסמכה "ולכך קרח ערעור לבטל כו', לכאן".dyxtלמלך זו

.oxd` l` 'd xn`ie (g weqta dyxtd zlgz lr sqep) t"der xn`p k weqtay xirdle (*
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דברי  לפי ובמיוחד פרטית, בהשגחה שהכל וכידוע,
התורה 35ה"של"ה" בפרשיות נרמזים המועדים שכל

קשורה  זה יום שמשמעות מובן, להם, בסמוך הנקראות

קורח. פרשת של למשמעותה

לכאורה  ניתן קורח, מחלוקת על דלעיל ההסבר לפי

ביניהם: הקשר את בפשטות להסביר

הכהונה, ענין לעצם התנגד לא שקורח כשם

היתה, מחלוקתו אלא העם, מן הכהנים של להבדלתם
שהם כך על אל miritynכאמור, זו קדושה ומעבירים

העדה", "כל

כך  כל מהם סבל שהרבי אלו אצל היה גם כך

ואשר  להם, שהפריע הדבר ורדיפות: התנגדויות הרבה

בתורה  עבודתו עצם היה לא אותו, אסרו הם  בגללו
למען  עבודתו אלא ובעצמו, לעצמו ובמצוות

"zvaxd36 כל בין מדינתנו", מרחבי בכל התורה

(=רוסיה). ההיא במדינה אז חיו אשר היהודים

תמוז, בג' שחרורו משמעות היתה לכך ובדומה

יכול  שהרבי כל, לעין בגלוי הוכיח שהקדושֿברוךֿהוא
בפעילות ֿ zvaxdלהמשיך שהקדוש כשם התורה,

שהוא  בזה קורח של ערעורו את וביטל הסיר ברוךֿהוא

אהרן. כהונת את בערכאין" ומעלה לך וחותם "כותב

ג' הרי לעיל: לאמור בדומה זה אין  לכאורה, אך,

אלא  הרבי, של המלא שחרורו עדיין היה לא תמוז
לגלות  אז נשלח הוא שהרי בלבד, ממאסר שחרור

להמשיך  היה יכול לא הוא שבה ל"קאסטראמא",

המלא  והשחרור כראוי, התורה הרבצת בפעילות
רק xzeiהתרחש xge`n אז גם כי אם תמוז, בי"בֿי"ג ,

ההיא  המדינה מן ליציאתו עד קשיים, עדיין .37היו

לבין  הרבי שחרור שבין שהדמיון לומר, הכרחי

כהונת  בערכאין" ומעלה לך וחותם "כותב של הענין

שהוא  כפי והגאולה השחרור של לחלק קשור אהרן,
הגלות  בהגבלות עדיין מוגבל לפחות) (בחיצוניות היה

הרבי. את שאסרו אלו אצל

.„
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שאלה  ולהזכיר להקדים יש זאת, להבין כדי
וכן  בכלל, כהונה מתנות ענין לגבי לכאורה, פשוטה,

מעשר: לגבי

כהונה  חלק 38מתנות רק הן לכהן, נותן שיהודי ,

– וכדומה חלה תרומה, אפילו מנכסיו. ומסויים קטן
את לתת שצריך להן oziy`xהדברים יש – לכהן

מדרבנן  ואפילו ה"ראשית", את רק לתת צריך שיעור,

מארבעים  אחד יפה עין – לתרומה שיעור וכך 39נקבע .
בחלה  את 40גם לחלוטין לתת צריך היהודי אין אבל .

"שיריה  להיות צריך אלא וכדומה, כתרומה תבואתו כל
עשירית 41ניכרין" הרי שהוא מעשר, לגבי גם וכך ,

והתבואה. הפירות מן בלבד

"למטה" שיעור יש מדוע מובן שאסור 42ולכאורה, ,
– "למעלה" שיעור יש מדוע אך ממנו. פחות לתת
מהם  ובחלק לה', נכסיו כל את ולהקדיש לתת שאסור

שנקבע  השיעור מן יותר לתת פוסק 43אסור ואף ,
כל 44הרמב"ם  יחרים ולא אדם יקדיש לא "לעולם

כל  אלא הכתוב... דעת על עובר כן והעושה נכסיו,

מחומש...". יותר יפזר אל במצוות ממונו המפזר

.‰
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החסידות  בתורת הוא: זה לכל מבואר 45ההסבר
היא  כהן של שמהותו לויים, לבין כהנים שבין ההבדל

החסד  איש גבורה.46היותו היא הלויים של ומהותם ,
אהרן  כהונת על במחלוקתו חפץ לוי, שהיה וקורח
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וישב.35) ר"פ תושב"כ חלק
תרפ"ח 36) סיון טו – אלה ימים לחגיגת הגאולה בעל במכתב

בפ"ע). בקונטרס עוה"פ (תשל"ח) ועתה – קמו ע' תרפ"ח (בסה"מ
ח"ג.37) תשל"ג) חב"ד, (כפר מהוריי"ץ אדמו"ר התולדות ספר ראה
חלה 38) תוספתא ב. קלג, חולין ב. קי, (ב"ק וכו' בגמרא מנויות כולן

בכורים. הל' ריש וברמב"ם ב) יח, פרשתנו ספרי פ"ב.
מ"ג.39) פ"ד תרומות
כ.40) שם, בפרש"י הובא כא טו, שלח ספרי מ"ז. פ"ב חלה
פ"ג 41) תרומות הל' רמב"ם ב. קלו, חולין מ"ה. פ"ד תרומות ראה

פסק  הגז לראשית בנוגע אבל (חלה). בכורים מהל' רפ"ה (בתרומה). ה"ה
קיימין, ראשית גזיי כל שאמר שדבריו שם) (חולין כמ"ד ה"ח) פ"י (שם
בכורים  שדהו כל לעשות הרוצה אבל מדרבנן שיעור נאמר בבכורים גם

הי"ז). פ"ב שם רמב"ם מ"ד. פ"ב (בכורים עושהו

מהל'42) רפ"ה  רמב"ם (ראה מדאורייתא משא"כ עכ"פ, מדרבנן
ע' לעיל מהמבואר ולהעיר רפ"י). שם. רפ"ה שם. בכורים הל' תרומות.
גם  כו' חלה תרומה, בנתינת שיעור יש דיעות שלכמה ואילך 179

וש"נ. מדאורייתא.
ב).43) נד, מנחות טז. א, (אבות אומדות לעשר שלא ואמחז"ל
וחרמין.44) ערכין הל' סוף
ע'45) אחרי תרצב. תרפו. ע' פרשתנו אוה"ת ראה – לקמן בהבא

ע' ח"ב תער"ב המשך שם. רחם פטר כל ד"ה קצ. ע' אור יהל תקמא.
ב  נד, פרשתנו לקו"ת וראה ועוד. בערכו א'מג. הליקוטים ספר ואילך.

(קרח).
תניא 46) א). רמד, ח"א א. רמב, א. קעו, שם (וראה ב. קמה, זח"ג

רפ"ג.
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יהיו  שהלויים החסדים, על הגבורות את להגביר
הכהנים. במקום

לבין  חסד בין ההבדל האדם, של הרוחנית בעבודה
– למטה מלמעלה השפעה הוא חסד הוא: גבורה
ממטה  העלאה היא וגבורה העולם, תוך אל "שוב"

העולם. מן יציאה "רצוא", – למעלה

ענין  הוא שהעיקר היה, קורח טענת של שרשה
ועליה. "רצוא" של הרוחנית העבודה הגבורה,

שהם כפי שהתחתונים, סבר אינם mze`ivnaקורח ,
של  פעולה אצלם להיות צריכה ולכן לאלקות, כלים

לאלקות. ועליה מטה, של מהמצב יציאה – רצוא

ולמבואר  כן, לפני לנאמר סתירה אינם אלה דברים
אחר  כך 47במקום על היתה קורח שמחלוקת ,

ישראל  בכל מעוררים הגדול, הכהן ובמיוחד שהכהנים,
הרוחנית  עבודתם ידי על התרוממות של רוח הלך

בעולם  מפעולתם 48למטה נובע שהענין כיון שהרי –
אלקות  ו"ממשיך" המשפיע החסד איש הכהן אהרן של
הרי  במציאותו, שהוא כפי התחתון אל למטה מלמעלה
אינה  ישראל אצל שההתעלות כך, לידי מביא הוא

של במצבו dhndמןd`iviבאופן שה"מטה" אלא ,
לאלקות, כלי המעשים jiyrnל"כלdnecaנעשה ,"

"בכל שמים", "לשם שלך,jikxcשלך, הדרכים ,"
.49"דעהו"

אינה  קורח למחלוקת והתיקון התשובה זו, ומסיבה
וצריך  לה', לגמרי הניתנים וקדשים, קרבנות באמצעות
מתנות  באמצעות דוקא אלא המזבח, על להקריבם

כהונה:

היהודי  כאשר בכלל, ובקדשים הקרבנות, בהקרבת
הדברים  שכל ניכר אינו לה', נכסיו את מקדיש

mipezgzd הקרבנות כי לאלקות, כלי נעשים הגשמיים
למטה, לאדם משייכותם החולין, מגדר יוצאים הרי
המזבח. על אותם מקריבים – קדושה של ענין ונעשים

מנכסיו  נותן שאדם כהונה במתנות כן לא אך
–50לכהן  "למשחה אצלו ונעשה זאת, אוכל והכהן ,ָ

–51לגדולה" לאֿיהודים אף – שהמלכים "כדרך ,
הכהונה,52אוכלים" ממתנות שחלק כך כדי עד ,

בכך  ודוקא – חולין נשארים לארץ, בחוץ גם הנוהגים
שלמטה, הדברים של במצבם שגם ומודגש ניכר

לאלקות  שייכים הם חולין, .53בהיותם

.Â
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באופן  מודגש לא עדיין כהונה במתנות גם אך
להתקשר  יכולים תחתונים דברים שגם מושלם,

כי: ב"מטה", שרויים, הם שבו במצב לאלקות,

כהונה  מתנות רוב וארבע 54א) במקדש עשר ,
נעשות חלה dligzבירושלים, מכן לאחר ורק קודש

"משולחן והכהנים לכהן, לתתן קא deabהחובה
תחילה 55זכו" בהם יש וחלה, בכורים תרומה, גם כך .

לכהן, ניתנים הם מכן לאחר ורק לה', ונתינה הרמה
בפרשתנו  התורה שמדגישה אשר56כפי epzi"ראשיתם

'dlאשר בארצכם אשר כל "בכורי נתתים", e`iaiלך
'dl"יהיו "57לך ,epzz"תרומה גזל 58לה' אצל ואפילו ,

הוא  מכן לאחר ורק ה'", "קנאו תחילה מתקיים הגר
לכהן  .59ניתן

עשר  המתנות, יתר גם הם 60ב) אלה הרי בגבולין,
שייכים  כבר הם ישראל ברשות בהיותם שעוד דברים

אחוזה,61לכהן  שדה וקיבה, לחיים זרוע כ"מתנות" ,
חרמים  ,62שדה
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וש"נ.47) ואילך. 116 ע' ואילך. 106 ע' ח"ח לקו"ש
שהם 48) כפי שתחתונים קרח של בטענה בפנים לעיל שהמבואר וי"ל

הסתעפות  הוא דרצוא, התנועה צ"ל ולכן לאלקות כלים אינם במציאותם
שעושים  העדה בכל מעלה שיש מטענתו יותר), נמוכה (במדרי' והשתל'

היינו לאלקות, כלים העולם לכל dlcaddמעניני הכהנים עבודת בין
ס"ב). לעיל (הובא שם בלקו"ש המבואר – העדה

ו.49) ג, משלי מי"ב. פ"ב אבות
שם.50) ובפרש"י א. עג, מנחות רפ"ב. בכורים ראה – כהן נכסי הם

ועוד.
ח.51) יח, בפרשתנו פרש"י
וש"נ.52) א. צא, זבחים
והוא 53) ד"ה לכהנים, ק"ק אכילת מצות להצ"צ מסהמ"צ להעיר

מלמטלמ"ע  והעלאה הבירור הו"ע מזבח שאכילת – תרס"ג עליהם עומד
בפנים. לקמן ראה מלמעלמ"ט. המשכה כהנים ואכילת

ח"ח 54) וש"נ. ,72 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש ראה – לקמן בהבא

ואילך. 33 ע' [המתורגם]
וש"נ.55) א. יג, ב"ק
(בתרומה).56) יב יח,
(בבכורים).57) יג שם,
לה'".58) תרומה "תרימו יט לפנ"ז ושם (בחלה). כא טו, שלח
גֿד)59) (יח, שופטים בפ' משא"כ ח. ה, נשא פרש"י ב. קט, ב"ק

וראשית  גו' דגנך ראשית גו' העם מאת הכהנים משפט יהי' "וזה מפורש
צאנך elגז ozz."
הם 60) לפנ"ז שנזכרו וחלה תרומה גם – ורמב"ם בגמ' זו לחלוקה

בגבולין. מהעשר
דאין 61) ועוד) ג' שער אבודרהם יח. סי' (ח"א הרשב"א שו"ת ראה

משל  ולא זכו קא גבוה דמשולחן משום כהונה מתנות על מברכין
המצות. ברכת ערך תלמודית אנצקלופדי' וראה הבעלים.

ה"ה)62) פ"ו וחרמין ערכין הל' רמב"ם סע"א. (לב, מבכורות להעיר
כו'. דבריהם לכל כהקדש ה"ה בעלים בבית שהן זמן כל חרמים

gxew zyxt - zegiyÎihewl

דברי  לפי ובמיוחד פרטית, בהשגחה שהכל וכידוע,
התורה 35ה"של"ה" בפרשיות נרמזים המועדים שכל

קשורה  זה יום שמשמעות מובן, להם, בסמוך הנקראות

קורח. פרשת של למשמעותה

לכאורה  ניתן קורח, מחלוקת על דלעיל ההסבר לפי

ביניהם: הקשר את בפשטות להסביר

הכהונה, ענין לעצם התנגד לא שקורח כשם

היתה, מחלוקתו אלא העם, מן הכהנים של להבדלתם
שהם כך על אל miritynכאמור, זו קדושה ומעבירים

העדה", "כל

כך  כל מהם סבל שהרבי אלו אצל היה גם כך

ואשר  להם, שהפריע הדבר ורדיפות: התנגדויות הרבה

בתורה  עבודתו עצם היה לא אותו, אסרו הם  בגללו
למען  עבודתו אלא ובעצמו, לעצמו ובמצוות

"zvaxd36 כל בין מדינתנו", מרחבי בכל התורה

(=רוסיה). ההיא במדינה אז חיו אשר היהודים

תמוז, בג' שחרורו משמעות היתה לכך ובדומה

יכול  שהרבי כל, לעין בגלוי הוכיח שהקדושֿברוךֿהוא
בפעילות ֿ zvaxdלהמשיך שהקדוש כשם התורה,

שהוא  בזה קורח של ערעורו את וביטל הסיר ברוךֿהוא

אהרן. כהונת את בערכאין" ומעלה לך וחותם "כותב

ג' הרי לעיל: לאמור בדומה זה אין  לכאורה, אך,

אלא  הרבי, של המלא שחרורו עדיין היה לא תמוז
לגלות  אז נשלח הוא שהרי בלבד, ממאסר שחרור

להמשיך  היה יכול לא הוא שבה ל"קאסטראמא",

המלא  והשחרור כראוי, התורה הרבצת בפעילות
רק xzeiהתרחש xge`n אז גם כי אם תמוז, בי"בֿי"ג ,

ההיא  המדינה מן ליציאתו עד קשיים, עדיין .37היו

לבין  הרבי שחרור שבין שהדמיון לומר, הכרחי

כהונת  בערכאין" ומעלה לך וחותם "כותב של הענין

שהוא  כפי והגאולה השחרור של לחלק קשור אהרן,
הגלות  בהגבלות עדיין מוגבל לפחות) (בחיצוניות היה

הרבי. את שאסרו אלו אצל

.„
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שאלה  ולהזכיר להקדים יש זאת, להבין כדי
וכן  בכלל, כהונה מתנות ענין לגבי לכאורה, פשוטה,

מעשר: לגבי

כהונה  חלק 38מתנות רק הן לכהן, נותן שיהודי ,

– וכדומה חלה תרומה, אפילו מנכסיו. ומסויים קטן
את לתת שצריך להן oziy`xהדברים יש – לכהן

מדרבנן  ואפילו ה"ראשית", את רק לתת צריך שיעור,

מארבעים  אחד יפה עין – לתרומה שיעור וכך 39נקבע .
בחלה  את 40גם לחלוטין לתת צריך היהודי אין אבל .

"שיריה  להיות צריך אלא וכדומה, כתרומה תבואתו כל
עשירית 41ניכרין" הרי שהוא מעשר, לגבי גם וכך ,

והתבואה. הפירות מן בלבד

"למטה" שיעור יש מדוע מובן שאסור 42ולכאורה, ,
– "למעלה" שיעור יש מדוע אך ממנו. פחות לתת
מהם  ובחלק לה', נכסיו כל את ולהקדיש לתת שאסור

שנקבע  השיעור מן יותר לתת פוסק 43אסור ואף ,
כל 44הרמב"ם  יחרים ולא אדם יקדיש לא "לעולם

כל  אלא הכתוב... דעת על עובר כן והעושה נכסיו,

מחומש...". יותר יפזר אל במצוות ממונו המפזר

.‰
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החסידות  בתורת הוא: זה לכל מבואר 45ההסבר
היא  כהן של שמהותו לויים, לבין כהנים שבין ההבדל

החסד  איש גבורה.46היותו היא הלויים של ומהותם ,
אהרן  כהונת על במחלוקתו חפץ לוי, שהיה וקורח
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וישב.35) ר"פ תושב"כ חלק
תרפ"ח 36) סיון טו – אלה ימים לחגיגת הגאולה בעל במכתב

בפ"ע). בקונטרס עוה"פ (תשל"ח) ועתה – קמו ע' תרפ"ח (בסה"מ
ח"ג.37) תשל"ג) חב"ד, (כפר מהוריי"ץ אדמו"ר התולדות ספר ראה
חלה 38) תוספתא ב. קלג, חולין ב. קי, (ב"ק וכו' בגמרא מנויות כולן

בכורים. הל' ריש וברמב"ם ב) יח, פרשתנו ספרי פ"ב.
מ"ג.39) פ"ד תרומות
כ.40) שם, בפרש"י הובא כא טו, שלח ספרי מ"ז. פ"ב חלה
פ"ג 41) תרומות הל' רמב"ם ב. קלו, חולין מ"ה. פ"ד תרומות ראה

פסק  הגז לראשית בנוגע אבל (חלה). בכורים מהל' רפ"ה (בתרומה). ה"ה
קיימין, ראשית גזיי כל שאמר שדבריו שם) (חולין כמ"ד ה"ח) פ"י (שם
בכורים  שדהו כל לעשות הרוצה אבל מדרבנן שיעור נאמר בבכורים גם

הי"ז). פ"ב שם רמב"ם מ"ד. פ"ב (בכורים עושהו

מהל'42) רפ"ה  רמב"ם (ראה מדאורייתא משא"כ עכ"פ, מדרבנן
ע' לעיל מהמבואר ולהעיר רפ"י). שם. רפ"ה שם. בכורים הל' תרומות.
גם  כו' חלה תרומה, בנתינת שיעור יש דיעות שלכמה ואילך 179

וש"נ. מדאורייתא.
ב).43) נד, מנחות טז. א, (אבות אומדות לעשר שלא ואמחז"ל
וחרמין.44) ערכין הל' סוף
ע'45) אחרי תרצב. תרפו. ע' פרשתנו אוה"ת ראה – לקמן בהבא

ע' ח"ב תער"ב המשך שם. רחם פטר כל ד"ה קצ. ע' אור יהל תקמא.
ב  נד, פרשתנו לקו"ת וראה ועוד. בערכו א'מג. הליקוטים ספר ואילך.

(קרח).
תניא 46) א). רמד, ח"א א. רמב, א. קעו, שם (וראה ב. קמה, זח"ג

רפ"ג.
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אחוזה" ו"שדה ש"מתנות" לכך, אינם 63[בנוסף
בפרשתנו  במפורש חז"ל 64נזכרים וכדברי קשור 65. ,

יותר  מאוחר שהיה פינחס, למעשה ה"מתנות" ],66ענין

המעשר  גם בפרשה לכך בהמשך מוזכר לפיכך

ונתינתו  המעשר הבדלת לאחר גם א) אשר: ללויים,
גמורים 67ללוי  חולין נשאר קדושה 68הוא בו ש"אין ,

לזרים  מותר והוא מסויים 69כלל" חלק זה אין ב) .
היהודי. הפרשת לפני גם ללוי השייך

לחלוטין, חול שהוא דבר שגם יותר מודגש וכך
בכך  הקדושֿברוךֿהוא עם קשור ממש, "תחתונים"

נחלתו" הוא "ה' אשר ללוי, ניתן .70שהוא

.Ê
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על  מחלוקתו את קורח פתח שבה הטענות אחת

שתהא  מהו תכלת שכולה "טלית היתה: אהרן כהונת
הציצית" מן החסידות 71פטורה בתורת מבוארת 72.

על  מצביעה תכלת, שכולה לבוש, הטלית, טענתו:
לציצית, זקוק אינו מקיף של והענין "מקיף", בחינת

רצה  בכך בפנימיות. המשכה – ממנו הנמשכים חוטים
כפי  אהרן, כהונת על מחלוקתו את להביע קורח

החסידות. בתורת בהרחבה שמבואר

(גם): היא הדברים משמעות בדקות, ה', בעבודת

היהודי  של הגשמית מציאותו זיכוך של העבודה כאשר
zraep האדם מצד ולא מלמעלה, האור מהמשכת

עם  מתאחד שהוא למרות הרי למעלה, ממטה העובד

ביחס  זה הרי מלמעלה, בא שהענין כיון הרי אלקות,
ההמשכה  חסרה – "מקיף" של ענין למציאותו

העובד. היהודי של מציאותו מצד הנעשית בפנימיות,

מעשר  של הענין גם שבדקות לומר, יש זה ולפי

יש  אלא קורח, של למחלוקתו מספיק תיקון אינו עדיין
משפיעים  ומעשר כהונה שמתנות בענין גם צורך

הנכסים, ליתר ביחס ומבטאים מדגישים והם למטה,
mix`ypy.היהודי אצל

מקיים  המעשר, את וכן הכהונה, מתנות שאת כיוון
הן שאלה מפני d'היהודי zeevn באמצעותם לכן ,

במצב  גשמיים, דברים שגם בשלמות, מובע לא בלבד
בהגבלותיהם לגמרי נמצאים הם למטה mdlyשבו

חז"ל, מדברי גם שמובן וכפי לאלקות, כלים נעשים
הרי  מעשרות על הציווי שלאחר צדקה, לגבי אפילו
מלכתחילה, לאדם שייך אינו ומנכסיו מממונו זה חלק

אצלו  כפקדון הוא ,73אלא

כהונה  מתנות של והנתינה ההפרשה כאשר אך
שייך שנשאר שלמרות מדגישה, ,mc`lומעשר

זה הרי בהם, להשתמש ֿ meynלצרכיו, שהקדושֿברוך
מנוצלים  הם כך משום ודוקא – לו אותם נתן הוא

למטה –ote`aעלֿידו רוצה שהקדושֿברוךֿהוא

הגשמיים  שהדברים מגלה הוא עלֿידיֿזה דוקא
שהם כפי לחלוטין,mix`ypממש האדם של רכושו

בפנימי  נעשים "תחתונים", קשורים בבחינת ותם
דרכיך "בכל של באופן .edrc"74לאלקות,

" של השלימות מושגת יתברך dxicועלֿידיֿזה לו
mipezgza"75.

במתנות  שהן לכך הסיבה שזוהי לומר, ואפשר
לאדם  ואסור מסויים, שיעור נקבע במעשר והן כהונה

בנכסים לאלקות ההתקשרות כי נכסיו, כל את `elלתת
ולכן  לתת. חייב שהוא בחלק מאשר שונה באופן היא

dqg ישראל של ממונם על זה 76התורה שממון כדי ,
המתאים באופן ויזדכך .el"יתברר"
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בהנסמן 63) וראה ה"וֿז. פ"א בכורים הל' רמב"ם – הם שחולין
שלפנ"ז. בהערה

אשר 64) כל הזכיר (בפרשתנו) כי ושם ג. יח, שופטים רמב"ן ראה
כו'. גמורים חולין הן כו' הזרוע אבל בקודש, לו נתן

ג.65) יח, שופטים ופרש"י ספרי ב. קלד, חולין ראה
ועוד.66) שם. מלבי"ם שם. שופטים רמב"ן וראה
פרש"י 67) ראה – תרומה" לה' ירימו "אשר כד) (יח, ע"ז ומש"כ

מעשר". תרומת ממנו שיפריש עד תרומה קראו "הכתוב (מספרי) שם
כו'. השם קנאה זו אף כא: יח, מספרי ולהעיר

ל.68) יח, פרשתנו פרש"י
ה"ב.69) פ"א מעשר הל' רמב"ם
ב.70) יח, שופטים

ועוד.71) ב. פרשתנו תנחומא ג. פי"ח, במדב"ר
תקעה 72) ע' שלח אוה"ת פרשתנו. ריש ג מו, שלח לקו"ת ראה

רפ"ג. ע' תרס"ו המשך שם. להאריז"ל הליקוטים ספר ראה בפרשתנו.
ובכ"מ. (א'מד). שם תער"ב המשך

בסה"מ 73) (נדפס פ"ג תר"ץ נחמני בר שמואל א"ר ד"ה ראה
א). קיט, ח"א קונטרסים

ספ"ג.74) תניא עיין
(75.335 ע' ח"כ ואילך. 76 ע' [המתורגם] ח"ה לקו"ש גם ראה
ולהעיר 76) וש"נ). א. כז, (ר"ה וחרמין ערכין הל' סוף רמב"ם ראה

וראה  ד. קא, להה"מ או"ת ק"ט. סי' הריב"ש צוואת רי"ח. סי' מכש"ט
.245 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש
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והנכסים  ומעשר, כהונה מתנות ועיקר רוב ממש,
בדרגות  למצוא ניתן – האדם אצל שנשארים
ממטה  אחד" "הוי' יחוד של הענין ה': שבאחדות

למטה  ממעלה אחד הוי' "יחודא 77למעלה, בין איחוד ,
תתאה" ל"יחודא .78עילאה"

למעלה  ממטה עליה של באופן אחד הוי' של הענין
העולמות  בטלים העולמות, התהוות לאחר שגם הוא,
של  לאמיתו כלומר, התהוותם. כלפני בדיוק לגמרי
האמיתית  ומציאותם כלל, מציאות אינם הנבראים דבר,

האצילות. בעולם למעלה, שהם כפי היא

מעניני  פרישה של רוחנית עבודה נוצרת מזה
ועבודתם  הצדיקים חיי – מובדלים 79העולם הם אשר ,

גשמיים. מענינים

אח  "הוי'ה של השני המשכה)האופן (בדרך ד
למטה" בתוך 80מלמעלה "מתלבשת" שהאלקות הוא

אך  קיימת, מציאות הוא העולם כלומר, דבר. כל
יחוד  של זו מדרגה אלקות. היא עצמה זו ִמציאות
גשמיים, בדברים התעסקות של רוחנית עבודה נוצרת
הגשמי, מהדבר נהנה האדם – מהם הינתקות של ולא

אלקית. הנאה היא הנאתו אך

הגשמי, הדבר עם שהוא למרות זה, יחוד גם אך
אלקות  – שהתאחדו שונים דברים שני הם שאלה ניכר

והגשמיות,

ו'יחודא  עילאה' 'יחודא של האיחוד מצד ואילו
הגשמית, והעשיה הגשמית שהמציאות ניכר תתאה'

אלקות. נעשים ההנאה,

.Ë
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של  הקשר את להסביר ניתן לעיל האמור כל לפי
'b:קורח לפרשת במיוחד, בתמוז

גם  לגמרי, הרבי את שחררו כאשר תמוז, וי"ג בי"ב
התורה  שהפצת בגלוי ניכר לא בקאסטראמא, הגלות מן

אותו, שאסרו ה"תחתונים" על גם השפיעה והיהדות
מד' בגלוי הרבי יצא אז שהרי לכך, יסכימו הם שגם
נגד  פעלו הם בכלל ההיא במדינה אם (גם אמותיהם

ויהדות). יהודים

כאשר תמוז, בג' לגלות mdדוקא אותו שלחו
ארגן  לשם הגיעו לפני אף לשם, ובנסעו בקאסטראמא,

myy ֿ מקוה תיקן "חדר", ויפתחו ילדים יאספו
חסידות 81טהרה  דברי שם ואמר ,82– וכדומה ,

בדרגתם  ממש, ה"תחתונים" שגם הודגש בזה דוקא
בגלות, הרבי את מחזיקים הם בעוד ביותר, הנחותה

– הרבי של והיהדות התורה הפצת עם "מסכימים"

מחלוקת  את וביטל שהסיר המושלם לתיקון בדומה
שבו במצב גשמיים, דברים שגם של mdקורח, שרויים,

אלקות. – בפנימיותם הם ממש, "תחתונים"

.È
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הענינים  ששלושת לומר, יש לעיל, האמור כל לפי
רומזים  קורח, מחלוקת את ותיקנו ביטלו אשר הללו,
מן  בהשתחררו הרבי שאמר התורה לדברי כללי באופן

לקאסטראמא  נסיעתו לפני דבריו 83המאסר, ואלה ,
חפשי): (בתרגום

עמנו  אלקינו ה' "יהי יתברך, מה' מבקשים "אנו
יטשנו" ואל יעזבנו אל אבותינו עם היה שה'84כאשר ,

שאין  אף אבותינו, עם היה כאשר עמנו יהיה יתברך
בפועל  נפש מסירות בעלי היו אשר כאבותינו, אנו

וכו'". ומצוות תורה למען ממש

היא  הבקשה לשון מדוע א) להבין: צריך ולכאורה,
הוי', שם הזכרת מובנת עמנו...": אלקינו ה' "יהי
ויהיה  הווה הי' הוא שהקדושֿברוךֿהוא שמשמעותו

אחד  הנעלית 85ברגע אלקות דרגת על מורה זה שם ,
"עמנו". שהוא ולציין להוסיף צורך יש ולכן העולם, מן
 ֿ שהקדושֿברוך היא שמשמעותו אלקים שם כן לא אך
בעליונים  היכולת לו אשר ואמיץ "תקיף הוא הוא
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שישאר 77) רצה קרח "אבל תרצז ע' פרשתנו מאוה"ת להעיר
אבל  כו' זו"נ יתייחדו שלא לש"ש שאינה והבדל מחלוקת וזהו ההבדלה
מלמעלמ"ט  יש זה ביחוד רק זו"נ יחוד לש"ש מחלוקת והלל שמאי

ואילך). תשד (ע' בסופו להבין ד"ה שם וראה כו'". ומלמטלמ"ע
רמב.78) רכח. ע' ואילך. קנג ס"ע תרס"ו המשך ראה – לקמן בהבא

אופנים  ב' ואילך 196 ע' שם (וראה ואילך 184 ואילך. 51 ע' שלום תורת
בהגה"ה. פ"ב פר"ת לעד סמוכים ד"ה וראה בעצמות). אלו

בהביאור.79) סכ"ז אגה"ק ראה

ע'80) שם (המשך הא' מאופן יותר נעלית במדרי' הוא זה ואופן
רמב).

(81.1063 ע' ח"ד לקו"ש ראה
(82.352 ע' ח"א קונטרסים בסה"מ נדפס – ממצרים גפן ד"ה
(83.350 ע' שם נדפס
נז.84) ח, מ"א
פ"ז.85) היחוה"א שער – (ס"ג) נ' סי' או"ח (ואדה"ז) טושו"ע

gxew zyxt - zegiyÎihewl

אחוזה" ו"שדה ש"מתנות" לכך, אינם 63[בנוסף
בפרשתנו  במפורש חז"ל 64נזכרים וכדברי קשור 65. ,

יותר  מאוחר שהיה פינחס, למעשה ה"מתנות" ],66ענין

המעשר  גם בפרשה לכך בהמשך מוזכר לפיכך

ונתינתו  המעשר הבדלת לאחר גם א) אשר: ללויים,
גמורים 67ללוי  חולין נשאר קדושה 68הוא בו ש"אין ,

לזרים  מותר והוא מסויים 69כלל" חלק זה אין ב) .
היהודי. הפרשת לפני גם ללוי השייך

לחלוטין, חול שהוא דבר שגם יותר מודגש וכך
בכך  הקדושֿברוךֿהוא עם קשור ממש, "תחתונים"

נחלתו" הוא "ה' אשר ללוי, ניתן .70שהוא

.Ê

˙˜ÙÒÓ ‰È‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰¯Â˜Ó˘ È„Â‰È‰ ˙„Â·Ú

על  מחלוקתו את קורח פתח שבה הטענות אחת

שתהא  מהו תכלת שכולה "טלית היתה: אהרן כהונת
הציצית" מן החסידות 71פטורה בתורת מבוארת 72.

על  מצביעה תכלת, שכולה לבוש, הטלית, טענתו:
לציצית, זקוק אינו מקיף של והענין "מקיף", בחינת

רצה  בכך בפנימיות. המשכה – ממנו הנמשכים חוטים
כפי  אהרן, כהונת על מחלוקתו את להביע קורח

החסידות. בתורת בהרחבה שמבואר

(גם): היא הדברים משמעות בדקות, ה', בעבודת

היהודי  של הגשמית מציאותו זיכוך של העבודה כאשר
zraep האדם מצד ולא מלמעלה, האור מהמשכת

עם  מתאחד שהוא למרות הרי למעלה, ממטה העובד

ביחס  זה הרי מלמעלה, בא שהענין כיון הרי אלקות,
ההמשכה  חסרה – "מקיף" של ענין למציאותו

העובד. היהודי של מציאותו מצד הנעשית בפנימיות,

מעשר  של הענין גם שבדקות לומר, יש זה ולפי

יש  אלא קורח, של למחלוקתו מספיק תיקון אינו עדיין
משפיעים  ומעשר כהונה שמתנות בענין גם צורך

הנכסים, ליתר ביחס ומבטאים מדגישים והם למטה,
mix`ypy.היהודי אצל

מקיים  המעשר, את וכן הכהונה, מתנות שאת כיוון
הן שאלה מפני d'היהודי zeevn באמצעותם לכן ,

במצב  גשמיים, דברים שגם בשלמות, מובע לא בלבד
בהגבלותיהם לגמרי נמצאים הם למטה mdlyשבו

חז"ל, מדברי גם שמובן וכפי לאלקות, כלים נעשים
הרי  מעשרות על הציווי שלאחר צדקה, לגבי אפילו
מלכתחילה, לאדם שייך אינו ומנכסיו מממונו זה חלק

אצלו  כפקדון הוא ,73אלא

כהונה  מתנות של והנתינה ההפרשה כאשר אך
שייך שנשאר שלמרות מדגישה, ,mc`lומעשר

זה הרי בהם, להשתמש ֿ meynלצרכיו, שהקדושֿברוך
מנוצלים  הם כך משום ודוקא – לו אותם נתן הוא

למטה –ote`aעלֿידו רוצה שהקדושֿברוךֿהוא

הגשמיים  שהדברים מגלה הוא עלֿידיֿזה דוקא
שהם כפי לחלוטין,mix`ypממש האדם של רכושו

בפנימי  נעשים "תחתונים", קשורים בבחינת ותם
דרכיך "בכל של באופן .edrc"74לאלקות,

" של השלימות מושגת יתברך dxicועלֿידיֿזה לו
mipezgza"75.

במתנות  שהן לכך הסיבה שזוהי לומר, ואפשר
לאדם  ואסור מסויים, שיעור נקבע במעשר והן כהונה

בנכסים לאלקות ההתקשרות כי נכסיו, כל את `elלתת
ולכן  לתת. חייב שהוא בחלק מאשר שונה באופן היא

dqg ישראל של ממונם על זה 76התורה שממון כדי ,
המתאים באופן ויזדכך .el"יתברר"
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בהנסמן 63) וראה ה"וֿז. פ"א בכורים הל' רמב"ם – הם שחולין
שלפנ"ז. בהערה

אשר 64) כל הזכיר (בפרשתנו) כי ושם ג. יח, שופטים רמב"ן ראה
כו'. גמורים חולין הן כו' הזרוע אבל בקודש, לו נתן
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הוא 78ובתחתונים" "אלקינו" הביטוי ומשמעות ,
הכרחי  לא ולכאורה – עמנו שהקדושֿברוךֿהוא
"יהי  לומר היה שצריך או "עמנו", המילה את להוסיף

עמנו"? ה'

אלקינו ה' "יהי הבקשה ערוך epnrב) לאין נעלית "
יטשנו". ואל יעזבנו "אל הבקשה מן

היו  אשר כאבותינו, אנו שאין "אף אמר הרבי ג)
ומצוות". תורה למען ממש בפועל נפש מסירות בעלי
נפש  מסירות תקופה באותה היתה הרבי אצל ולכאורה:
נאמר  אם וגם מכן. ולאחר במאסר בהיותו ואף בפועל,
הנפש  שמסירות סבר הוא הרבי של ענותנותו שעקב
זאת  בכל "אבותינו", של הנפש כמסירות אינה שלו
אנו  שאין "אף זה בסגנון להתבטא צריך היה לא הוא
ממש", בפועל נפש מסירות בעלי היו אשר כאבותינו,
שלו  הנפש מסירות את לגמרי שוללת שמשמעותו

ממש. בפועל

.‡È

ÏÎÏ ‰ÏÂ‡‚‰ ÔÈÚ ˙‡ ‡È·‰Ï ‰ˆ¯ ˆ"ÈÈ¯‰ È·¯‰
È„Â‰È

ענין  את להביא רצה הרבי הוא: לכך ההסבר
"בשם  אשר אלה אל ואף ישראל, כל אל הגאולה

יכונה" לשון 86ישראל את דוקא ציטט הוא ולכן ,
שאין  "אף ההוספה עם עמנו" אלקינו ה' "יהי הפסוק
אינם  אשר יהודים לגבי שגם כלומר, כאבותינו...". אנו

אצלם ואשר לאבותינו, בפועל `oiדומים נפש מסירות
כאשר  עמנו אלקינו "הוי' יהיה ומצוות, תורה עבור

אבותינו". עם היה

ענין  את להביא רצה שהרי לעיל, האמור ולפי
ישראל "בשם רק אשר אלה אל גם בלי dpekiהגאולה ,"

לומר, ניתן ומצוות, תורה בשמירת במצבם להתחשב
הרבי  התכוון כאבותינו" אנו שאין אף "על שבהוסיפו

המדרש  על לפירוש לפני 87לרמוז אומר שלמה "וכן
עושין  והן פועלים שוכר שהוא מלך הקדושֿברוךֿהוא,
למלך, יש שבח מה שכרן, להם ונותן יפה מלאכתן
שאין  רעים פועלים כשישכור משובח, הוא ואימתי
גדולה, טובה היא וזו שכרן להן ונותן מלאכתן עושין

" אומר הוא mrוכן did xy`k epnr epiwl` 'd idi
epizea` הגאולה ענין את להביא חפץ הוא כלומר, ."

רעים". ל"פועלים גם

.·È

"...ÂÓÚ ÂÈ˜Ï‡ '‰ È‰È"· ˙Â‚¯„‰ ˘ÂÏ˘

אלקינו  ה' "יהי של שבענין להסביר, ניתן זה לפי

במקביל  שהן לומר ויש דרגות, שלוש יש עמנו..."

לעיל: שהוזכרו הדרגות לשלוש

שהקדושֿברוךֿהוא  – אלקינו" (נהיה) "הוי' א)

האדם  של מציאותו שכל כלומר, וחיותנו, כוחנו הוא
אלקות. הם בגלוי וחיותו וכחו

אלקינו "ה' כמציאות epnrב) הוא האדם – "

" שהקדושֿברוךֿהוא אלא עצם enrבפניֿעצמו, אך ."
לכך  הוכחה מהוה "עמנו" הוא ש"אלקינו" העובדה

לאלקות. קשור שהוא

שגם  לכך לגרום כדי יטשנו": ואל יעזבנו "אל ג)

בשם  – ממש "תחתונים" בבחינת שהם יהודים אצל

הקשר  כלל אצלם נראה שאין – יכונה ישראל
"כאשר 88לאלקות  הרבי מוסיף הגאולה, ענין יהיה ,

וכוונתו  – כאבותינו..." אנו שאין אף אבותינו, עם היה
כדלעיל  המדרש לפירוש לרמוז גרם 89היתה הוא ובזה ,

של  תחושה לפחות תהיה רעים" ה"פועלים אצל שגם

במצב שגם – יטשנו" ואל יעזבנו הם df"אל שבו
עלֿידי  ח"ו ועזובים מנותקים הם שאין ניכר נמצאים,

הקדושֿברוךֿהוא.

במציאותם  ה"תחתונים" שגם מודגש בזה ודוקא

שרוי  שיהודי דרגה שבכל לאלקות. קשורים הגלויה

ובלשונו  אלקות. היא והפנימית האמיתית מהותו בה,
הרבי  מצבו 79של עם התחשב "מבלי ישראל איש כל :

ה' עם תמים לבו המצוות, וקיום בשמירת הפרטי
ותורתו".

על  ואף שבעולם, ה"תחתונים" על גם השפיע וזה

יסכימו  הם שלהם במצבם שגם אותו, אסרו אשר אלה
לשחרורו  סיועם כדי ועד הרבי, עלֿידי התורה להפצת

כפשוטה. וגאולתו
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כו.87) תהלים מדרש
שם.88) לקו"ש ראה
נפש 89) מסירת "בעלי היו שהם אבותינו מעלת אמר שלכן וי"ל

תניא  (ראה המוחין עבודת על מורה בכלל שאבותינו אף – ממש" בפועל

דבר  הרי"ז המסנ"פ ענין כי – בסופו) תש"י ה"א יהי ד"ה וראה רפ"ג.
בדור  יתירה מעלה ואדרבה פי"ח. תניא (ראה מישראל בכאו"א השוה
קונטרסים  סה"מ ראה – במסנ"פ התומ"צ שמקיימים דמשיחא דעקבתא
וגם  – ועוד) .122 ע' תש"ט .237 ע ' תש"י סה"מ ואילך. 106 ע' ח"א

בהם. נראה לא זה
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ונעשים  כדי) (עד נזכרים האלו שהימים יש 90כיוון ,
– ולכולם אחד ג'epnrלכל מיום כח ונתינת הוראה –

והעיכובים  ההפרעות עקב להירתע שלא בתמוז,
– ההבטחה ניתנה ואף ויהדות, תורה הפצת המונעים

יטשנו" ואל יעזבנו "אל "יהי" של השניה כמשמעות
עם  היה כאשר עמנו אלקינו ה' "יהי שיקויים –
יהיה  ישראל בני ולכל יטשנו, ואל יעזבנו אל אבותינו

ובגשמיות" ברוחניות .91אור

.c"kyz fenz 'b ,gxew t"y zegiyn)
(f"lyz gxew 't 'b mei .d"kyz ,elqk h"i
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(להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים. תיקון בספר רמ"ז (ראה

פכ"ט).
הנ"ל.91) תמוז ג' בשיחתו אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון סיום
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הכרחי  לא ולכאורה – עמנו שהקדושֿברוךֿהוא
"יהי  לומר היה שצריך או "עמנו", המילה את להוסיף

עמנו"? ה'

אלקינו ה' "יהי הבקשה ערוך epnrב) לאין נעלית "
יטשנו". ואל יעזבנו "אל הבקשה מן

היו  אשר כאבותינו, אנו שאין "אף אמר הרבי ג)
ומצוות". תורה למען ממש בפועל נפש מסירות בעלי
נפש  מסירות תקופה באותה היתה הרבי אצל ולכאורה:
נאמר  אם וגם מכן. ולאחר במאסר בהיותו ואף בפועל,
הנפש  שמסירות סבר הוא הרבי של ענותנותו שעקב
זאת  בכל "אבותינו", של הנפש כמסירות אינה שלו
אנו  שאין "אף זה בסגנון להתבטא צריך היה לא הוא
ממש", בפועל נפש מסירות בעלי היו אשר כאבותינו,
שלו  הנפש מסירות את לגמרי שוללת שמשמעותו
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ענין  את להביא רצה הרבי הוא: לכך ההסבר
"בשם  אשר אלה אל ואף ישראל, כל אל הגאולה

יכונה" לשון 86ישראל את דוקא ציטט הוא ולכן ,
שאין  "אף ההוספה עם עמנו" אלקינו ה' "יהי הפסוק
אינם  אשר יהודים לגבי שגם כלומר, כאבותינו...". אנו

אצלם ואשר לאבותינו, בפועל `oiדומים נפש מסירות
כאשר  עמנו אלקינו "הוי' יהיה ומצוות, תורה עבור

אבותינו". עם היה

ענין  את להביא רצה שהרי לעיל, האמור ולפי
ישראל "בשם רק אשר אלה אל גם בלי dpekiהגאולה ,"

לומר, ניתן ומצוות, תורה בשמירת במצבם להתחשב
הרבי  התכוון כאבותינו" אנו שאין אף "על שבהוסיפו

המדרש  על לפירוש לפני 87לרמוז אומר שלמה "וכן
עושין  והן פועלים שוכר שהוא מלך הקדושֿברוךֿהוא,
למלך, יש שבח מה שכרן, להם ונותן יפה מלאכתן
שאין  רעים פועלים כשישכור משובח, הוא ואימתי
גדולה, טובה היא וזו שכרן להן ונותן מלאכתן עושין

" אומר הוא mrוכן did xy`k epnr epiwl` 'd idi
epizea` הגאולה ענין את להביא חפץ הוא כלומר, ."

רעים". ל"פועלים גם

.·È

"...ÂÓÚ ÂÈ˜Ï‡ '‰ È‰È"· ˙Â‚¯„‰ ˘ÂÏ˘

אלקינו  ה' "יהי של שבענין להסביר, ניתן זה לפי

במקביל  שהן לומר ויש דרגות, שלוש יש עמנו..."

לעיל: שהוזכרו הדרגות לשלוש

שהקדושֿברוךֿהוא  – אלקינו" (נהיה) "הוי' א)

האדם  של מציאותו שכל כלומר, וחיותנו, כוחנו הוא
אלקות. הם בגלוי וחיותו וכחו

אלקינו "ה' כמציאות epnrב) הוא האדם – "

" שהקדושֿברוךֿהוא אלא עצם enrבפניֿעצמו, אך ."
לכך  הוכחה מהוה "עמנו" הוא ש"אלקינו" העובדה

לאלקות. קשור שהוא

שגם  לכך לגרום כדי יטשנו": ואל יעזבנו "אל ג)

בשם  – ממש "תחתונים" בבחינת שהם יהודים אצל

הקשר  כלל אצלם נראה שאין – יכונה ישראל
"כאשר 88לאלקות  הרבי מוסיף הגאולה, ענין יהיה ,

וכוונתו  – כאבותינו..." אנו שאין אף אבותינו, עם היה
כדלעיל  המדרש לפירוש לרמוז גרם 89היתה הוא ובזה ,

של  תחושה לפחות תהיה רעים" ה"פועלים אצל שגם

במצב שגם – יטשנו" ואל יעזבנו הם df"אל שבו
עלֿידי  ח"ו ועזובים מנותקים הם שאין ניכר נמצאים,

הקדושֿברוךֿהוא.

במציאותם  ה"תחתונים" שגם מודגש בזה ודוקא

שרוי  שיהודי דרגה שבכל לאלקות. קשורים הגלויה

ובלשונו  אלקות. היא והפנימית האמיתית מהותו בה,
הרבי  מצבו 79של עם התחשב "מבלי ישראל איש כל :

ה' עם תמים לבו המצוות, וקיום בשמירת הפרטי
ותורתו".

על  ואף שבעולם, ה"תחתונים" על גם השפיע וזה

יסכימו  הם שלהם במצבם שגם אותו, אסרו אשר אלה
לשחרורו  סיועם כדי ועד הרבי, עלֿידי התורה להפצת

כפשוטה. וגאולתו
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המשך ביאור למד' ערכין ליום חמישי עמ' ב



מ

חטאו  האלה  הדברים  אחר  ויהי   – א  מ,  בראשית 
משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים

מא

רמזים דשרי פרעה "טבחים, משקים, אופים" ר"ת "טמא" 
בגי' נ', דמאחוריים דבינה מסתעפים דינים וכו'

ידוע1 בענין ג' שרי פרעה, טבחים, משקים, אופים, 

ר"ת טמ"א2 גי' נ'.

נ' שערי  יש לעומתם  בינה,  הנ' שערי  לנגד  הנה  כי 

1( ג' שרי פרעה: ראה ספר המאמרים תש"ד עמוד 92 ואילך וז"ל: 

דהנה בגרון יש ג' אברים והם קנה ושט ורידין, והנה הגרון והצואר 

בגוף האדם הוא מקום צר המחבר את הראש והגוף, וענינם ברוחני', 

הנה הגרון הוא מקום מיצר וזהו מצרים מיצר מי, דהנה כתיב )ישעי' 

מ, כו( שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, דמי הוא בינה ואלה הן 

המדות, ומי ברא אלה דגילוי המדות הוא ע"י בינה דכאשר מתבונן 

באיזה השגה הרי נולד בו מדה המתאימה להשגה ההיא, אמנם כ"ז 

הוא כאשר ההשגה דבינה באה אל הלב להוליד את המדה המתאמת 

מיצר  דרך  הוא  הלב  אל  המוח  מן  ההשגה  והליכת  ההיא,  להשגה 

שרי  ג'  יש  ברוחניות  הגרון  ובמיצר  מי,  מיצר  מצרים  דזהו  הגרון 

פרעה, שר המשקים שר האופים ושר הטבחים. 

והנה שר המשקים זהו הקנה, כי בקנה יש גידי המוח שממנו נמשך 

לחלוחית המוח ללב ולריאה וכמשארז"ל )חולין דף מ"ה ע"ב( תלתא 

קני הוו, חד פריש לליבא וחד פריש לכבדא וחד פריש לריאה, ולכן 

נק' שר המשקים לפי ששואב את הלחלוחית של המוח ומביאה ללב 

ולריאה, והנה כמו שהמים מצמיחים כל מיני תענוג.

כלים  הם  הורידין  האדם  בגוף  והנה  ורידין,  הן  הטבחים  ושר   ]...[

וצנורות שבהם נמשך הדם מהלב ועולה למוח בראש וכן נמשך לכל 

האברים, וענינו בעבודה רוחני' הוא רתיחת הדמים וכו', דלעו"ז היינו 

וכו', כי קנה הוא האהבה הנמשכת כמים היינו אהבה  זרות  התאות 

שעיקרה בתענוגים, ושר הטבחים הוא האהבה שעיקרה ברשפי אש.

שהוא  הושט  הוא  האופים  שר  כי  הדיבור,  הו"ע  האופים  ושר   ]...[

הממוצע בין קנה לורידין וכולל שניהם, כי הורידין הן כלי הדם והדם 

נעשה מהמאכל שעובר דרך הושט, וכן המים ג"כ באים דרך הושט 

דהדבור  והלב,  המוח  מן  ונמשך  ואש  ממים  שכלול  הדבור  והו"ע 

משרת המוח והלב, וזהו"ע האמורי, דאמורי הוא לשון אמירה ודבור 

הקלי'  עיקר  הוא  דהדבור  דלעו"ז,  הדבור  והוא  דלעו"ז  אמורי  ויש 

וכמא' סימן לשטות מלין וכידוע דהדבור דלעו"ז גרוע במאד ונוגע 

בטלים  דברים  אפילו  אלא  האסורים,  דבורים  ל"מ  הנפש,  בפנימי' 

נוגע ג"כ הרבה, וכידוע דריבוי המח"ז והרהורים רעים באים מריבוי 

דברים בטלים, וזהו"ע שר האופים דלעו"ז, ע"ש.

ראה לעיל סימן כט הערה 14.

2( ראה גם לקוטי לוי יצחק הערות לתניא עמוד יג, וז"ל: בטומאת 

מצרים שיניקתם ממיצר הגרון, יש ג' בחי' והוא הג' מוחין דקטנות 

ג' שרי פרעה טבחים  ג' שמות אלקים* עם הכולל.  שבגרון, מספר 

רמ"ז  עיין  ע"ש.  מצרים,  טומאת  והיינו  טמ"א,  ר"ת  אופים  משקים 

ריש פרשת מקץ.

ילקוט לוי יצחק עה"ת   .2 ראה עוד בזה לקמן סימן קג הערה   )*

חלק א' סימן פג.

טומאה3, העץ דהמן שהי' גבוה4 נ' אמה.

גם אות נ' רומז על נפילה כמאמר רז"ל5 מפני מה לא 

נאמרה נ' באשרי כו'.

כמנפ"ץ7,  באותיות6  המרכזי,  האות  הוא  נ'  ואות 

שרומז על תוקף הגבורות.

ועיין  דינין,  מסתעפים  דבינה  שמאחוריים8  וכידוע 

בע"ח9 שער הזיווגים פ"ו ע"ש, זהו שבנ' דבנין10 יכול 

להיות טומאה ח"ו, טמ"א גי' 11נ'.

והוא אחוריים דמוחין שעל שם בינה יחשבו, שהם 

3( מרמז כאן כמה דוגמאות בענין נ' שערי טומאה:

א( טמ"א בגי' נ'.

ב( עץ דהמן נ' אמה.

ג( נ' רומז על נפילה.

ד( נ' האות המרכזי דאותיות הסופיות כמנפ"ץ – בחי' גבורות.

ה( רמז במשנה )כלים פכ"ט, מ"ג( דעד חמישים טפחים חוט של כלי 

הבנין ממשיך טומאה.

ו( יש נ' שערי בינה, ומבחי' אחוריים דבינה מסתעפין דינין.

4( אסתר ה, יד. ראה תורה אור מגילת אסתר צג, ד. אור התורה פרשת 

וארא עמוד ב'תקצה. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סוף סימן פג.

5( ברכות ד, ב.

6( “כמנפץ" הם האותיות הסופיות בהאלף בית, והם נקראים בכלל 

מנצפ"ך  אותיות  וכידוע   ,)7 הערה  )ראה  “מנצפך"  ב:(  )מגילה 

הם  מנצפ"ך  וז"ל:  גבורה  מע'  אור  מאורי  וראה  גבורות,  בחי'  הוא 

טבע  כן  כי  ומדה  גבול  לתת  התיבה  בסוף  באים  ולכן  גבורות,  ה' 

לוי  וראה תורת  הגבורות, ע"ש. תניא – שער היחוד והאמונה פ"ד. 

יצחק – חידושים וביאורים בש"ס עמוד רכז דהוא גימטריא “גבורה 

דין". לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר שמות-דברים עמוד שמ. ועוד.

7( ראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד קלד, דסדר 

האותיות “מנצפך" מרמז להפסוק “ה' מלך ה' מלך ה' ימלך לעולם 

ועד", אותיות “מנ" בגי' “מלך", אות “צ" בגימטריא “מלך", ואותיות 

“פך" בגימטריא “ימלך", ולכן כתיב בסדר “מנצפך", ולא כמנפ"ץ 

כסדר האותיות ע"ש. )פרי עץ חיים שער הזמירות פ"ג(.

8( כמבואר בחסידות, דבחי' חכמה הוא אמונה )ראה תניא פרק לה 

בהגהה( דהאדם מבטל דעתו ושכלו ומוסר את עצמו כלו לה' – אמונה 

טהורה, משא"כ בחי' “בינה" הוא בחי' ודרגא שהאדם משיג ומבין 

אלקות לפי מציאותו ושכלו, ויכול להשתלשל מזה יניקת החיצונים 

מאחוריים דבינה. וראה תניא – אגרת הקודש –  ודינים. וזהו שהוא 

פרק יט )סוף עמוד קכח(.

9( שער טו. ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן רטו.

10( מרמז למ"ש במשנה )כלים פרק כט משנה ג( “של בנין חמשים 

אמה, יתר מכאן אם רצה לקיים טהור". המשנה ָדָנה אם החוט הקשור 

להכלי שהבונים והפועלים משתמשים בו נחשב כחלק מהכלי, ואם 

זה  וכל  הכלי טמא,  גם  החוט  נטמא  ואם  החוט,  נטמא  הכלי  נטמא 

להחוט  הכלי  צריך  נ'  עד  דרק  טפחים,  נ'  החוט  במדת  כשיש  הוא 

כדי להשתמש בו אבל אם החוט הוא יותר מחמשים, היינו נ"א, אזי 

נ' מקבל  דעד מספר  נמצא  הכלי,  נטמא  לא  הנ"א  נטמא הטפח  אם 

וממשיך הטומאה. ע"ש.

11( טמא בגימטריא נ': ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן 

סו. סז. סח.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מא

ללעומת  יניקה  מהם  שיש  בכלל,  דקטנות12  מוחין 

זה13.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שמא

יוסף  זכר שר המשקים את  ולא   – כג  מ,  בראשית 
וישכחהו

מב

ביאור הקשר "שר המשקים" – יין, לענין ה"שכחה"

שהוא  המשקים  משר  והראי'  שכחה,  נמשך  מיין14 

את  זכר  לא  דגפן,  הי' בהשרגים15  וחלומו  ליין  השייך 

יוסף וישכחהו.

למלכים  אל  ל"א16,  סי'  במשלי  כתיב  מלא  ומקרא 

12( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן סג. חלק א סימן 

ריא – דבחי' אחוריים הוא בחי' קטנות בכלל.

הוספות  ד.  עא,  יתרו  ב.  נח,  וארא  פרשת  אור  תורה  בזה  ראה   )13

לפרשת ויחי קב, ג.

14( עיין בפנים בתורת לוי יצחק, דשמן הו"ע זכרון משא"כ יין.

15( בראשית מ, ט ואילך.

להם  נאה  אין  )ופרש"י:  יין"  שתו  למלכים  “אל  ד':  פסוק   )16

שתו יין, פן17 ישתה וישכח מחקק )מחקק הוא יסוד18 

ויין  כו'  תנו  מחקק(.  מע'  במאו"א  ועיין  מחקק,  הנק' 

למרי נפש ישתה וישכח רישו כו'.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רפד

מחוקק,  )פרש"י:  מחוקק"  וישכח  ישתה  “פן  ה:  פסוק  להשתכר(. 

שכר  "תנו  ו':  פסוק  בגרסא(.  שהוא  מה  שכן  וכל  בתורה,  הכתוב 

לאובד, למי שסופו לאבד לרשעים.  לאובד ויין למרי נפש" )רש"י: 

למרי נפש, המצטערים על ָעניים ועל אבלם(. פסוק ז': "ישתה וישכח 

רישו וגו'" )מצודות ציון: רישו, מלשון רש ועני(.

וז"ל: ברבות סדר שמיני ס"פ  נ"ך עמוד תתכ  17( ראה אור התורה 

י"ב ע"פ )משלי לא, ה( פן ישתה וישכח מחקק כל השותה יין הרבה 

סוף שהוא שוכח ברמ"ח איברים שבו הה"ד פן ישתה וישכח מחקק 

יעבירו  היין  שתיית  ע"י  כי  והיינו  עכ"ל.  רמ"ח  ואינון  כתיב  מחקק 

על דעת קונו וישכח על רמ"ח פקודין דאינון רמ"ח איברים דמלכא. 

גם  למעלה  שהוא  ביטול  בחי'  אבא  מבחי'  הוא  המחקק  כי  גם  מה 

ממדרגת היין דקדושה, כי היין מבחי' בינה כו', ולכן בכהנים שהם 

וישכח  ישתה  פן  והיינו  כו'.  ושכר אל תשת  יין  נאמר  מבחי' חכמה 

מחקק בחי' ביטול הנ"ל שהוא חותם שוקע, הפך היין ועושה ההגבה 

לארמא קלא, עכ"ל, ע"ש. וראה הנסמן בהערה 5.

תתקי  עמוד  בלק  תשצ-ב.  עמוד  חוקת  פרשת  התורה  אור  ראה   )18

בענין חק. פרשת יתרו עמוד ב'תשד דזכרון הוא מבחי' יסוד. תורת 

לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס ריש עמוד רצז.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאור למד' ערכין ליום חמישי עמ' א



מב

בן  קהת  בן  יצהר  בן  קרח  ויקח   – א  טז, 
לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני 

ראובן

א. האר"י זצ"ל דרש על קרח פסוק )תהלים צב, יג( צדיק 
ללמד2  אלה  תיבות  בסופי  רש"ם  שמו  שכן  יפרח1,  כתמר 
הוא  שהרי  אמר  ויפה  יתקן,  הוא  גם  עולם  תיקון  שבסוף 
התחילו  שם  שירדו  ראשונה  משעה  גיהנם  במדור  וסיעתו 
אמת  משה  אומרים  הם  וכך  שמים  דין  עליהם  להצדיק 
כך  כל  גדול  ואין בעולם קלקול  ואנו בדאים,  ותורתו אמת 

שוידוי זה לא יספיק לתקנו.
יפרח הן בגי' ק"כ  כתמר  והנה ראשי תיבות אלה צדיק 
ק"כ  אותיות  חמש  רבנן  כדאמור  אלקים  שם  של  צרופים 
בתים ללמד שכל כתות הדין יגבו חובם תחלה ממנו ואחרי 
כן יפרח, וכן האותיות האמצעיות ד"י ת"ם פ"ר יש בהן רמז 
של  לצרותיו  ד"י  להכריז  עתידים  אלקים  שהק"כ  מפורש 
קרח שהרי ת"ם ונשלם לפייס החמש גבורות שרשי הדינין 
הנביא  שאמר  וכמו  פ"ר,  מספרן  מנצפ"ך  אותיות3  שהן 
ימי אבלך, ע"ד מה שבארנו במאמרו  ושלמו  כ(  )ישעי' ס, 
חקור דין בריש חלק ה' בפירוש מלת גיהנם4 ושם זכרנו מה 
יקר  להוציא  והפושעים  המורדים  עם  אפי'  ית'  חסדו  יקר 
חסדו מזולל, וכן אמר המלך החכם )משלי טז, ד( כל פעל ה' 

למענהו ואמרו חכמים לקלוסו.
עשרה מאמרות – אם כל חי ח"ג פרק לד

כולם  העדה  "כל  קרח6  בטענת  בחסידות5  מבואר  ב. 
קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'" – שעצם 
טענתו של קרח היא נכונה, כיון שראה את המעלה שישנה 
להיות  הקב"ה  )דנתאווה  הכוונה  כי   – המקבל  אצל  דוקא 
בתחתונים;  דוקא  נשלמת  בתחתונים(  דירה  יתברך  לו 
אמנם הטעות שלו היתה, כי המעלה בגלוי תהי' רק לעתיד 
לבוא )כאשר נקבה תסובב גבר7(, לאחרי שישנה הקדמת 
וגמר  בהתחתונים,  מעליונים  והשפעה  דהמשכה  העבודה 
הבירור דהתחתון )לוי מבחי' גבורות( שבא על ידי זה שלפני 

זה הוא מקבל מהעליון )כהן איש החסד(.
)“יינה של תורה"(  לומר הפירוש הפנימי  יש  זה  פי  ועל 
בפירוש רש"י הראשון בפרשתנו – “פרשה זו יפה נדרשת 
)שבדרוש8( שבתורה  הדרוש  רבי תנחומא": חלק  במדרש 

1( והאר"י זצ"ל דרש על קרח פסוק )תהלים צב, יג( צדיק כתמר יפרח: עיין עוד בזה ילקוט 

משיח וגאולה על התורה  פרשת קרח סימן ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. לו. קג. קה. )ועיין 

פרשת תזריע סימן קמט דפי' קרח הוא ֵקֵרַח ע"ש(.

2( ללמד שבסוף התקון גם הוא כתמר יפרח.

3( אותיות מנצפ"ך המורין על דין.

4( בפי' מלת גיהנ' שעל הנשמות שנטהרו בתוכ' אומרים הנם הא אתלבנו.

5( ראה לקוטי תורה פרשתנו נד, ב ואילך. ושם נתבאר. אור התורה פרשתנו עמוד 

רג  עמוד  ג  חלק  מלוקט   – המאמרים  ספר  העת"ר.  קרח  ויקח  סד"ה  תרצב.  תרפו. 

ואילך. ובכמה מקומות.

6( פרשתנו טז, ג.

7( ירמי' לא, כא.

8( כי במדרש עצמו ישנם פירושים על דרך הפשט )כמובן מזה שרש"י בכמה מקומות 

ב"פרשה  וה"יפה"  הטוב  מגלה  תנחומא("  )רבי  "מדרש   –
זו", פרשת קרח )משא"כ על דרך הפשט, בגלוי ובחיצוניות 
היא  קרח  שטענת  כפי   – "יפה"(  אינו  קרח  מעשה   –
למעליותא, מצד )שראה את( הסדר שיהי' בפועל בגאולה 
תנחומין  מלשון  ד"תנחומא"  הענין  כשיהי'  לבוא,  העתידה 

ונחמה על הגלות.
בסגנון אחר: “פרשה זו" )טענת קרח( כפי שהיא כתובה 
הרי   – לבוא  העתידה  בגאולה   – תנחומא"  רבי(  ב")מדרש 
היא בענין “יפה )נדרשת(", שלימות ותכלית הטוב. משא"כ 
והיום  הזה,  בזמן  הם  שהענינים  כפי   – הפשט  דרך  על 
לעשותם )עולם העשי', עולם הפשט( – העולם עדיין אינו 
בסדר דתכלית השלימות, זה יהי' רק לעתיד לבוא, לאחרי 
מלמעלה  מקבל  שהוא  זה  ידי  על  התחתון  בירור  שלימות 

ממנו.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ג, משיחות ש"פ 

קרח

מטהו  בו  אבחר  אשר  האיש  והיה   – כ  יז, 
יפרח והשיכותי מעלי את תלונות בני ישראל 

אשר הם מלינם עליכם

ג. והי' האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח. במסורה יפרח 
]ג[ צדיק  בימיו צדיק.  יפרח  ז(  )תהלים עב,  ואידך  דין.  ג'9, 
כתמר יפרח )שם צב, יג(. על פי מה ששמעתי בשם הגאון 
את  וראית  כג(  לג,  )שמות  הכתוב  על  זצ"ל  סופר  החתם 
אחורי )היינו שזהו ההסתר פנים אחרי המעשה הלז הידוע 
במדבר שנאמר שם זה בפרשת תשא, כי מה שרואים טובת 
השם יתברך וצדקתו הוא רק אחור"י לאחרי כן. אבל( ופני 
יכירו ולא ידעו זה, איך הוא  לא יראו )מלפנים בתחלה לא 
כאן  עד  השי"ת(,  וחסדי  טובה  שהוא  להיות  ראוי  כן  הכל 

דבריו ודברי פי חכם חן.
וזהו יש לומר על פי הנודע מהאר"י הקדוש זצ"ל )שער 
הפסוקים תהלים שם( כי צדיק כתמר יפרח, ס"ת קר"ח10, 
היינו שיפרח לעתיד, אבל זהו החסרון הי' שהוא רק בסופ"י 
תיב"ת קר"ח, שהכיר רק בסו"ף, כי משה אמת ותורתו אמת 
כן  שאין  מה  עליו,  חלק  בתחלה  אבל  יא(,  קרח  )תנחומא 
במש"ה נאמר )תהלים צב, א( מזמור שיר ליום השבת, ר"ת 
)כמבואר בסידור באותו מזמור בכתבי האריז"ל(,  למש"ה 
היינו כי משה רבינו השיג מיד בראש"י תיבות בתחלה וראש 
בסופו  רק  שהשיג  קרח  כמו  לא  סוף,  ועד  מראש  האמת 
)בתחל"ה  יפר"ח  מטהו  בו  אבחר  אשר  שכתוב  וזה  כנזכר. 

כדרך פר"ח החנטה לידע האמת(.

מביא פירוש ממדרש ואינו מזכיר שזהו ממדרש(, וכן לאידך – ישנם דרשות שהובאו 

בספרי פשט )וגם בפירוש רש"י מובאים ענינים של דרש )ורש"י מדגיש שהוא דרש( 

אלא שהם קרובים לדרך הפשט(; ואילו כאן כתב רש"י שפרשה זו נדרשת במדרש רבי 

תנחומא, היינו – דרש שבדרש.

9( במסורה יפרח ג': עיין ילקוט משיח וגאולה פרשת קרח סימן קב. קג.

10( צדיק כתמר יפרח, ס"ת קר"ח: עיין בזה ילקוט משיח וגאולה פרשת קרח סימן א, 

ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קרח



מג
על  )שנאמר  צדיק  בימיו  יפרח  המסורה  שכתוב  וזה 
]כמ"ש  דוד  בן  שלמה  מזרע  להיות  שצריך  צדקנו,  משיח 
והיינו  י"ב([,  יסוד  בא"ד  מ"א  )פ"י  חלק  בפרק  הרמב"ם 
שצריכין לעבוד לכתחלה ולידע האמת, ורק זה הי' מגמתינו 
ביאת בן דוד ומלכותו במהרה בימינו. ולאפוקי מדברי קרח 

שנאמר עליו( צדיק כתמר יפרח )בסופי תיבות כנ"ל, היינו 
שרק לבסוף הכיר האמת לאמיתו( כנ"ל.

חיים ושלום11

11( האדמו"ר ר' חיים אלעזר ז"ל שפירא, בעמח"ס שו"ת מנחת אלעזר ועוד.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת קרח

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה סיון, תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג וו"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מוהר"ר שאר ישוב שי' הכהן

שלום וברכה!

אף על פי שזמן רב לא נתקבלה ידיעה ממנו, אעמידו על חזקתו שהשלום והבריאות אתו בגו"ר 

גם יחד, ובפרט על פי פס"ד של המורה הגדול הרמב"ם הל' דעות ריש פ' ד', שבריאות הגוף ושלימותו 

מדרכי ה' הוא, ועל אחת כמה וכמה בריאות הנשמה ועניני'. ובזה - פעולותיו בהמכון שזכה והצליח 

לעמוד בראשו. ואגב, אם הופיעו ספרים ופרסומים נוספים בטח לא ימנע הטוב מלשלחם לכאן כמנהגו 

הטוב בעבר, ות"ח מראש.

ועל של עתה:

ימים אלו נודעתי שנתמנתה על ידי שר המשפטים ועדת משפטנים שהוטל עלי' להציע סדרת 

חוקים אשר תחליף את החוק האזרחי, בשטח דיני חוזים, מקח וממכר, שכירות וכדומה, הקיימים 

כעת באה"ק ת"ו משרידי המשטרים הקודמים, ואשר בין חברי הועדה יש ג"כ ב"כ מהדתיים, העו"ד 

ליפשיץ, ועוד זאת אשר הרשות נתונה לחברי הועדה להתייעץ עם מי שמוצאים לנחוץ בכל הענינים 

הנוגעים בתחום זה.

גם נודעתי מפי מומחים במקצוע זה, כי בשטח זה של דיני חוזה, מו"מ וכו', אפשר במיוחד 

ועיקר שההתנגדות מצד הבלתי דתיים  ועוד  והערבוב של כמה חוקים,  לתקן הרבה מחמת הבלבול 

להפעיל משפט התורה בחלק זה דחו"מ תהי' מינימלית. אלא שכמובן שצריך להוציא ולקבץ מהחו"מ 

את הדינים השייכים לשטח האמור ולהכניסם למסגרת הנ"ל בניסוח המתאים, כי בודאי אשר הניסוח 

תופס מקום וישפיע על הצלחת המפעל לבסס את החוקים האזרחיים על יסוד תורתנו תורת חיים. 

ומובן וגם פשוט אשר אם המפעל הנ"ל יצליח, הרי יהיו סכויים מבוססים להקל התעמולה והפעולה 

להעביר צעד אחר צעד גם שאר השטחים שבשיפוט באה"ק ת"ו לדיני התורה.

כיון שארגון קבוצת תלמידי חכמים שיתעסקו בהנ"ל לע"ע בנוגע שטח החוזים וכו', הוא ענין 

וכו', עלה ברעיוני שהדרך  וההוצאות  והן מצד הארגוני  ומכמה טעמים, הן מצד עצם הדבר  מסובך 

הכי קרובה להבפועל ממש )שהרי גם הזמן גרמא שלא לאחר המועד( היא שחברי המכון שבלאו הכי 

מתעסקים בכגון דא, ובודאי חלק מהם במיוחד בשטח האמור, הרי מביניהם אפשר לבחור מסוגלים 

להעבודה האמורה במיוחד. וכיון שעל פי השמועה העו"ד מר ליפשיץ איש נוח הוא וכו' ויהי' מעונין גם 

מנקודת הדת לגשם הנ"ל, הרי אפשר שיופתר הענין בהצלחה רבה.

ואל התענינות כת"ר ואל בינתו אשען, ולא אאריך יותר בהאמור. ויונעם לי להוודע מתגובת 

כת"ר על כל האמור, ובעיקר מהפעולות להביא הדבר לידי פועל ממש, ופשוט בשמירת הנקודה אשר 

זאת התורה לא תהי' מוחלפת, שמירה קפדנית.

בכבוד ובברכה, ובפ"ש אביו הרב שליט"א.



gxwמד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

ß oeiq 'k oey`x mei ß

æè(à)ïúãå éåì-ïa úä÷-ïa øäöé-ïa çø÷ çwiå©¦©´½Ÿ©¤¦§¨¬¤§−̈¤¥¦®§¨¨̧
:ïáeàø éða úìt-ïa ïBàå áàéìà éða íøéáàå©«£¦¹̈§¥¯¡¦¨²§¬¤¤−¤§¥¬§¥«

i"yx£Á¯˜ ÁwiÂ∑ּבמדרׁש נדרׁשת יפה זֹו ּפרׁשה «ƒ«…«ְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּתנחּומא  ˜¯Á.רּבי ÁwiÂ∑ לצד עצמֹו את לקח ְִַַָ«ƒ«…«ְְֶַַַָ

הּכהּנה, על לעֹורר העדה מּתֹו נחלק להיֹות ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאחד
מּׁשאר  נחלק "ואתּפלג", אֹונקלּוס ׁשּתרּגם ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָוזהּו

וכן ּבמחלקת. להחזיק טו)העדה "מהּֿיּקח(איוב : ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹ
ּדבר  ּבניֿאדם. מּׁשאר להפליג אֹות לֹוקח ,"ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלּב
ׁשּבהם  סנהדראֹות ראׁשי מׁש קרח" "וּיּקח ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר:

ׁשּנאמר ּכמֹו כ)ּבדברים, אתֿאהרן",(במדבר "קח (הושע : ְְֱֲִִֶֶֶַַַָֹ
ּדברים"יד) עּמכם "קחּו :.˙‰˜ŒÔa ¯‰ˆÈŒÔa ְְִִֶָָ∆ƒ¿»∆¿»

ÈÂÏŒÔa∑ על רחמים ׁשּבּקׁש "ּבןֿיעקב", הזּכיר ולא ∆≈ƒְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ
ׁשּנאמר מחלקּתם, על ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא (בראשית עצמֹו, ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

על מט) ׁשמֹו נזּכר והיכן ּכבדי". אלּֿתחד "ּבקהלם :ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר  הּימים', ּב'דברי הּדּוכן על ּבהתיחסם ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹקרח?

ו) א ּבןֿלוי (דה"י ּבןֿקהת ּבןֿיצהר ּבןֿקרח "ּבןֿאביסף :ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
Ì¯È·‡Â.ּבןֿיׂשראל" Ô˙„Â∑(תנחומא) ׁשהיה ּבׁשביל ְִֵֶָ¿»»«¬ƒ»ְִִֶָָ

ּובניו  לקהת ׁשכן ּתימנה, ּבחניתם ׁשרּוי ראּובן ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשבט
אֹוי  ּבמחלקּתֹו: קרח עם נׁשּתּתפּו ּתימנה, ְְְְְִִִֵַַַַָָֹֻהחֹונים
מׁשה? עם לחלק קרח ראה ּומה לׁשכנֹו. אֹוי ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלרׁשע,

ׁשּמּנהּו עּזיאל, ּבן אליצפן ׁשל נׂשיאּותֹו על ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻנתקּנא
קרח: אמר הּדּבּור. עלּֿפי קהת ּבני על נׂשיא ְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמׁשה

ׁשּנאמר היּו, ארּבעה אּבא ו)אחי קהת (שמות "ּובני : ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אחד  ּגדּלה: ּבניו ׁשני נטלּו הּבכֹור עמרם ְְְְְְֵֶַַָָָָָָֻוגֹו'".
הּׁשנּיה? את לּטל ראּוי מי ּגדֹול; ּכהן ואחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמל
והּוא  לעמרם? ׁשני ׁשהּוא יצהר, ּבן ׁשאני אני, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָֹלא
חֹולק  הריני מּכּלם! הּקטן אחיו ּבן את נׂשיא ֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמּנה
וכּנס  עמד עׂשה? מה ּדבריו! את ּומבּטל ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָעליו
ראּובן  מּׁשבט רּבן סנהדראֹות, ראׁשי וחמׁשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמאתים
ּבֹו, וכּיֹוצא וחבריו ׁשדאּור ּבן אליצּור והם ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַָָׁשכניו,
הּוא  ּולהּלן מֹועד", קריאי עדה "נׂשיאי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:

א)אֹומר והלּביׁשן (במדבר העדה". קרּואי "אּלה : ְְְִִֵֵֵֵֶָָָ
אמרּו מׁשה, לפני ועמדּו ּבאּו ּתכלת, ׁשּכּלן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻטּליתֹות
אֹו ּבציצית חּיבת ּתכלת, ׁשל ׁשּכּלּה טּלית ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֻלֹו:
עליו. לׂשחק התחילּו חּיבת! להם: אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפטּורה?
ּתכלת  ׁשל אחד חּוט אחר, מין ׁשל טּלית ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאפׁשר?
עצמּה? את ּתפטר לא ּתכלת, ׁשּכּלּה זֹו .ּפֹוטרּה. ְְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֻ

Ô·e‡¯ Èa∑ואבירם ּפלת ּדתן ּבן .ואֹון ¿≈¿≈ְֲִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,fenz ycegd mikxan ,gxw zyxt zay ,'ebe gxw gwie d"c xn`n)

ּבחינת  ׁשהּוא אהרן על חלק ּגבּורה, ּבחינת לוי, ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּקרח
ׁשּיהיּו החסדים על הּגבּורֹות להגּביר ׁשרצה לפי ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהחסד,
הּגבּורֹות, ׁשּיתעּלּו לעתיד־לבא ׁשּיהיה ּכמֹו עיקר, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹהּגבּורֹות

הן  ּבׁשרׁשן ׁשהּגבּורֹות עּתיק, ּבבחינת עכׁשו ּגם ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּוכמֹו
מהחסדים. ְְֲִֵַַָָלמעלה

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr g zegiy ihewl)

קרח א)וּיּקח "(טז, "וּיּקח" ּתרּגם וכן ואתּפלג אּונקלּוס ." ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַֹ
" רׁש"י וקרח נחלקּכתב ּבמחלקת". להחזיק העדה מּׁשאר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

נּתּוק  – ּפּלּוג ׁשּמׁשמעּותּה "קרחה", מּלׁשֹון ְְְִִִֶַָָָָהּוא
ּולהעיר  מהראׁש). הּׂשער ּתליׁשת (ּכגֹון ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹוהתחּלקּות

אגּדֹות) אגּדֹות ּתעׂשּו (לא תתּגֹודדּו" "לא ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶַַֹֹֻֻמהּסמיכּות
ּגימטרּיא  - ר"ע קר"ח יפֹות': ּוב'פנים קרחה". תׂשימּו ְְְְְִִִִַָָָָָָֹל"ולא

.(578) מחלק"ת

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 102 'nr g"g y"ewl 'ieri)

FnWA gxw lW FYwlgnl fnxd̈¤¤§©§ª§¤Ÿ©¦§

קרח א)וּיּקח (טז, ִַַַֹ
הרמז: ּובדר החסידּות ע"פ קרח ׁשל מחלקּתֹו ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻמהּות

קרחה  מּלׁשֹון – "קרח" ׁשמֹו: ּבכללּות נרמז קרח ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹחטאֹו

לּתחּתֹונים. עליֹונים ּבין מחלקת לגרם ׁשרצה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּומחלקת,
הּמבּדיל', 'רקיע על־דר ׁשהּוא 'אלימל ה'נֹועם ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָּוכמ"ש

ּבעֹולם". ׁשלֹום לעׂשֹות "ׁשּנּתנה הּתֹורה ְֲִֵֶֶַַָָָָָהפ
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מה gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy
ח': ר' ק' - ׁשמֹו ּבאֹותּיֹות ׁשּטתֹו רמּוזה יֹותר, ְְְְִִִִֵָָָּובפרטּיּות

לבּוׁשי  לׁשלׁשת רֹומזים הּללּו ׁשּבאֹותּיֹות הּקוים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשלׁשת
הימני  והּקו העליֹון הּקו ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנפׁש:

לּמעׂשה. רֹומז הּׂשמאלי והּקו ודּבּור, למחׁשבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָרֹומזים
אינּנּו הראּוי; ּבמקֹומֹו ּבדּיּוק הּמעׂשה קו ממּקם – ה' ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻּבאֹות
מפסיק  רוח וכן והּדּבּור, הּמחׁשבה לגבּולֹות מּתחת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָעֹובר
הּקו  ּבהם – ח' ר' ק' מהאֹותּיֹות ּבׁשֹונה אליהם. ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָּבינֹו

הראּוי: ּבמקֹומֹו אינֹו הּמעׂשה, קו ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּׂשמאלי,
להֹוספה  רמז הּימני, מהּקו יֹותר למּטה יֹורד הּוא – ק' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאֹות
– ר' ּבאֹות הּׁשּו"ע. לגבּולֹות מעבר הּמעׂשה ּבקו רצּויה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבלּתי
לכללּות  ּבנּגּוד הּמעׂשה, ּבקו לחּסרֹון הרֹומז ּדבר קּים, לא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹהּוא
הּקּוים  לׁשני מחּבר הּוא – ח' ּבאֹות הּמעׂשּיֹות. הּמצֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֻקּיּום
רצֹון  מּבלי ה'ּמעׂשה' אנׁשי ׁשל עמידתם על הרֹומז ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאחרים,

הּתֹורה. ּכבעלי ּולהתעּלֹות מּמּצבם ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָלצאת

מקֹומֹו את מיּצג ה', ּבאֹות הּׂשמאלי הּקו ׁשל מקֹומֹו ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָאמנם,
הּזה, ּבעֹולם ּבמעׂשיו האדם יל ּבּה הּנכֹונה והּדר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהאמּתי
ה' האֹות למּטה. העליֹונים את ימׁשי ּבזה ּדוקא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאׁשר
א הּתֹורה, הֹוראֹות ּוכפי הּמעׂשה קו להיֹות צרי ּכי ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָמראה
ּכי  – ּומחׁשבה לדּבּור הּמעׂשה ּבין הפסק יׁשנֹו זה עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָיחד
להּגיע  ׁשֹואף זה ּומּצד מהּתֹורה, רחּוקֹו מרּגיׁש הּוא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּתמיד
"העֹולם  רז"ל אמרּו (ועל־ּכן ּבעלי־הּתֹורה. ׁשל ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלמדרגתם

ה'" ּב[אֹות] נברא ב)הּזה כט, ).(מנחות ְְִֶַָ
את  ּולׁשּנֹות זֹו, ּדר על לחלק רצה ּבטענֹותיו קרח ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָֹֹא
אֹותֹו לׁשלל אֹו ח') (ק' הּמעׂשה קו ׁשל האמּתי ְְֲֲִִִֶֶַַַָֹמקֹומֹו
"עליֹונים" ּבין ּומחלקת 'קרחה' לגרם ּובכ (ר'), ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלגמרי

ְְִַל"ּתחּתֹונים".
טּלית  א) הּמחלקת: ּפרטי לׁשלׁשת זה מקּׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ[ּבמקֹורֹו

אהרן.] ּכהּנת ג) ספרים. מלא ּבית ב) ּתכלת. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻׁשּכּלּה
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עבֹודה־זרה. אּלא "ׁשם" אין ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ׁשם", לנּו "ונעׂשה הּפּלגה ּדֹור ּבעת ׁשאמרּו ׁשם על ׁשם, אנׁשי ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָקראם

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 329 'nr a"g y"ewl t"r)
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קרח א)וּיּקח (טז, ִַַַֹ
ספרים  מלא ּבית . . למׁשה ואמר קרח קפץ . . קרח ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹוּיּקח

המזּוזה מן ּפטּור ׁשּיהא פי"ח)מהּו (במדב"ר ְְִֵֶַַָָ
"ּבית  היתה, קרח טענת הּדרּוׁש: ּבדר הענין לבאר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹויׁש
יכֹול  ּבתֹורה, וגדּוׁש ׁשּמלא אדם היינּו ספרים", ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָמלא
ה' מאהבת מּמזּוזה" ּו"פטּור ּתֹורה ּבעל ּבהיֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלהסּתּפק
ׁשּבמזּוזה  ׁשמֹוע" אם "והיה "ׁשמע" ּדפרׁשּיֹות ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָויראתֹו,

"ואהבּת", נאמר "ׁשמע" ּבפרׁשת ויראה, אהבה ְְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָָָָָענינם
יראה. ענינּה - ׁשמֹוע" אם "והיה ְְְִִִַַָָָָָָָָּופרׁשת

ויראה  ׁשאהבה ּבמזּוזה" "חּיב רּבנּו, מׁשה ענה זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל
מה  ּכל על ׁשֹומרת ׁשהמזּוזה ּדכמֹו הּתֹורה, ללּמּוד ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻמכרחים
צרי ּבתֹורה הּמלא אדם ספרים" מלא "ּבית ּכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּׁשּבּבית,

ּוכמארז"ל ּתֹורתֹו על ׁשּיׁשמרּו ויראה ט)לאהבה ג, "ּכל (אבות ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָ
מתקּימת". חכמתֹו לחכמתֹו קֹודמת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיראתֹו
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עם  הּיׁש) (מציאּות 'ׁשם' ׁשל ּבחיּבּור רצּו לא ועדתֹו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹּקרח
ׁשּלכן  נפרד, ּדבר הּיׁש ׁשּיּׁשאר רצּו אּלא (אלקּות), ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ'ׁשמים'

אּלא  "ׁשם" אין ז"ל רּבֹותינּו אמרּו זה ועל ׁשם. אנׁשי ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָנקראּו
ֲָָָעבֹודה־זרה.
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מים  ּבין הּמבּדיל רקיע על־ּדר הּוא ואתּפלג, ּׁשּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמה
והיא  ּבּתֹורה, ׁשּמצינּו הראׁשֹונה הּמחלֹוקת ׁשּזֹוהי ְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלמים,
אין  לּמה ּבּמדרׁש וכדאיתא מחלֹוקת, ׁשל ענין לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשרׁש
ׁשּנאמר  מחלֹוקת, נבראת ׁשּבֹו כּו', טֹוב" "ּכי ּבּׁשני ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַּכתיב

ּבין  ׁשההתחּלקּות ּבזה, והענין למים. מים ּבין מבּדיל ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָויהי
ועד  הּפּלגה, ו)ּדֹור עץ־הּדעת ל(חטא הּׁשרׁש הּוא למים ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹמים

ועדתֹו. קרח ְֲֲֶַַַָֹלמחלֹוקת
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:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה «»∆ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

˜„ÌÈL.ּגדּלה  Ìlk∑(תנחומא) ּדברים ׁשמעּו ּכּלם ְָֻÀ»¿…ƒְְִָָָֻ
הּגבּורה  מּפי e‡O˙z.ּבסיני ÚecÓe∑לקחּת אם ְְִִִַַָ««ƒ¿«¿ְִַָָ

לא  ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, ְְְְְִִַַָָָָָֹֹֹֻאּתה
ּכל  ,"אלהי ה' "אנכי ּבסיני ׁשמעּתם לבּדכם ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאּתם

ׁשמעּו .העדה ְֵָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(1048 'nr ,c jxk zegiyÎihewil)

קרח ּבליעת היתה מרּגלים ּביאת רבא אחר עולם (סדר ְְְְִִִַַַַַַָָֹ
פ"ח)

ׁשּכל  מּׁשּום המרּגלים, ׁשל ׁשּובם לאחר ארעה קרח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפרׁשת
לסּפּור  ּבהמׁש ועלה התעֹורר קרח ׁשל הּמחלקת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹענין

ְְִַַהמרּגלים:
הּתֹורה  ללּמּוד ּולהתמּסר ּבּמדּבר להּׁשאר רצּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהמרּגלים
לעסק  רצּו ולא העֹולם, מּטרדֹות הרחק ּובׁשלוה, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹּבמנּוחה
ּבארץ־יׂשראל. הּמתחּיב ּכפי הּמעׂשּיֹות, הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבקּיּום
לארץ  להּכנס זאת ּבכל וׁשּצריכים ׁשּטעּו, לּכל הּוכח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכאׁשר
הּוא  "הּמעׂשה ׁשּכן הּמעׂשּיֹות, הּמצֹות את ׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּולקים

הרי  - ּתֹורה לּמּוד העּקר היה לּו וטען: קרח עמד ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהעּקר",
א הּתֹורה; מקּבל רּבנּו, למׁשה להּדמֹות הּיכֹול אדם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשוים  יׂשראל ּכל ׁשּבזה הּמצֹות, מעׂשה הּוא ׁשהעּקר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

ּתתנּׂשאּו"? "מּדּוע -ְְִַַַ
- "ּבקר" ּכלֹומר: ה'". וידע "ּבקר מׁשה לֹו ענה ּכ ְְֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹעל
ׁשל  ּפנימּיים וחּיּות ּבאֹור מּואר להיֹות צרי הּמצֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמעׂשה
וגּלּוי  ידיעת לידי ׁשּיביאּו ּכ - ה'" "וידע ויראתֹו, ה' ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאהבת
ׁשל  זֹו ּבין ּגדֹול הבּדל יׁש הרי הּמצֹות ּובכּונת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאלֹוקּות.

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל לזֹו ְְְִֵֶֶָָָֹמׁשה
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ג) (טז, ה' קהל על ּתתנּׂשאּו ְְְִַַַַַּומּדּוע
ׁשל  ּבמנהיגּותֹו צר יׁש רגילים, ּבדֹורֹות מילא קרח: טען ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
הּמדּבר, ּבדֹור א ּדאצילּות. נׁשמה ׁשהיה רּבנּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה

ּדֹור  ּדאצילּות, נׁשמֹות היּו ּולכּלם ּדעה' 'ּדֹור היה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּכּידּוע
ּתתנּׂשאּו"! "מּדּוע - אם־ּכן רּבנּו; למׁשה זקּוק אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכזה
רּבנּו. מׁשה לנׁשמת זקּוקים הּכל ׁשּכן טעּותֹו, היתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובכ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר הּמחלקת,(תנחומא. מּפני «ƒ…«»»ְֲִֵֶַַֹ

ּבעגל חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה לב)ׁשּכבר :(שמות ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
ּבּמתאֹוננים מׁשה", יא)"ויחל מׁשה",(במדבר "וּיתּפּלל : ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹ

יד)ּבמרּגלים מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּבמחלקּתֹו
וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּסרח

רב  אמר:ּכׁשּסרח ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו יעית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
מּמּני  עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי .עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבה עּתה היא )(במדבר ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְִִֵַָ

מתּכּון  היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא ְְְְְִֵֵַָָָָָָָֹלנּו
ּבהם  יחזרּו ׁשּמא ‡˙Œ.לדחֹותם '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆

BÏŒ¯L‡∑ לוּיה .לכהּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ
·È¯˜‰Â∑אליו ּכן:(תנחומא)אֹותם מֹוכיח והּתרּגּום . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

– ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ְְְֳִִִִֵֵֵֶָָָָָֹויקרב
הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  חּלק ּגבּולֹות מׁשה: להם ְֶֶַַַָָָָָֹאמר
ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹּבעֹולמֹו,

ׁשּנאמר זֹו, את א)לבּטל ויהיֿבקר...(בראשית "ויהיֿערב : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
ּכ כג)וּיבּדל". וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל :. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

mixehd lra
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(â)íäìà eøîàiå ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå©¦¨«£º©¤´§©©«£ÀŸ©«Ÿ§´£¥¤»
ýåýé íëBúáe íéLã÷ ílk äãòä-ìë ék íëì-áø©¨¤¼¦³¨¨«¥¨Æª¨´§¦½§−̈§Ÿ̈®

:ýåýé ìä÷-ìò eàOðúz òecîe©¬©¦§©§−©§©¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌÎÏŒ·¯∑ לעצמכם לקחּתם מּדאי יֹותר הרּבה «»∆ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַ

˜„ÌÈL.ּגדּלה  Ìlk∑(תנחומא) ּדברים ׁשמעּו ּכּלם ְָֻÀ»¿…ƒְְִָָָֻ
הּגבּורה  מּפי e‡O˙z.ּבסיני ÚecÓe∑לקחּת אם ְְִִִַַָ««ƒ¿«¿ְִַָָ

לא  ּכהּנה, לאחי לברר ל היה לא מלכּות, ְְְְְִִַַָָָָָֹֹֹֻאּתה
ּכל  ,"אלהי ה' "אנכי ּבסיני ׁשמעּתם לבּדכם ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאּתם

ׁשמעּו .העדה ְֵָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(1048 'nr ,c jxk zegiyÎihewil)

קרח ּבליעת היתה מרּגלים ּביאת רבא אחר עולם (סדר ְְְְִִִַַַַַַָָֹ
פ"ח)

ׁשּכל  מּׁשּום המרּגלים, ׁשל ׁשּובם לאחר ארעה קרח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפרׁשת
לסּפּור  ּבהמׁש ועלה התעֹורר קרח ׁשל הּמחלקת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹענין

ְְִַַהמרּגלים:
הּתֹורה  ללּמּוד ּולהתמּסר ּבּמדּבר להּׁשאר רצּו ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָהמרּגלים
לעסק  רצּו ולא העֹולם, מּטרדֹות הרחק ּובׁשלוה, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹּבמנּוחה
ּבארץ־יׂשראל. הּמתחּיב ּכפי הּמעׂשּיֹות, הּמצֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּבקּיּום
לארץ  להּכנס זאת ּבכל וׁשּצריכים ׁשּטעּו, לּכל הּוכח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכאׁשר
הּוא  "הּמעׂשה ׁשּכן הּמעׂשּיֹות, הּמצֹות את ׁשם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּולקים

הרי  - ּתֹורה לּמּוד העּקר היה לּו וטען: קרח עמד ְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֹהעּקר",
א הּתֹורה; מקּבל רּבנּו, למׁשה להּדמֹות הּיכֹול אדם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשוים  יׂשראל ּכל ׁשּבזה הּמצֹות, מעׂשה הּוא ׁשהעּקר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמאחר

ּתתנּׂשאּו"? "מּדּוע -ְְִַַַ
- "ּבקר" ּכלֹומר: ה'". וידע "ּבקר מׁשה לֹו ענה ּכ ְְֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹעל
ׁשל  ּפנימּיים וחּיּות ּבאֹור מּואר להיֹות צרי הּמצֹות ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמעׂשה
וגּלּוי  ידיעת לידי ׁשּיביאּו ּכ - ה'" "וידע ויראתֹו, ה' ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאהבת
ׁשל  זֹו ּבין ּגדֹול הבּדל יׁש הרי הּמצֹות ּובכּונת ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָאלֹוקּות.

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל לזֹו ְְְִֵֶֶָָָֹמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a jxk zegiyÎihewil)

ג) (טז, ה' קהל על ּתתנּׂשאּו ְְְִַַַַַּומּדּוע
ׁשל  ּבמנהיגּותֹו צר יׁש רגילים, ּבדֹורֹות מילא קרח: טען ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּכ
הּמדּבר, ּבדֹור א ּדאצילּות. נׁשמה ׁשהיה רּבנּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה

ּדֹור  ּדאצילּות, נׁשמֹות היּו ּולכּלם ּדעה' 'ּדֹור היה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻׁשּכּידּוע
ּתתנּׂשאּו"! "מּדּוע - אם־ּכן רּבנּו; למׁשה זקּוק אינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכזה
רּבנּו. מׁשה לנׁשמת זקּוקים הּכל ׁשּכן טעּותֹו, היתה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובכ

(ã):åéðt-ìò ìtiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦−Ÿ©¨¨«
i"yx£ÂÈtŒÏÚ ÏtiÂ∑(מ"ר הּמחלקת,(תנחומא. מּפני «ƒ…«»»ְֲִֵֶַַֹ

ּבעגל חטאּו רביעי: סרחֹון ּבידם זה לב)ׁשּכבר :(שמות ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
ּבּמתאֹוננים מׁשה", יא)"ויחל מׁשה",(במדבר "וּיתּפּלל : ְְְְִִִֵֶֶַַַַַֹֹ

יד)ּבמרּגלים מצרים",(שם וׁשמעּו אלֿה' מׁשה "וּיאמר : ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹֹ

מל לבן מׁשל ידיו. נתרּׁשלּו קרח ׁשל ְְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻּבמחלקּתֹו
וׁשלׁש, ּוׁשּתים ּפעם אֹוהבֹו עליו ּופּיס אביו על ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּסרח

רב  אמר:ּכׁשּסרח ההּוא, האֹוהב ידי נתרּׁשלּו יעית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ
מּמּני  עֹוד יקּבל לא ׁשּמא ,הּמל על אטריח מתי .עד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

(ä)òãéå ø÷a øîàì Búãò-ìk-ìàå çø÷-ìà øaãéå©§©¥̧¤¹Ÿ©§¤¨£¨»¥Ÿ¼ÂŸ¤§Ÿ©̧
úàå åéìà áéø÷äå LBãwä-úàå Bì-øLà-úà ýåýé§Ÿ̈¯¤£¤²§¤©¨−§¦§¦´¥¨®§¥²

:åéìà áéø÷é Ba-øçáé øLà£¤¬¦§©−©§¦¬¥¨«
i"yx£'B‚Â Ú„ÈÂ ¯˜a∑רבה עּתה היא )(במדבר ׁשכרּות עת …∆¿…«¿ְִִֵַָ

מתּכּון  היה והּוא לפניו, להראֹות נכֹון ולא ְְְְְִֵֵַָָָָָָָֹלנּו
ּבהם  יחזרּו ׁשּמא ‡˙Œ.לדחֹותם '‰ Ú„ÈÂ ¯˜a ְְְִֶֶַָָָ…∆¿…«∆

BÏŒ¯L‡∑ לוּיה .לכהּנה ∑LB„w‰Œ˙‡Â.לעבֹודת ¬∆ְֲִַַָ¿∆«»ְִָֻ
·È¯˜‰Â∑אליו ּכן:(תנחומא)אֹותם מֹוכיח והּתרּגּום . ¿ƒ¿ƒְְִֵֵַַַָָ

– ּבקר ּומדרׁשֹו: לׁשמּוׁשיּה. יקרב לקדמֹוהי, ְְְֳִִִִֵֵֵֶָָָָָֹויקרב
הקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  חּלק ּגבּולֹות מׁשה: להם ְֶֶַַַָָָָָֹאמר
ּתּוכלּו ּכן לערב? ּבקר להפ אּתם יכֹולים ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹֹּבעֹולמֹו,

ׁשּנאמר זֹו, את א)לבּטל ויהיֿבקר...(בראשית "ויהיֿערב : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
ּכ כג)וּיבּדל". וגֹו'"(דה"א להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל :. ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

ÔB‰Ïג  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eLk˙‡Â¿ƒ¿¿»«…∆¿««¬…«¬»¿
ÔÈLÈc˜ ÔB‰lk ‡zLk ÏÎ È¯‡ ÔBÎÏ ÈbÒ«ƒ¿¬≈»¿ƒ¿»»¿«ƒƒ
Ôez‡ ÔÈ„ ‡Óe ÈÈ„ ‡zÎL ‡È¯L ÔB‰ÈÈ·e≈≈«¿»¿ƒ¿»«¿»»≈«

:ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ÏÚ ÔÈ·¯·¯˙Óƒ¿«¿¿ƒ«¿»»«¿»

‡È‰Bt:ד  ÏÚ ÏÙe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«««ƒ

ÓÈÓÏ¯ה  dzLk Ïk ÌÚÂ Á¯˜ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ…«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿≈«
LÈc˜c ˙ÈÂ dÏ ¯LÎc ˙È ÈÈ Ú„B‰ÈÂ ‡¯Ùˆa¿«¿»ƒ«¿»»¿»«≈¿»¿«ƒ
·¯˜È d· ÈÚ¯˙È Èc ˙ÈÂ È‰BÓ„˜Ï ·¯˜ÈÂƒ»≈»√»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ≈¿»≈

:dLenLÏ¿ƒ≈

mixehd lra

)(c.äLî òîLiå:`IxhnibA.dX`A EdEcWg iM o`Mnd dxez ©¦§©¤§¦©§¦¨¦¨¦£¨§¦¨

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'k oey`x meil inei xeriy

(å):Búãò-ìëå çø÷ úBzçî íëì-eç÷ eNò úàæ−Ÿ£®§«¨¤´©§½−Ÿ©§¨£¨«

i"yx£˙BzÁÓ ÌÎÏŒeÁ˜ eNÚ ˙‡Ê∑ לֹומר ראה מה …¬¿»∆«¿ַָָָ
נימּוסים  יׁש העּכּו"ם ּבדרכי להם: אמר ?ּכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהם
ּכּלם) ואין (ס"א: וכּלם הרּבה, ּוכמרים ְְְְְִֵֵֵַַָָָֻֻהרּבה
ארֹון  אחד, ה' אּלא לנּו אין אנּו אחד; ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמתקּבצים
ואּתם  – אחד ּגדֹול וכהן אחד ּומזּבח אחת ותֹורה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאחד

ּב רֹוצה אני אף ּגדֹולה? ּכהּנה מבּקׁשים איׁש כ,ר"נ ְְְְְֲִִִֶַַָָָֻ
החביבה  הּקטרת היא מּכל, חביב ּתׁשמיׁש לכם ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהא

נׂשרפּו ׁשּבֹו ּבתֹוכֹו, נתּון הּמות וסם הּקרּבנֹות, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָמּכל
האיׁש "והיה ּבהם: התרה לפיכ ואביהּוא, ְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָנדב
וכי  ּבקדּׁשתֹו. הּוא ּכבר הּקדֹוׁש", הּוא ה' ְְְְֲִִִֶַַָָָֻאׁשרֿיבחר
אמר  אּלא הּקדֹוׁש? הּוא ׁשּיּבחר ׁשּמי יֹודעים, אנּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאין
ׁשּיבחר  מי ּתתחּיבּו: ׁשּלא לכם אֹומר הריני מׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלהם

אֹובדים וכּלכם חי, יצא רבה)ּבֹו ּכלים ∑BzÁÓ˙.(במדבר ְְְִֵֵֶַֻ«¿ִֵ
יד  ּבית להם ויׁש ּגחלים ּבהם .ׁשחֹותין ְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - jli`e 187 'nr g"ig y"ewl t"r)

dlFcB dpEdkA WOWl Fzcre gxw oFvx§Ÿ©©£¨§©¥¦§¨§¨

מחּתֹות  קחּו־לכם עׂשּו ְְֲֶַָֹזאת
ואּתם  אחד, ּגדֹול וכהן כּו' אחד ה' אּלא לנּו אין ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאנּו
ּבכ רֹוצה אני אף ּגדֹולה, ּכהּונה מבּקׁשים איׁש ְְְְְֲִִִֶַַָָָר"ן

ובפרש"י) ו. (טז,

אהרן, ׁשל ּכהּנתֹו על נחלקּו ועדתֹו קרח הרי ּתמּוּה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻלכאֹורה
ּבדּבּור, אפי' עּמהם עצמֹו את מׁשה ׁשּכלל מתאים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹואי

?"ּבכ רֹוצה אני "אף ְְְֲִֶַָָּבאמרֹו
קרח, ׁשל מחלקּתֹו ּבעּקר ּתמיהה ּבהקּדים זה לבאר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻויׁש

לעֹולם" יאמינּו ּב ׁש"ּגם למׁשה הבטיח הּקּב"ה (יתרו הרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ט) סנהדראֹות"יט , ראׁשי "ר"ן עליו חלקּו ואי א , טז, (רש"י ְְְְֵֵֶַָָָָָ

ודתן) ?ד"ה
ּבמׁשה, האמינּו ועדתֹו קרח ׁשּגם לֹומר צרי ּכן ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹועל

מבּקׁשים  איׁש ר"ן "אּתם – ּכהּונה" ּגם "ּובּקׁשּתם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָוטעּותם
הּכהּונה. למעלת להּגיע מרצֹונם נבעה ּגדֹולה" ְְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָּכהּונה

ּגדֹולה, ּבכהּונה הּמעלה ּגדל את הבינּו ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהינּו,
קדׁש להקּדיׁשֹו גֹו' "וּיּבּדל לׁשרתֹו", ה' לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁש"עֹומד

יג)קדׁשים" כג, א וחׁשבּו(דה"י לזה. נׁשּתֹוקקּו הם ּגם הּנה ְְְְְֳִִִֵֵֶַָָ
ּדין  ּגזר לבּטל הּקּב"ה אצל לפעל יכֹולה ׁשּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּדכמֹו

ּגדֹולה. לכהּונה ׁשּיזּכּו לפעל הם יכֹולים ּכמֹו"כ ְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹוכיֹו"ב,
להם  ׁשאמר ּדתׁשּוקתם וזהּו ."ּבכ רֹוצה אני "אף מׁשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּבפעל  ורק הּוא. טֹוב רצֹון ּגדֹולה, ּבכהּונה לׁשּמׁש ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹּורצֹונם
אּלא  לנּו ׁש"אין ּדכמֹו ּגדֹולים, ּכהנים להיֹות להם אפׁשר ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹאי
להיֹות  אפׁשר אי ּכמֹו"כ אחת" ותֹורה אחד ארֹון אחד ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָה'

אחד". ּגדֹול מ"ּכהן ִֵֵֶָָֹיֹותר

(æ)ïäá-eðúe|ïäéìò eîéNå Là|ýåýé éðôì úøè÷ §´¨¥´¥¿§¦ÁÁ£¥¤̧§¹Ÿ¤¦§¥³§Ÿ̈Æ
LBãwä àeä ýåýé øçáé-øLà Léàä äéäå øçî̈½̈§¨À̈¨¦²£¤¦§©¬§Ÿ̈−´©¨®

:éåì éða íëì-áø©¨¤−§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ÌÎÏŒ·¯∑.לכם אמרּתי ּגדֹול ּדבר «»∆¿≈≈ƒְִֶַָָָָָ

עליהם  וקּבלּו ּבהם התרה ׁשּכ היּו, טּפׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹולא
"את  ׁשּנאמר: נפׁשֹותם, על חטאּו הם אּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָלקרב,
ׁשּפּקח  וקרח ּבנפׁשתם". האּלה החּטאים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמחּתֹות
ׁשלשלת  ראה הטעּתֹו, עינֹו זה? לׁשטּות ראה מה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה,
מׁשה  ּכנגד ׁשּׁשקּול ׁשמּואל מּמּנּו: יֹוצאה ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָֹּגדֹולה
וארּבעה  ועׂשרים נמלט! אני ּבׁשבילֹו אמר: ְְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָֹואהרן.
ּברּוח  מתנּבאים ּכּלם ּבניו, לבני עֹומדֹות ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֻמׁשמרֹות

ׁשּנאמר כה)הּקדׁש, א להימן".(ד"ה בנים "ּכלֿאּלה : ְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מּמּני, לעמד עתידה הּזאת הּגדּלה ּכל אפׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשּׁשמע  חזקה לאֹותּה לבא נׁשּתּתף לכ אּדם? ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹואני
"אׁשרֿיבחר  נמלט: ואחד אֹובדים ׁשּכּלם מׁשה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֻמּפי
ראה  ולא ּבעצמֹו. ותלה טעה – הּקדֹוׁש" הּוא ְְְְַַָָָָָָָֹה'
רֹואה  היה ּומׁשה ּתׁשּובה, עׂשּו ׁשּבניו לפי ְְִֶֶֶֶָָָָָָָֹיפה,

ּבעצמכם ∑¯·ÌÎÏŒ.(תנחומא)יפה . נטלּתם ּגדֹול ּדבר ֶָ«»∆ְְְְְֶֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  על .לחלק ֲַַַָָֹ

(ç):éåì éða àð-eòîL çø÷-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤®Ÿ©¦§−̈§¥¬¥¦«
i"yx£ÈÂÏ Èa ‡ŒeÚÓL Á¯˜ŒÏ‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ «…∆…∆∆…«ƒ¿»¿≈≈ƒ

קׁשה  ׁשראהּו ּכיון רּכים. ּדברים עּמֹו לדּבר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהתחיל
ויאבדּו הּׁשבטים ׁשאר יׁשּתּתפּו ׁשּלא עד אמר: ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹֹערף,

ּבהם: לזרז התחיל ּכּלם. אל ּגם אדּבר ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻעּמֹו,
לוי" ּבני ."ׁשמעּוֿנא ְְִִֵֵָ

ÏÎÂו  Á¯˜ ÔÈzÁÓ ÔBÎÏ e·Ò e„È·Ú ‡c»ƒƒ»¿«¿¿»…«¿»
:dzLk¿ƒ¿≈

˜BË¯˙ז  ÔB‰ÈÏÚ eÈeLÂ ‡˙M‡ ÔB‰· e·‰Â¿»¿∆»»¿«ƒ¬≈¿∆
ÈÈ ÈÚ¯˙Èc ‡¯·b È‰ÈÂ ¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea¿ƒ√»¿»¿«ƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈¿»

:ÈÂÏ Èa ÔBÎÏ ÈbÒ LÈc˜ ‡e‰«ƒ«ƒ¿¿≈≈ƒ

ÈÂÏ:ח  Èa ÔÚÎ eÚÓL Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…«¿»¿«¿≈≈ƒ



gxwמח zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות .לאֹותֹו ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑ ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא .לנּו ֲֶֶַַַָֹ

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי ׁשאין (סנהדרין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ִֵֶָ
אחריהם  מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמחזיקין

ׁשלֹום  ּבדברי ÏÚ‰.להׁשלימם ‡Ï∑,הכׁשילם ּפיהם ְְְְִִֵַָָ…«¬∆ְִִִֶָ
ירידה  אּלא להם .ׁשאין ְִֵֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gxw zyxt bi jxk zegiy ihewl)

ואחד  אחד (ׁשּבכל ואחד אחד ּכל צרי ּכמה עד ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָההֹוראה
ּולהׁשריׁש לפעֹול עליו־הׁשלֹום) רּבינֹו מׁשה מּבחינת ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיׁש
ׁשאפילּו ועד זכּות, לכף חבירֹו את לדּון – זּו מדה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָּבנפׁשֹו

לימּוד  ּכל לכאֹורה הׁשֹולל ּבאֹופן היא חבירֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשהנהגת
הרי  – מזה ּוכּתֹוצאה ּבזכּותֹו, להּפך עליו זאת ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹזכּות,
היׁשרה. ּבדר ּולהעמידֹו להחזירֹו ּבֹו הּתלּוי ּכל יעׂשה ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָגם

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq `"k ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»
:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

mixehd lra

)(i.ízLwáemB mYWTaE" .dxFqOA 'b ¦©§¤©§¨¦©§¤©
"Lidl` 'd z` mXn mYWTaE" ,"dPdM§ª¨¦©§¤¦¨¤¡Ÿ¤

(hk ,c mixaC)dinxiA "iz` mYWTaE" ,,hk) §¨¦¦©§¤Ÿ¦§¦§§¨
(bizElBA izF` EWwaYWM .zElBd lr ,©©¨§¤§©§¦©¨

mB mYWTaE" f` ,El`Bze daEWzA¦§¨§¦¨£¨¦©§¤©

onf lM mMn dlhA `idW ,"dPdM§ª¨¤¦¨§¨¦¤¨§©
.zElBA mY`W`i dxez ¤©¤©¨

)(`i.åéìò eðélúmdl ie .aizM 'EpeNz' ©¦¨¨©¦§¦©¨¤
.mAx lr ExdxdWai dxez ¤¦§£©©¨

)(ci.éðéòäipird" .dxFqOA 'a ©¥¥©§¨©¥¥

xUa ipird" :Kci`e ,"mdd miWp`d̈£¨¦¨¥§¦¨©¥¥¨¨
"Kl(c ,i aFI`)mxia`e ozCW cOln . ¨¦§©¥¤¨¨©£¦¨

`N` ,dlrn iRlM mixaC Egihd¥¦§¨¦§©¥©§¨¤¨
,hWRd itlE .mdilr aEzMd dPiXW¤¦¨©¨£¥¤§¦©§¨
dY`W ,"xTpY mdd miWp`d ipird"©¥¥¨£¨¦¨¥§©¥¤©¨



מט gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy

(è)íëúà ìàøNé éäìà ìécáä-ék íkî èòîä©«§©´¦¤À¦«¦§¦Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥³¤§¤Æ
-úà ãáòì åéìà íëúà áéø÷äì ìàøNé úãòî¥«£©´¦§¨¥½§©§¦¬¤§¤−¥¨®©«£ÀŸ¤

ì äãòä éðôì ãîòìå ýåýé ïkLî úãáò:íúøL £Ÿ©Æ¦§©´§Ÿ̈½§©«£²Ÿ¦§¥¬¨«¥−̈§¨«§¨«
i"yx£‰„Ú‰ ÈÙÏ „ÓÚÏÂ∑ הּדּוכן על .לׁשיר ¿«¬…ƒ¿≈»≈»ִַַָָ

(é)éçà-ìk-úàå Eúà áø÷iåCzà éåì-éðá E ©©§¥Æ«Ÿ§½§¤¨©¤¬§¥«¥¦−¦¨®
:äpäk-íb ízLwáe¦©§¤−©§ª¨«

i"yx£E˙‡ ·¯˜iÂ∑ יׂשראל עדת ׁשאר מּמּנּו ׁשהרחיק ׁשרּות .לאֹותֹו ««¿≈…¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

(àé)ïøäàå ýåýé-ìò íéãòpä Eúãò-ìëå äzà ïëì̈¥À©¨Æ§¨£¨´§½©«Ÿ¨¦−©§Ÿ̈®§©«£´Ÿ
:åéìò eðélú ék àeä-äî©½¦¬©¦−¨¨«

i"yx£ÔÎÏ∑ ולא לאהרן, ּכהּנה לתת עׂשיתי ּבׁשליחּותֹו ּכי עלֿה', אּת הּנעדים וכלֿעדת אּתה ,ּכ ּבׁשביל »≈ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻ
הּזה  הּמחלקת הּוא .לנּו ֲֶֶַַַָֹ

(áé)áàéìà éða íøéáàìå ïúãì àø÷ì äLî çìLiå©¦§©´¤½¦§²Ÿ§¨¨¬§©«£¦−̈§¥´¡¦¨®
:äìòð àì eøîàiå©«Ÿ§−¬Ÿ©«£¤«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁÏLiÂ∑(קי ׁשאין (סנהדרין מּכאן, «ƒ¿«…∆¿ִֵֶָ
אחריהם  מחּזר מׁשה ׁשהיה ּבמחלקת, ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹמחזיקין

ׁשלֹום  ּבדברי ÏÚ‰.להׁשלימם ‡Ï∑,הכׁשילם ּפיהם ְְְְִִֵַָָ…«¬∆ְִִִֶָ
ירידה  אּלא להם .ׁשאין ְִֵֶֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gxw zyxt bi jxk zegiy ihewl)

ואחד  אחד (ׁשּבכל ואחד אחד ּכל צרי ּכמה עד ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָההֹוראה
ּולהׁשריׁש לפעֹול עליו־הׁשלֹום) רּבינֹו מׁשה מּבחינת ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹיׁש
ׁשאפילּו ועד זכּות, לכף חבירֹו את לדּון – זּו מדה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָּבנפׁשֹו

לימּוד  ּכל לכאֹורה הׁשֹולל ּבאֹופן היא חבירֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשהנהגת
הרי  – מזה ּוכּתֹוצאה ּבזכּותֹו, להּפך עליו זאת ּבכל ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹזכּות,
היׁשרה. ּבדר ּולהעמידֹו להחזירֹו ּבֹו הּתלּוי ּכל יעׂשה ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָגם

(âé)Láãe áìç úáæ õøàî eðúéìòä ék èòîä©«§©À¦³¤«¡¦¨̧Æ¥¤̧¤¨©³¨¨Æ§©½
:øøzNä-íb eðéìò øøzNú-ék øaãna eðúéîäì©«£¦¥−©¦§¨®¦«¦§¨¥¬¨¥−©¦§¨¥«

ß oeiq `"k ipy mei ß

(ãé)eðúàéáä Láãe áìç úáæ õøà-ìà àì óà©¿´Ÿ¤¤Á¤Á¨©̧¨¨³§©Æ£¦´Ÿ½̈
íää íéLðàä éðéòä íøëå äãN úìçð eðì-ïzzå©¦̧¤½̈©«£©−¨¤´¨¨®¤©«¥¥º¨«£¨¦¬¨¥²

:äìòð àì øwðz§©¥−¬Ÿ©«£¤«

„Ï‡¯NÈט  ‡‰Ï‡ L¯Ù‡ È¯‡ ÔBÎÏ ¯Úf‰«¿≈¿¬≈«¿≈¡»»¿ƒ¿»≈
ÔBÎ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ÔBÎ˙È»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿»»»»¿
ÈÈ„ ‡kLÓ ÔÁÏt ˙È ÁÏÙÓÏ È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿«»»¿««¿¿»«¿»
:ÔB‰˙eLnLÏ ‡zLk Ì„˜ Ì˜ÓÏe¿≈«√»¿ƒ¿»¿«»¿

ÔÚÎeי  CnÚ ÈÂÏ Èa CÈÁ‡ Ïk ˙ÈÂ C˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿»»«»¿≈≈ƒƒ»¿«
:‡˙a¯ ‡˙p‰k Û‡ ÔÚa Ôez‡«»»«¿À¿»«¿»

ÈÈיא  ÏÚ ÔezncÊ‡c CzLk ÏÎÂ z‡ ÔÎa¿≈«¿¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:È‰BÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ È¯‡ ‡e‰ ‰Ó Ô¯‰‡Â¿«¬…»¬≈ƒ¿««¿¬ƒ

Èaיב  Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï È¯˜ÓÏ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿ƒ¿≈¿»»¿«¬ƒ»¿≈
:˜q ‡Ï e¯Ó‡Â ·‡ÈÏ‡¡ƒ»«¬»»ƒ»

ÏÁ·יג  ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ È¯‡ ¯Úf‰«¿≈¬≈«∆¿»»≈«¿»»¿»¬«
z·¯·¯˙‡ È¯‡ ‡¯a„Óa ‡˙eÏh˜Ï L·„e¿»¿«»»»¿«¿¿»¬≈ƒ¿«¿«¿¿

:‡·¯·¯˙‡ Û‡ ‡ÏÚ¬»»«ƒ¿«¿»»

L·„eיד  ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡Ï Ì¯a¿«»¿«¿»»¿»¬«¿»
ÔÈÏ˜Á ˙ÒÁ‡ ‡Ï ‡z·‰ÈÂ ‡zÏÚ‡««¿»»ƒ«¿»»»«¬»««¿ƒ
‡¯eÚÏ ÁlLz Ôep‡‰ ‡i¯·b ÈÈÚ‰ ÔÈÓ¯ÎÂ¿«¿ƒ«≈≈À¿«»»ƒ¿««¿«»»

:˜q ‡Ï»ƒ»

mixehd lra

)(i.ízLwáemB mYWTaE" .dxFqOA 'b ¦©§¤©§¨¦©§¤©
"Lidl` 'd z` mXn mYWTaE" ,"dPdM§ª¨¦©§¤¦¨¤¡Ÿ¤

(hk ,c mixaC)dinxiA "iz` mYWTaE" ,,hk) §¨¦¦©§¤Ÿ¦§¦§§¨
(bizElBA izF` EWwaYWM .zElBd lr ,©©¨§¤§©§¦©¨

mB mYWTaE" f` ,El`Bze daEWzA¦§¨§¦¨£¨¦©§¤©

onf lM mMn dlhA `idW ,"dPdM§ª¨¤¦¨§¨¦¤¨§©
.zElBA mY`W`i dxez ¤©¤©¨

)(`i.åéìò eðélúmdl ie .aizM 'EpeNz' ©¦¨¨©¦§¦©¨¤
.mAx lr ExdxdWai dxez ¤¦§£©©¨

)(ci.éðéòäipird" .dxFqOA 'a ©¥¥©§¨©¥¥

xUa ipird" :Kci`e ,"mdd miWp`d̈£¨¦¨¥§¦¨©¥¥¨¨
"Kl(c ,i aFI`)mxia`e ozCW cOln . ¨¦§©¥¤¨¨©£¦¨

`N` ,dlrn iRlM mixaC Egihd¥¦§¨¦§©¥©§¨¤¨
,hWRd itlE .mdilr aEzMd dPiXW¤¦¨©¨£¥¤§¦©§¨
dY`W ,"xTpY mdd miWp`d ipird"©¥¥¨£¨¦¨¥§©¥¤©¨

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"k ipy meil inei xeriy
i"yx£eÏŒÔzzÂ∑ האמּור "לא" על מּוסב הּדבר «ƒ∆»ַַָָָָָֹ

נחלת  לנּו נתּת ולא הביאֹותנּו לא ּכלֹומר ְְְְֲֲִַַַַַָָָָָֹֹלמעלה,
לנּו אמרּת וכרם, ג)ׂשדה מעני (שמות אתכם "אעלה : ְְֲֳִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ולא  הֹוצאתנּו מּׁשם – וגֹו'" טֹובה אלֿארץ ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹמצרים
עלינּו ּגזרּת אּלא הביאֹותנּו, ּודבׁש חלב זבת ארץ ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאל

לנּו ׁשאמרּת ּבּמדּבר, יד)להמיתנּו הּזה (במדבר "ּבּמדּבר : ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
פגריכם" B‚Â'.יּפלּו ¯wz Ì‰‰ ÌÈL‡‰ ÈÈÚ‰∑ ְְִִֵֶ«≈≈»¬»ƒ»≈¿«≈¿

נעלה  לא אם עינינּו את לנּקר ׁשֹולח אּתה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹאפּלּו
נעלה  לא ,אלי.Ì‰‰ ÌÈL‡‰∑ הּתֹולה ּכאדם ֲֵֶֶַֹ»¬»ƒ»≈ְֶַָָ

ּבחברֹו .קללתֹו ְֲִֵַָ

(åè)ïôz-ìà ýåýé-ìà øîàiå ãàî äLîì øçiå©¦³©§¤Æ§½Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤§Ÿ̈½©¥−¤
àìå éúàNð íäî ãçà øBîç àì íúçðî-ìà¤¦§¨¨®ÂŸ£¸¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ

:íäî ãçà-úà éúòøä£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«
i"yx£„‡Ó ‰LÓÏ ¯ÁiÂ∑ למאד עד ‡ÔÙzŒÏ.נצטער «ƒ«¿…∆¿…ְְִִֵַַֹ«≈∆

Ì˙ÁÓŒÏ‡∑ מקריבים ׁשהם הּקטרת ּפׁשּוטֹו: לפי ∆ƒ¿»»ְְְְִִִֵֶֶַַֹ
יֹודע  אמר: ּומדרׁשֹו: אליהם. ּתפן אל מחר, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפני
לא  חלקם אף צּבּור, ּבתמידי חלק להם ׁשּיׁש ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹאני

ּתאכלּנּו ולא האׁש ּתּניחּנּו לרצֹון, לפני Ï‡.יקּבל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻ…
È˙‡N Ì‰Ó „Á‡ ¯BÓÁ∑ מהם אחד ׁשל חמֹורֹו לא ¬∆»≈∆»»ƒֲֵֶֶֶָֹ

מּמד (תנחומא)נטלּתי, ּכׁשהלכּתי למצרים אפּלּו ין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָ
לי  והיה החמֹור על ּבני ואת אׁשּתי את ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָוהרּכבּתי
מּׁשּלי. אּלא נטלּתי לא מּׁשּלהם, החמֹור אֹותֹו ְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹלּטל
נקראת  ּכ ארמי לׁשֹון "ׁשחרית", אֹונקלּוס: ְְְְְְְֲִִִֵַָָָותרּגּום

ׁשחור  מל ׁשל מ"ז)אנּגריא .(ב"ב ְְֲֶֶֶַַַָָ

(æè)eéä Eúãò-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£Ì‰Â∑עדת. »≈ְֲָ

(æé)eç÷e|úøè÷ íäéìò ízúðe Búzçî Léà §´¦´©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤
íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé éðôì ízáø÷äå§¦§©§¤º¦§¥³§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦

:Búzçî Léà ïøäàå äzàå úzçî©§®Ÿ§©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«
i"yx£B˙zÁÓ LÈ‡ 'B‚Â Ìz·¯˜‰Â∑ ׁשּבכם איׁש ּומאתים .החמּׁשים ¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿»ֲִִִִֶֶַַָָ

(çé)eîéNiå Là íäéìò eðziå Búzçî Léà eç÷iå©¦§º¦´©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬
:ïøäàå äLîe ãòBî ìäàçút eãîòiå úøè÷íäéìò£¥¤−§®Ÿ¤©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ

(èé)çút-ìà äãòä-ìk-úà çø÷ íäéìò ìä÷iå©©§¥̧£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©
ñ :äãòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«

Ï‡טו  ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â ‡„ÁÏ ‰LÓÏ Û˜˙e¿≈¿…∆«¬»«¬«√»¿»»
„Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï ÔB‰a¯˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜¿̇«≈¿«¬»À¿«¿»«»»¿«
:ÔB‰pÓ „Á ˙È ˙ÈL‡·‡ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ÔB‰pÓƒ¿¿»ƒ¿»«¿≈ƒ»«ƒ¿

‰BÂטז  CzLk ÏÎÂ z‡ Á¯˜Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿…««¿¿»¿ƒ¿»¡
:¯ÁÓ Ô¯‰‡Â Ôep‡Â z‡ ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÈÓÊ¿ƒƒ»√»¿»«¿¿ƒ¿«¬…¿»

˜Ë¯˙יז  ÔB‰ÈÏÚ ÔeeL˙e d˙ÈzÁÓ ¯·b e·Òe¿¿««¿ƒ≈¿«¬≈¿…∆
d˙ÈzÁÓ ¯·b ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓÒea¿ƒ¿»¿√»¿»¿««¿ƒ≈
¯·‚ Ô¯‰‡Â z‡Â ÔÈzÁÓ ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿¿»¿«¿¿«¬…¿«

:d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈

ÔB‰ÈÏÚיח  e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ ¯·‚ e·ÈÒe¿ƒ¿««¿ƒ≈ƒ»¬≈
eÓ˜Â ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡∆»»¿«ƒ¬≈¿…∆¿ƒ¿»

:Ô¯‰‡Â ‰LÓe ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿«ƒ¿»…∆¿«¬…

Ú¯˙Ïיט  ‡zLk Ïk ˙È Á¯˜ ÔB‰ÈÏÚ LÎ‡Â¿«¿«¬≈…«»»¿ƒ¿»ƒ¿«
:‡zLk ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»¿ƒ¿»

mixehd lra

,Epl mipire mixer EpzF` zFUrl dvFx¤©£¨¦§¦§¥©¦¨
ux` l` EpzF` `iadl Yxn` xaMW¤§¨¨©§¨§¨¦¨¤¤¤
xnF` dY` dYre ,WacE alg zaf̈©¨¨§¨§©¨©¨¥

.xAcOA Epzindleh dxez ©£¦¥©¦§¨
)eh(.ïôz ìàl` otY l`" .dxFqOA 'b ©¥¤©§¨©¥¤¤

"dGd mrd iWw l` otY l`" ,"mzgpn¦§¨¨©¥¤¤§¦¨¨©¤
(fk ,h mixaC)"oe` l` otY l`" ,(`k ,el aFI`). §¨¦©¥¤¤¨¤¦

ixaC mdixace ,mr iWw md :WExiR¥¥§¥¨§¦§¥¤¦§¥
.mzgpn l` otY l` Kkitl ,oe`̈¤§¦¨©¥¤¤¦§¨¨

.íäî ãçàizrxd `le" .dxFqOA 'c ¤¨¥¤©§¨§Ÿ£¥Ÿ
mig` EaWi iM" :Kci`e ,"mdn cg` z ¤̀©©¥¤§¦¨¦¥§©¦

"mdn cg` znE eCgi(d ,dk mixaC)idi" , ©§¨¥©©¥¤§¨¦§¦
"aFH YxAce mdn cg` xacM Lxac `p̈§¨§¦§©©©¥¤§¦©§¨

(bi ,ak '` mikln)z` miU` xgn zrM" , §¨¦¨¥¨¨¨¦¤

"mdn cg` WtpM LWtp(a ,hi mW) ©§§§¤¤©©¥¤¨

gxwl FqiIR dWOW ,WExiR .EdIl`A§¥¦¨¥¤¤¦§§Ÿ©
`NW oeike .FA xFfgie daFhl xAcIW¤§©¥§¨§©£§¥¨¤Ÿ

.xgn zrM zEnIW Fl fnx ,dvxfh dxez ¨¨¨©¤¨¨¥¨¨
)(hi.çø÷ íäéìò ìä÷iådUrPW FnM ©©§¥£¥¤Ÿ©§¤©£¨

dcrd lM z`e" ,gWnPWM oxd`l§©£Ÿ§¤¦§©§¥¨¨¥¨
"ldwd(b ,g `xwIe).k dxez ©§¥©¦§¨



gxwנ zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא) ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְִֵֵָָ

אֹותם: ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּלילה
מקּפיד  איני מקּפיד? אני לבּדי ׁשעלי אּתם ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָ"ּכסבּורין

הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻֻאּלא
ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ּולאחיו הּמלכּות .לֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ

'‰ „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ענן ּבעּמּוד .ּבא «≈»¿ְַָָָ

ß oeiq a"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

הּזאת העדה מּתֹו כא)הּבדלּו לא (טז, ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻ
ּבני  ּבתֹו ונקּדׁשּתי . . ּכתיב מעׂשרה, ּפחֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָיהא

הּזאת העדה מּתֹו הּבדלּו . . ּוכתיב כא,יׂשראל, (ברכות ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
ּבמעמד ב) עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכתב

. . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . ּביחד מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹעׂשרה

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּמציאּותֹומּׁשכינּתא מתּבּטל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
הּׁשכינה לגמרי  הׁשראת יׁש אלקּיֹות נפׁשֹות עׂשר ּבמעמד ." ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

זאת  רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבאפן
לגמרי. ְְְִֵֵַַּומתּבּטל

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְֲִֵֵַַָָ

עליו  ׁשּסרחה ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּכמּדת
ּכׁשהּוא  לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו מדינה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקצת
ּכל  ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻּכֹועס

החֹוטא  מי אּתה ויֹודע ‡Á„.הּמחׁשבֹות, LÈ‡‰∑ ְֲִֵֵַַַַַָָ»ƒ∆»
אמר  ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא, ְְִֵֵַַַַָָָָָֹהּוא
ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, יפה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

חטא  לא ּומי חטא .מי ִִָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" .ּכתרּגּומֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

mixehd lra

)(`k.òâøki`dA mipW .dxFqOA 'b §¨©©§¨§©¦§©
dWxR(i ,fi oNdlE `kd)Eid Ki`" :Kci`e , ¨¨¨¨¨§©¨§¦¨¥¨

"rbxk dOWl(hi ,br miNdY)o`nl fnx . §©¨§¨©§¦¦¤¤§¨

xn`C(a ,hw oixcdpq)mdl oi` gxw zcr §¨©©§¤§¦£©Ÿ©¥¨¤
Eid" aizkC Epiide .`Ad mlFrl wlg¥¤¨¨©¨§©§¦§¦¨

mlFrA - Etq ."EOz Etq ,rbxk dOWl§©¨§¨©¨©¨¨¨
.`Ad mlFrl - EOY .dGdak dxez ©¤©¨¨©¨



נא gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
i"yx£Á¯˜ Ì‰ÈÏÚ Ï‰˜iÂ∑(תנחומא) ּכל לצנּות; ּבדברי ««¿≈¬≈∆…«ְְִֵֵָָ

אֹותם: ּופּתה הּׁשבטים אצל הל ההּוא ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּלילה
מקּפיד  איני מקּפיד? אני לבּדי ׁשעלי אּתם ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָ"ּכסבּורין

הּגדּלֹות: ּכל ונֹוטלין ּבאין אּלּו ּכּלכם! ּבׁשביל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֻֻאּלא
ּכּלם  ׁשּנתּפּתּו עד הּכהּנה! ּולאחיו הּמלכּות .לֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָֻֻ

'‰ „B·ÎŒ‡¯iÂ∑ ענן ּבעּמּוד .ּבא «≈»¿ְַָָָ

ß oeiq a"k iyily mei ß

(ë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(àë):òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨«©

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr `l mgpn zxez)

הּזאת העדה מּתֹו כא)הּבדלּו לא (טז, ׁשּבקדּׁשה ּדבר ְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֻ
ּבני  ּבתֹו ונקּדׁשּתי . . ּכתיב מעׂשרה, ּפחֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָיהא

הּזאת העדה מּתֹו הּבדלּו . . ּוכתיב כא,יׂשראל, (ברכות ְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
ּבמעמד ב) עֹומד אחד מלא נמצא "אּלּו הּזקן: רּבנּו ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכתב

. . ופחד אימתה עליו ּתּפל . . ּביחד מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹעׂשרה

ׁשהיה עד עלייהּו, ּדׁשריא מּמציאּותֹומּׁשכינּתא מתּבּטל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
הּׁשכינה לגמרי  הׁשראת יׁש אלקּיֹות נפׁשֹות עׂשר ּבמעמד ." ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

זאת  רֹואה הּמעלים, ּגּוף לֹו ׁשאין ,ּומלא נעלה. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבאפן
לגמרי. ְְְִֵֵַַּומתּבּטל

(áë)úçeøä éäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìò eìtiå©¦§³©§¥¤Æ©Ÿ́§½¥¾¡Ÿ¥¬¨«−Ÿ
äãòä-ìk ìòå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì§¨¨¨®¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬¨¨«¥−̈

ñ :óö÷z¦§«Ÿ
i"yx£˙Áe¯‰ È‰Ï‡ Ï‡∑מּדת אין מחׁשבֹות. יֹודע ≈¡…≈»…ְֲִֵֵַַָָ

עליו  ׁשּסרחה ּבׂשרֿודם מל ּבׂשרֿודם: ְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּכמּדת
ּכׁשהּוא  לפיכ החֹוטא, מי יֹודע אינֹו מדינה, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקצת
ּכל  ּגלּויֹות לפני אּתה אבל מּכּלם, נפרע ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֻּכֹועס

החֹוטא  מי אּתה ויֹודע ‡Á„.הּמחׁשבֹות, LÈ‡‰∑ ְֲִֵֵַַַַַָָ»ƒ∆»
אמר  ּתקצף? העדה ּכל על ואּתה החֹוטא, ְְִֵֵַַַַָָָָָֹהּוא
ּומֹודיע  יֹודע אני אמרּת, יפה ְֲִִֵֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

חטא  לא ּומי חטא .מי ִִָָָָֹ

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)-ïkLîì áéáqî eìòä øîàì äãòä-ìà øac©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½§¦§©
:íøéáàå ïúc çø÷−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«

i"yx£'B‚Â eÏÚ‰∑ קרח מׁשּכן מּסביבֹות "אסּתלקּו" .ּכתרּגּומֹו: ≈»¿ְְְְְִִִִַַַַָֹ

(äë)åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà Cìiå äLî í÷iå©¨´̈¤½©¥−¤¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈
:ìàøNé éð÷æ¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ Ì˜iÂ∑(רבה עׂשּו(מדרש ולא ּפנים, לֹו ׁשּיׂשאּו .ּכסבּור «»»…∆ְְְִִֶָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:כ  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÔB‰˙Èכא  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:‰ÚLk¿»»

‡dÏכב  Ï‡ e¯Ó‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe¿»««≈«¬»≈¡»
Ïk ÏÚÂ ·BÁÈ „Á ‡¯·b ‡¯Na ÏÎÏ ‡iÁe¯«»¿»ƒ¿»«¿»«≈¿«»

:‡Ê‚¯ È‰È ‡zLk¿ƒ¿»¿≈»¿»

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

BÁqÓ¯כד  e˜lzÒ‡ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«»ƒ¿
:Ì¯È·‡Â Ô˙c Á¯˜„ ‡kLÓÏ ¯BÁÒ¿¿«¿¿»¿…«»»«¬ƒ»

eÏÊ‡Âכה  Ì¯È·‡Â Ô˙c ˙ÂÏ ÏÊ‡Â ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆«¬«¿»»»«¬ƒ»«¬»
:Ï‡¯NÈ È·Ò È‰B¯˙·«¿ƒ»≈ƒ¿»≈

mixehd lra

)(`k.òâøki`dA mipW .dxFqOA 'b §¨©©§¨§©¦§©
dWxR(i ,fi oNdlE `kd)Eid Ki`" :Kci`e , ¨¨¨¨¨§©¨§¦¨¥¨

"rbxk dOWl(hi ,br miNdY)o`nl fnx . §©¨§¨©§¦¦¤¤§¨

xn`C(a ,hw oixcdpq)mdl oi` gxw zcr §¨©©§¤§¦£©Ÿ©¥¨¤
Eid" aizkC Epiide .`Ad mlFrl wlg¥¤¨¨©¨§©§¦§¦¨

mlFrA - Etq ."EOz Etq ,rbxk dOWl§©¨§¨©¨©¨¨¨
.`Ad mlFrl - EOY .dGdak dxez ©¤©¨¨©¨

gxw zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy

(åë)éìäà ìòî àð eøeñ øîàì äãòä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íéòLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäì̈¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«

(æë)áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî ìòî eìòiå©¥«¨À¥©¯¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®
íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé íøéáàå ïúãå§¨¨̧©«£¦¹̈¨«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬

:ítèå íäéðáe§¥¤−§©¨«
i"yx£ÌÈ·v e‡ˆÈ∑(תנחומא) לחרף זקּופה ּבקֹומה »¿ƒ»ƒְְְֵָָָ

ּכמֹו יז)ּולגּדף, א ּדגלית (שמואל יֹום" ארּבעים "וּיתיּצב :. ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ÌtËÂ Ì‰È·e Ì‰ÈLe∑ קׁשה ּכּמה ּוראה ּבא ¿≈∆¿≈∆¿«»ְֵַָָָֹ

אּלא  עֹונׁשין אין מּטה ׁשל ּביתּֿדין ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּמחלקת:
עד  מעלה ׁשל ּוביתּֿדין ׂשערֹות, ׁשּתי ׁשּיביא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָעד

ׁשדים  יֹונקי אף אבדּו וכאן ׁשנה, .עׂשרים ְְְְִִֵֶַַָָָָָ

(çë)éðçìL ýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´§¨©½¦
:éalî àì-ék älàä íéNònä-ìk úà úBNòì©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ¦¦¦«

i"yx£‰l‡‰ ÌÈNÚn‰ŒÏk ˙‡ ˙BNÚÏ∑ סגני – ּובניו ּגדֹולה, ּכהּנה לאהרן לתת הּדּבּור עלּֿפי ׁשעׂשיתי «¬≈»««¬ƒ»≈∆ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻ
הּקהתי  נׂשיא – ואליצפן .ּכהּנה, ְְְֱִִִֶַָָָָֻ

(èë)-ìk úc÷ôe älà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤§ª©Æ¨
:éðçìL ýåýé àì íäéìò ã÷té íãàä́̈¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−§¨¨«¦

i"yx£ÈÁÏL '‰ ‡Ï∑ עלי חֹולק הּוא ּובדין מּדעּתי, הּכל עׂשיתי אני .אּלא …¿»»ƒְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

(ì)-úà äîãàä äúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧¨«£¨¨³¤
íéiç eãøéå íäì øLà-ìk-úàå íúà äòìáe äét¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´¨¤½§¨«§¬©¦−
:ýåýé-úà älàä íéLðàä eöàð ék ízòãéå äìàL§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«

i"yx£‰‡È¯a Ì‡Â∑ חדׁשה.'‰ ‡¯·È∑ אֹותם להמית ¿ƒ¿ƒ»ֲָָƒ¿»ְִָָ
הּבריאה? היא ּומה הּנה, עד אדם ּבּה מת ׁשּלא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבמיתה
ּכי  "וידעּתם אז ותבלעם, אתּֿפיה" האדמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ"ּופצתה
ורּבֹותינּו אמרּתי. הּגבּורה מּפי ואני ה', את הם ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָנאצּו"

קי)ּפירׁשּו ימי (סנהדרין מּׁשׁשת לארץ ּפה ּבריאה" "אם : ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָ
יברא  (ר"ל ה'". "יברא לאו ואם מּוטב, – ְְְְִִִִֵָָָָּבראׁשית

לכאן) הּפה .ה' ְֶַָ

ÔÚÎכו  e¯eÊ ¯ÓÈÓÏ ‡zLk ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈«¿«
‡ÏÂ ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ‡i¯·b ÈkLÓ ÈÂlÚÓ≈ƒ»≈«¿¿≈À¿«»«»«»»ƒ≈¿»
ÏÎa Ôe˜Ï˙ ‡ÓÏc ÔB‰Ï Èc ÏÎa Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔB‰È·BÁ≈

Ô˙cכז  Á¯˜„ ‡kLÓ ÈÂlÚÓ e˜lzÒ‡Â¿ƒ¿«»≈ƒ»≈«¿¿»¿…«»»
e˜Ù Ì¯È·‡Â Ô˙„Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ Ì¯È·‡Â«¬ƒ»ƒ¿¿¿»»«¬ƒ»¿»
ÔB‰È·e ÔB‰ÈLe ÔB‰ÈkLÓ Ú¯˙a ÔÈÓi«̃¿ƒƒ¿««¿¿≈¿≈¿≈

:ÔB‰ÏÙËÂ¿«¿¿

ÈpÁlLכח  ÈÈ È¯‡ ÔeÚc˙ ‡„a ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»ƒ¿¬≈¿»«¿«ƒ
‡Ï È¯‡ ÔÈl‡‰ ‡i„·BÚ Ïk ˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»»»«»»ƒ≈¬≈»

:È˙eÚ¯Ó≈¿ƒ

‡ÔÈlכט  Ôe˙eÓÈ ‡L‡ ÏÎ„ ‡˙BÓk Ì‡ƒ¿»¿»¡»»¿ƒ≈
ÈÈ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚzÒÈ ‡L‡ ÏÎc ‡¯ÚÒe¿»»¿»∆»»ƒ¿¿«¬≈»¿»

:ÈpÁlL«¿«ƒ

È˙ל  ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ùe ÈÈ È¯·È ‰‡È¯a Ì‡Â¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»««¿»»
Ôe˙ÁÈÂ ÔB‰Ï Èc Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙È ˙ÚÏ·e dÓet«¿»«»¿¿»»ƒ¿¿∆¡
‡i¯·b eÊÈb¯‡ È¯‡ ÔeÚc˙Â ÏB‡LÏ ÔÈiÁ „k««ƒƒ¿¿ƒ¿¬≈«¿ƒÀ¿«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡‰»ƒ≈√»¿»

mixehd lra

)(ek.eôqzlkA EtQY oR" .dxFqOA 'a ¦¨©§¨¤¦¨§¨
mY` mB ,ErxY rxd m`e" ,"mz`Hg©Ÿ¨§¦¨¥©¨¥©©¤

"EtQY mkMln mB(dk ,ai '` l`EnW). ©©§§¤¦¨§¥

mdA Exfgi `l m`W mdl xn`W¤¨©¨¤¤¦Ÿ©§§¨¤
.mlFcB gxwe md EzEnIWfk dxez ¤¨¥§Ÿ©§¨

)(hk.ïeúîélM zFnM" .dxFqOA 'a §ª©§¨§¨
,dlaY cbAM ux`de" ,"oEzni mc`d̈¨¨§ª§¨¨¤©¤¤¦§¤

oEzEni oM FnM diaWie"(e ,`p dirWi). §Ÿ§¤¨§¥§§©§¨

,oEzEni diaWFie dlaYW xn` ,WExiR¥¨©¤¦§¤§§¤¨§
.mYgY md ErlAIW¤¦¨§¥©§¨

.úc÷ôelM zCwtE" .dxFqOA 'b §ª©©§¨§ª©¨
"zxnWn zCwtE" ,"mc`d(el ,b lirl), ¨¨¨§ª©¦§¤¤§¥

"oxd` oA xfrl` zCwtE"(fh ,c lirl). §ª©¤§¨¨¤©£Ÿ§¥

,xfrl` zCEwtA qpMil EvxW liaWA¦§¦¤¨¦¨¥¦§©¤§¨¨
lM zCwtE" oM lr ,dPEdM EWwAW¤¦§§¨©¥§ª©¨

.'ebe "mc`d̈¨¨
.íäéìò ã÷té íãàä ìk úc÷ôexn` §ª©¨¨¨¨¦¨¥£¥¤¨©

:dWn(m`)`Ed KExA WFcTd [oi`] ¤¦¥©¨¨
,mc`d lkl dUFrW FnM EN`l dUri©£¤§¥§¤¤§¨¨¨¨
lr 'ebe mipA lr zFa` oFr cwR" `EdW¤Ÿ¥£¨©¨¦©

"mirAx lre miWNW(d ,k zFnW)`N` ¦¥¦§©¦¥¦§¤¨
.cIn mWiprIWl dxez ¤©£¦¥¦¨

)(l.äàéøa.ipXil ixYn dxFqOA 'a §¦¨©§¨¦§¥¦¨¥
"d`xA Flk`nE" ,"d`ixA m`e"wEwag) §¦§¦¨©£¨§¦¨£©

(fh ,`cr Fzcrl gxw lik`dW .¤¤¡¦Ÿ©©£¨©
wxtA `zi`cM ,eixg` mkiWndW¤¦§¦¨©£¨¦§¦¨§¤¤

'oiC ziA zFzin rAx`'(` ,ap oixcdpq). ©§©¦¥¦©§¤§¦

.älàä íéLðàä eöàð ékiW`x ¦¦£¨£¨¦¨¥¤¨¥
:zFaiY.odMdEWwAW lr ¥©Ÿ¥©¤¦§
.dPEdM`l dxez §¨



gxwנב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeeiqa c"i meiÎmeid)

ׁשאֹולה חּיים ל)וירדּו (טז, ְְְִַָָ
חי. ׁשהּוא חֹוׁשב ּב'ׁשאֹול' ׁשּמצּוי מי ְִֵֶֶַַַָּגם

חּיים, יהיּו ּב'ׁשאֹול' ׁשּגם והיא, ּבּדבר, יׁש ּברכה ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָא
עֹוד  ּכל רק מֹועילה ּתׁשּובה (ׁשהרי ּתׁשּובה לעׂשֹות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָויּוכלּו

מתּו", לא קרח "ּובני יא) כו, (פינחס ׁשּנאמר זהּו חי). ְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאדם
ועׂשּו (רׁש"י), ׁשם" ויׁשבּו ּבּגיהּנֹום ּגבֹוּה מקֹום להם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ"נתּבּצר

ְָּתׁשּובה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשאלה חּיים ל)וירדּו ׁשּלא (טז, ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלֹומד  הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה,
ׁשאז  ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו לּגלּות ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורדת

הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ְְִִִֵַַַָָָָָָָּגם
ּתחּתית. לׁשאֹול י ֹורדת חּיים, ְְִִִֶֶַַַּתֹורת

(àì)älàä íéøácä-ìk úà øaãì Búlëk éäéå©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤
:íäézçz øLà äîãàä ò÷azå©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬©§¥¤«

(áì)-úàå íúà òìázå äét-úà õøàä çzôzå©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬Ÿ−̈§¤
-ìk úàå çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäézä«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©§¥−¨

:Leëøä̈«§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ואת  ואת־ּבּתיהם אתם וּתבלע את־ּפיה הארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֽוּתפּתח
וּיאבדּו . . ּכל־הרכּוׁש: ואת לקרח אׁשר ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹּֽֽֽֽכל־האדם

הּקהל: לב־לג)מּתֹו (טז, ִַָָֽ
ּפנחס  ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכאן

יא) רׁש"י(כו, ּומפר ׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהיּו

ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
ּבכלל  לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָולכאֹורה

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם ְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹנבלעּו,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאכן
ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּדבלעדי
רׁש"י  לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּובחיצֹונּיּות

ּבלּבם".(שם) ּתׁשּובה ְְְֲִִָָ"הרהרּו

ׁשּלעיני  ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
ּכל  לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהרֹואים
ּבפעל  א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד נבלעּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹיׂשראל

ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ולכן ּכיון מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום להם ְִִֵֵֶַַַָָָֹ"נתּבּצר

ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֻּומעּתה
ּדבני  ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמה
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ã ycew zegiyn zecewp ã(oeeiqa c"i meiÎmeid)

ׁשאֹולה חּיים ל)וירדּו (טז, ְְְִַָָ
חי. ׁשהּוא חֹוׁשב ּב'ׁשאֹול' ׁשּמצּוי מי ְִֵֶֶַַַָּגם

חּיים, יהיּו ּב'ׁשאֹול' ׁשּגם והיא, ּבּדבר, יׁש ּברכה ּגם ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָא
עֹוד  ּכל רק מֹועילה ּתׁשּובה (ׁשהרי ּתׁשּובה לעׂשֹות ְְְְֲֲִֵֶַַָָָָויּוכלּו

מתּו", לא קרח "ּובני יא) כו, (פינחס ׁשּנאמר זהּו חי). ְֱֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהאדם
ועׂשּו (רׁש"י), ׁשם" ויׁשבּו ּבּגיהּנֹום ּגבֹוּה מקֹום להם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ"נתּבּצר

ְָּתׁשּובה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(329 'nr a zegiy ihewl)

ׁשאלה חּיים ל)וירדּו ׁשּלא (טז, ּתֹורה לֹומד אדם ּכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלֹומד  הּתֹורה חכם, ּתלמיד להיֹות ּכדי ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה,
ׁשאז  ּתׁשּובה, ׁשעֹוׂשה (עד הּקלּפֹות ּבתֹו לּגלּות ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָיֹורדת

הּתֹורה, – ּבפסּוקנּו נרמז הּדבר עּמֹו). ׁשבה ּתֹורתֹו ְְִִִֵַַַָָָָָָָּגם
ּתחּתית. לׁשאֹול י ֹורדת חּיים, ְְִִִֶֶַַַּתֹורת
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ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 170 'nr b"lg y"ewl t"r)

dnc`A gxw ipA zrilA mrh©©§¦©§¥Ÿ©¨£¨¨

ואת  ואת־ּבּתיהם אתם וּתבלע את־ּפיה הארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֽוּתפּתח
וּיאבדּו . . ּכל־הרכּוׁש: ואת לקרח אׁשר ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹֹּֽֽֽֽכל־האדם

הּקהל: לב־לג)מּתֹו (טז, ִַָָֽ
ּפנחס  ּבפרׁשת ואּלּו עּמֹו, ׁשּנבלעּו קרח ּבני על נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּכאן

יא) רׁש"י(כו, ּומפר ׁש מתּו". לא קרח "ּובני "הם (שם)נאמר: : ְְֱִֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
ּבלּבם. ּתׁשּובה הרהרּו הּמחלקת ּובׁשעת ּתחּלה, ּבעצה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהיּו

ׁשם". ויׁשבּו ּבּגיהּנם ּגבֹוּה מקֹום להם נתּבּצר ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
ּבכלל  לּמה – ּבתׁשּובה חזרּו הם אם ּביֹותר: ּתמּוּה ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָולכאֹורה

ּבחּיים. ׁשּנׁשארּו זכּו ּבּמה – לא ּובאם ְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹנבלעּו,
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּתׁשּובה, ועׂשּו מּמחלקּתם ּבהם חזרּו קרח ׁשּבני וּדאי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאכן
ּבגלּוי  זאת הראּו ׁשּלא אּלא זכּות, ׁשּום להם אין זה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹּדבלעדי
רׁש"י  לׁשֹון ּוכדּיּוק לּבם, ּבסתר רק ׁשבּו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּובחיצֹונּיּות

ּבלּבם".(שם) ּתׁשּובה ְְְֲִִָָ"הרהרּו

ׁשּלעיני  ּכיון מּדה: ּכנגד מּדה ּבהם נתקּים ּכן, על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאׁשר
ּכל  לעיני ּכׁשּנענׁשּו ע"כ ּבּמחלקת, החזיקּו עדין ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהרֹואים
ּבפעל  א ּבאדמה. הּמחלקת ּבעלי עם יחד נבלעּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹיׂשראל

ל  ּבלּבם, ּתׁשּובה ׁשהרהרּו ולכן ּכיון מיתה ּדין עליהם היה א ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ
ּבּגיהּנם". ּגבֹוּה מקֹום להם ְִִֵֵֶַַַָָָֹ"נתּבּצר

ּדלכאֹו' הּקהל", מּתֹו "וּיאבדּו הּפסּוק לׁשֹון ידּיק ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֻּומעּתה
ּדבני  ׁשּפיר, הּנ"ל ּולפי סתם. "וּיאבדּו" ּבהּלׁשֹון חסר ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹמה
חׁשב  ׁש"הּקהל" ּכיון רק העֹולם. מן ונאבדּו מתּו לא ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹקרח
מּתֹו" (רק) ע"כ ּכאביהם, ענׁש להם ּומּגיע ּבמחלקת ֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשהם
ׁש"ּבני  לסּפר הּתֹורה חּכתה זה ּומּטעם נאבדּו. הם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּקהל"
'ּכלּו ּכׁשּכבר אֹוחזים ּבּה ּפנחס, ּבפרׁשת רק מתּו" לא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹקרח

מדּבר' כב)מתי כ, פרק חוקת חי (רש"י ׁשהיה הּדֹור וכל , ְְִֵֵֶַַָָָָ
צר עֹוד אין ׁשּוב ׁשאז העֹולם, מן אבד ּכבר מעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבׁשעת

ּבּגיהּנם. ְְִִֵַַָֹלהחזיקם
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i"yx£L‡‰Œ˙‡Â∑ הּמחּתֹות ׁשּבתֹו.‰‡Ï‰Œ‰¯Ê∑ הּמחּתֹות מעל  ˜„eL.לארץ  Èk∑ ואסּורין הּמחּתֹות. ¿∆»≈ְְֶַַ¿≈»¿»ְֵֶַַַָָƒ»≈ְֲִַַַ

ׁשרת  ּכלי עׂשאּום ׁשהרי .ּבהנאה, ְֲֲֲֵֵֵֶַָָָָ

(â)eNòå íúLôða älàä íéàhçä úBzçî úà¥¿©§Á©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸
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הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפֹוׁשעים על ׁשּנחלקּו .ּבנפׁשֹותם, ְְְְְִֶֶַַַָָָ
ÈÚw¯∑ רדידין.ÌÈÁÙ∑ טינבי"ש מרּדדין טּסין ƒÀ≈ְִִ«ƒְִִַָֻ

ÁaÊnÏ.ּבלעז  Èetˆ∑ הּנחׁשת B‡Ï˙.למזּבח eÈ‰ÈÂ∑ ְַַƒ«ƒ¿≈«ְְְִֶַַֹ¿ƒ¿¿
הּכהּנה  על ׁשּנחלקּו מאֹותן היּו אּלּו ׁשּיאמרּו: ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלזּכרֹון,

.ונׂשרפּו ְְְִ

(ã)øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä øæòìà çwiå©¦©º¤§¨¨´©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬
:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOä eáéø÷ä¦§¦−©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©

i"yx£ÌeÚw¯ÈÂ∑ ּבלעז .אינטינדר"ש «¿«¿ְַַ

(ä)Léà áø÷é-àì øLà ïòîì ìàøNé éðáì ïBøkæ¦¨º¦§¥´¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´
éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî àì øLà øæ̈ÀÂ£¤Â´Ÿ¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´
ýåýé øac øLàk Búãòëå çø÷ë äéäé-àìå ýåýé§Ÿ̈®§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©£́¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

ô :Bì äLî-ãéa§©¤−«

ÔB‰Ï˜Ïלד  e˜¯Ú ÔB‰È¯ÁÒa Èc Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»≈¬»¿»¿
:‡Ú¯‡ ‡pÚÏ·˙ ‡ÓÏc e¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»»«¿»

È˙לה  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ˙˜Ù ‡˙M‡Â¿∆»»¿»«ƒ√»¿»«¬»«»
˙¯Ë˜ È·¯˜Ó ‡¯·b ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ«¿»¿»¿≈¿…∆

:‡iÓÒea¿«»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙ב  L¯ÙÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡Ï ¯Ó‡¡«¿∆¿»»««¬…«¬»¿«¿≈»
˜ÈÁ¯È ‡˙L‡ ˙ÈÂ ‡i„È˜È ÔÈaÓ ‡˙ÈzÁÓ«¿¿»»ƒ≈¿ƒ«»¿»∆»»«¿≈

:eLc˜˙‡ È¯‡ ‡Ï‰Ï¿»»¬≈ƒ¿«»

e·iÁ˙‡cג  ÔÈl‡‰ ‡i·iÁ ˙ÈzÁÓ ˙È»«¿¿««»«»»ƒ≈¿ƒ¿«»
ÔÈ„Èc¯ ÔÈqË Ô‰˙È Ôe„aÚÈÂ ÔB‰È˙LÙa¿«¿»≈¿«¿¿»¿≈«ƒ«ƒƒ
ÈÈ Ì„˜ Ôep·¯˜ È¯‡ ‡Áa„ÓÏ ‰‡ÙBÁ»»¿«¿¿»¬≈»≈À√»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ˙‡Ï ÔÈÂ‰ÈÂ eLc˜˙‡Â¿ƒ¿«»ƒ∆¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

„LÁ‡ד  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·ÈÒe¿ƒ∆¿»»«¬»»«¿¿»»ƒ¿»»
‰‡ÙBÁ Ôe„Èc¯Â ‡i„È˜BÈ e·È¯˜c¿»ƒƒ«»¿«ƒÀ»»

:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

È˜¯·ה  ‡Ï Èc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ¿«
‡e‰ Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ‡Ï Èc ÈBlÁ ¯·b¿«ƒ«ƒ»ƒ«¿»¿«¬…
È‰È ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ‡˜q‡Ï¿«»»¿…∆¿ƒ√»¿»¿»¿≈
‡„Èa ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók dzLÎÎÂ Á¯˜Î¿…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

:dÏ ‰LÓ„¿…∆≈

mixehd lra

æé)b(älàä íéàhçä úBzçî úà¥©§©©¨¦¨¥¤
.íúLôðaiwqr lr EaiIgzPW §©§Ÿ¨¤¦§©§©¦§¥

Wix xn`C ,Wiwl WixcM ,mzFWtp©§¨¦§¥¨¦§¨©§¥
Wiwl(` ,ap oixcdpq)aizkC i`n,dl miNdY) ¨¦©§¤§¦©¦§¦§¦¦

(fh,"FniPW ilr wxg bFrn ibrl itpgA"§©§¥©£¥¨¨Ÿ¨©¦¥
lr gxw mtipgdW dREpg liaWA¦§¦£¨¤¤¡¦¨Ÿ©©
lW xU mdilr wxg dnibl iwqr¦§¥§¦¨¨©£¥¤©¤

.FniPW mPdiBwxgzFIzF`.gxw ¥¦¨¦¥¨Ÿ¦Ÿ©

.íéàhçämi`Hgd" .dxFqOA 'a ©©¨¦©§¨©©¨¦
z` mi`Hgd" ,"mzWtpA dN`d̈¥¤§©§Ÿ¨©©¨¦¤

"wlnr(gi ,eh '` l`EnW)FnM ,Ll xnFl . £¨¥§¥©§§
wlnr `hg oM ,mzFWtpA E`hg dN`W¤¥¤¨§§©§¨¥¨¨£¨¥



gxwנד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה ׁשּלא .ּכדי ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ

BÏ ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ על "עליו", ּכמֹו «¬∆ƒ∆¿«…∆ְַָָ
לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ּדּבר ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאהרן
וכן  וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ"לאֿיקרב
– "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" "לי" ְְְִִִֵֶֶַָָּכל

"ּביד  ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמֹו ְְְְִִַַַַַָָֹּפתרֹונם
הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ּכתב ולא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻמׁשה",

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, (שמות ׁשּלֹוקין ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לקה ד) ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו והּנה "וּיֹוציאּה :ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּב .צרעת עּזּיה ְִַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתֹו כקרח ה)ולא־יהיה (יז, ְְְְֲִֶַַָֹֹֽ
יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹטענתֹו
קדֹוׁשים  ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻׁשוים

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ה' ְְְְִַַַַַָּובתֹוכם
ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאף־על־ּפי־כן,
ועד  "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹּוכפי
ׁשּנאמר  ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל חז"ל ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמרּו

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה קי)ולא .(סנהדרין ְְְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ

הּסּוגים  ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָללּמד
יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם־יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹהּׁשֹונים
ּגֹורם  ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא מימיכם") "ׁשֹואב ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ"ראׁשיכם",

ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָלאחדּות,
הּוא  ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדוקא
הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָממּלא

ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם – ְְְְִִִֵֵֵָֹולא

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq b"k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

mixehd lra

EUrPW miQPd lM d`xW ,FWtpA§©§¤¨¨¨©¦¦¤©£
`zi`cM ,mdl bECfpe l`xUil§¦§¨¥§¦§©¥¨¤¦§¦¨

WxcOA(h `vY `nEgpY)d`xW inl lWn ©¦§¨©§¨¥¥¨¨§¦¤¨¨
.DkFzA utwe zgzFx ihAn`c dxez ©§©¥©©§¨©§¨

)(i.íäéðt ìò eìtiåFnM EllRzd `le ©¦§©§¥¤§Ÿ¦§©§§
dlrnl(ak ,fh)dNtY dzid `NW , §©§¨¤Ÿ¨§¨§¦¨

xn` oM lr .mditA dxEbW(`i wEqR)iM" §¨§¦¤©¥¨©¨¦
oA `pipg iAx xn`cM ,"svTd `vï¨©¤¤¦§¨©©¦£¦¨¤

`qFC(a ,cl zFkxA)lr lNRzn didWM ¨§¨§¤¨¨¦§©¥©
,itA dxEbW izNtY oi` m`' :milFgd©¦¦¥§¦¨¦§¨§¦

.'sxFhn `EdW ip` rcFi`i dxez ¥©£¦¤§¨



נה gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"k iriax meil inei xeriy
i"yx£Á¯˜Î ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ּכקרח יהיה ׁשּלא .ּכדי ¿…ƒ¿∆¿…«ְְְִֵֶֶַֹֹ

BÏ ‰LÓŒ„Èa '‰ ¯ac ¯L‡k∑ על "עליו", ּכמֹו «¬∆ƒ∆¿«…∆ְַָָ
לפיכ ּכהנים, ּובניו הּוא ׁשּיהיה מׁשה, אל ּדּבר ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹאהרן
וכן  וגֹו'". אהרן מּזרע לא אׁשר זר איׁש ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ"לאֿיקרב
– "ּדּבּור" אצל הּסמּוכים ו"להם" ו"לֹו" "לי" ְְְִִִֵֶֶַָָּכל

"ּביד  ּומהּו קרח. על ּומדרׁשֹו: "על". ּכמֹו ְְְְִִַַַַַָָֹּפתרֹונם
הּכהּנה, על לחֹולקים רמז מׁשה? אל ּכתב ולא ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻמׁשה",

ׁשּנאמר ּבידֹו, מׁשה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת, (שמות ׁשּלֹוקין ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לקה ד) ּכן ועל ּכּׁשלג". מצרעת ידֹו והּנה "וּיֹוציאּה :ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּב .צרעת עּזּיה ְִַַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - 204 'nr g"ig y"ewl t"r)

bNtn zFSgOd lEHA¦©§¦§©¥

וכעדתֹו כקרח ה)ולא־יהיה (יז, ְְְְֲִֶַַָֹֹֽ
יהיּו העם ׁשּכל ּדרׁש הּוא אחדּות. היתה: קרח ׁשל ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹטענתֹו
קדֹוׁשים  ּכּלם העדה "ּכל ּכאמרֹו ּומדרגה, ּבמעלה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻׁשוים

ה'". קהל על ּתתנּׂשאּו ּומּדּוע ה' ְְְְִַַַַַָּובתֹוכם
ּולפרּוד. למחלקת סמל נעׂשה עצמֹו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹאף־על־ּפי־כן,
ועד  "ואתּפלג". – קרח" "וּיּקח אּונקלֹוס: ׁשּמתרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַֹּוכפי
ׁשּנאמר  ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת הּמחזיק "ּכל חז"ל ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאמרּו

וכעדתֹו" ּכקרח יהיה קי)ולא .(סנהדרין ְְְְְְֲִִֶֶַַַָֹֹ

הּסּוגים  ּבין הּתֹורה ׁשּקבעה הּמחּצֹות ׁשּבּטּול ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָללּמד
יׂשראלים, לוּיים, (ּכהנים, ׁשּבעם־יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָֹהּׁשֹונים
ּגֹורם  ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא מימיכם") "ׁשֹואב ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ"ראׁשיכם",

ּביניהם. ּופרּוד לפּלּוג ּגֹורם אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶַָלאחדּות,
הּוא  ּבזה לֹו, הראּוי ּתפקידֹו את מבּצע אחד ּכׁשּכל ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּדוקא
הּקּב"ה. ּבראֹו ׁשּלׁשמּה הּבריאה, ּכּונת ׁשלמּות את ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָממּלא

ּבראׁשית. סדרי לבלּבּול הּוא ּגֹורם – ְְְְִִִֵֵֵָֹולא

(å)äLî-ìò úøçnî ìàøNé-éða úãò-ìk eðliå©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ¦¨´¢½̈©¤¬
:ýåýé íò-úà ízîä ízà øîàì ïøäà-ìòå§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬£¦¤−¤©¬§Ÿ̈«

(æ)eðôiå ïøäà-ìòå äLî-ìò äãòä ìäwäa éäéå©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ
:ýåýé ãBák àøiå ïðòä eäqë äpäå ãòBî ìäà-ìà¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«

(ç)ñ :ãòBî ìäà éðt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ§©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«

ß oeiq b"k iriax mei ß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)òâøk íúà älëàå úàfä äãòä CBzî enøä¥ÀŸ¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§¨®©
:íäéðt-ìò eìtiå©¦§−©§¥¤«

(àé)-ïúå äzçnä-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤Â©©§Â̈§¤
äøäî CìBäå úøè÷ íéNå çaænä ìòî Là äéìò̈¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²
ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék íäéìò øtëå äãòä-ìà¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−

âpä ìçä:ó ¥¥¬©¨«¤

ÓBiÓ‡ו  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»
Ôez‡ ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ È‰B¯˙·„¿«¿ƒ«…∆¿««¬…¿≈»«

:ÈÈ„ ‡nÚ ˙ÈÓc ÔezÓ¯b¿«¿¿ƒ«»«¿»

ÏÚÂז  ‰LÓ ÏÚ ‡zLk ˙eLpk˙‡a ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«…∆¿«
È‰ÙÁ ‡‰Â ‡ÓÊ ÔkLÓÏ e‡Èt˙‡Â Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¬»ƒ

:ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡Ú¬»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»

ÓÊ‡:ח  ÔkLÓ Ì„˜Ï Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…»√»«¿«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰˙Èי  ÈˆL‡Â ‡„‰ ‡zLk BbÓ eL¯t˙‡ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈≈≈»¿
:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‰ÚLk¿»»¿»««≈

Â‰·יא  ‡˙ÈzÁÓ ˙È ·Ò Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…«»«¿ƒ»¿«
˙¯Ë˜ ÂLÂ ‡Áa„Ó ÈÂlÚÓ ‡˙M‡ dÏÚ¬«∆»»≈ƒ»≈«¿¿»¿«¿…∆
¯tÎÂ ‡zLÎÏ ÚÈ¯Ùa ÏÈ·B‡Â ‡iÓÒea¿«»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿««
È¯L ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ê‚¯ ˜Ù È¯‡ ÔB‰ÈÏÚ¬≈¬≈¿«»¿»ƒ√»¿»»≈

:‡˙BÓ»»

mixehd lra

EUrPW miQPd lM d`xW ,FWtpA§©§¤¨¨¨©¦¦¤©£
`zi`cM ,mdl bECfpe l`xUil§¦§¨¥§¦§©¥¨¤¦§¦¨

WxcOA(h `vY `nEgpY)d`xW inl lWn ©¦§¨©§¨¥¥¨¨§¦¤¨¨
.DkFzA utwe zgzFx ihAn`c dxez ©§©¥©©§¨©§¨

)(i.íäéðt ìò eìtiåFnM EllRzd `le ©¦§©§¥¤§Ÿ¦§©§§
dlrnl(ak ,fh)dNtY dzid `NW , §©§¨¤Ÿ¨§¨§¦¨

xn` oM lr .mditA dxEbW(`i wEqR)iM" §¨§¦¤©¥¨©¨¦
oA `pipg iAx xn`cM ,"svTd `vï¨©¤¤¦§¨©©¦£¦¨¤

`qFC(a ,cl zFkxA)lr lNRzn didWM ¨§¨§¤¨¨¦§©¥©
,itA dxEbW izNtY oi` m`' :milFgd©¦¦¥§¦¨¦§¨§¦

.'sxFhn `EdW ip` rcFi`i dxez ¥©£¦¤§¨

gxw zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iying meil inei xeriy
i"yx£Ì‰ÈÏÚ ¯tÎÂ∑ הּמות מלא לֹו מסר זה רז ¿«≈¬≈∆ְֶֶַַַַָָָ

ּכׁשּנּתן  (ר"ל הּמּגפה עֹוצר ׁשהּקטרת לרקיע, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשעלה
ועל  לרע. טֹוב ּבין מבחין אין אז לּמׁשחית, ְְְְְִִֵֵַַַַַָרׁשּות
מה  אבל ּבּקטרת, ּתּקּון יׁש מּדיליּה ּׁשּמֹוסיף ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמה
ואין  חכמה אין ּבהדיא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּגזר

הּניח  ׁשּלא אחרּֿכ ּׁשּכתב מה מתּורץ ּובזה ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּתבּונה.
לֹו מסר הּוא והלא ּבּקטרת, לעצר אהרן את ְְֲֲֲֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹהּמלא
ּכמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ּגזרת ׁשהיה אּלא זה? ְְֵֶֶֶַַָָָָָָרז
ּבמּסכת  ּכדאיתא ודֹו"ק) מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאמר

פט)ׁשּבת .(שבת ַָ

(áé)øLàk ïøäà çwiå|CBz-ìà õøiå äLî øac ©¦©̧©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´
âpä ìçä äpäå ìäwäúøèwä-úà ïziå íòa ó ©¨½̈§¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤

:íòä-ìò øtëéå©§©¥−©¨¨«

(âé)íéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîòiå:äôbnä øöòzå ©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®©¥«¨©−©©¥¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈ˙n‰ ÔÈa „ÓÚiÂ∑הּמלא את אחז ««¬…≈«≈ƒ¿ְֶַַַָָ

לעׂשֹות  לי הּנח :הּמלא לֹו אמר ּכרחֹו. על ְְְֱֲִִֶַַַַַַַָָָוהעמידֹו
אמר  !יד על לעּכב צּוני מׁשה לֹו: אמר ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשליחּותי!
מׁשה! ׁשל ׁשלּוחֹו ואּתה מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו אני ְְְֲִֶֶֶַָָֹלֹו:
מּפי  אּלא מּלּבֹו, ּכלּום אֹומר מׁשה אין לֹו: ְִִִִֵֵֶֶַָָֹאמר
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הרי מאמין, אּתה אין אם ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָהּגבּורה.
וזהּו ּוׁשאל. עּמי ּבא מֹועד, אהל ּפתח אל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹּומׁשה

אלֿמׁשה" אהרן "וּיׁשב אחר:(מכילתא)ׁשּנאמר: ּדבר . ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּומרּננים  מליזין יׂשראל ׁשהיּו לפי ּבּקטרת? ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלּמה
מתּו עלֿידֹו הּוא, הּמות סם לֹומר: הּקטרת, ְֵֶֶַַַַַַַָָֹאחר
איׁש. ּומאתים חמּׁשים נׂשרפּו עלֿידֹו ואביהּוא, ְְֲֲִִִִִִַַַָָָָנדב
הּוא, מּגפה ׁשעֹוצר ּתראּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְִֵֵֶַַַָָָָאמר

הּממית! הּוא .והחטא ְְִֵֵַַ

(ãé)òáLe óìà øNò äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬¨¨²¤−¤§©´
:çø÷-øác-ìò íéúnä ãálî úBàî¥®¦§©¬©¥¦−©§©«Ÿ©

(åè)ãòBî ìäà çút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©´Ÿ¤¥®
ô :äøöòð äôbnäå§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ß oeiq c"k iying mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)øac|ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á
íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà úéáì§¥̧¹̈¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬
:eähî-ìò ázëz BîL-úà Léà úBhî øNò̈−̈©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«

(çé)ähî ék éåì ähî-ìò ázëz ïøäà íL úàå§¥Æ¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦ µ©¤´
:íúBáà úéa Làøì ãçà¤½̈§−Ÿ¥¬£¨«

i"yx£„Á‡ ‰hÓ Èk∑ מּכלֿמקֹום לבד, ּולוּיה לבד ּכהּנה מׁשּפחת – מׁשּפחֹות לׁשּתי ׁשחּלקּתים אףֿעלּֿפי ƒ«∆∆»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּוא  אחד .ׁשבט ֵֶֶָ

Ë‰¯eיב  ‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók Ô¯‰‡ ·ÈÒe¿ƒ«¬…¿»ƒ«ƒ…∆¿«
˙È ·‰ÈÂ ‡nÚa ‡˙BÓ È¯L ‡‰Â ‡Ï‰˜ B‚Ï¿¿»»¿»»≈»»¿«»ƒ«»

:‡nÚ ÏÚ ¯tÎÂ ‡iÓÒea ˙¯Ë¿̃…∆¿«»¿««««»

˙BÓ‡:יג  ÈÏk˙‡Â ‡iiÁ ÔÈ·e ‡i˙Ó ÔÈa Ì˜Â¿»≈≈«»≈««»¿ƒ¿¿ƒ»»

‡ÔÈÙÏיד  ¯NÚ ˙Úa¯‡ ‡˙BÓa e˙ÈÓc BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿¿«¬««¿ƒ
:Á¯˜„ ‡z‚Ït ÏÚ e˙ÈÓcÓ ¯a ‰‡Ó Ú·Le¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿À¿»¿…«

ÓÊ‡טו  ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‰LÓÏ Ô¯‰‡ ·˙Â¿»«¬…¿…∆ƒ¿««¿«ƒ¿»
:ÈÏk˙‡ ‡˙BÓe»»ƒ¿¿ƒ

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ËÁ¯‡יז  ÔB‰pÓ ·ÒÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿À¿»
˙È·Ï ÔB‰È·¯·¯ Ïk ÔÓ ‡a‡ ˙È·Ï ‡¯ËÁÀ¿»¿≈«»ƒ»«¿¿»≈¿≈
dÓL ˙È ¯·b ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ¿«»¿≈

:d¯ËÁ ÏÚ ·BzÎzƒ¿«À¿≈

„ÈÂÏיח  ‡¯ËÁ ÏÚ ·BzÎz Ô¯‰‡„ ‡ÓL ˙ÈÂ¿»¿»¿«¬…ƒ¿«À¿»¿≈ƒ
:ÔB‰˙‰·‡ ˙Èa LÈ¯Ï „Á ‡¯ËÁ È¯‡¬≈À¿»«¿≈≈¬»«¿

mixehd lra

)(ai.õøiåzFIzF` y"a z"`AdtBn.dtBOd xivrdl uxW .bi dxez ©¨¨§¦©¥¨¤¨§©£¦©©¥¨



gxwנו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"k iying meil inei xeriy

(èé)ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
:änL íëì̈¤−¨«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
CBúa ïøäà ähîe úBhî øNò íéðL íúáà úéáì§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®©¥¬©«£−Ÿ§¬

:íúBhî©¨«
i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ הּפרי חנטת הּוא «…≈∆«ְְַָƒְֲִַַָ

נֹופל  ÌÈ„˜L.ּכׁשהּפרח ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר ְֵֶֶַַ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ
לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן וּיּגמל",(בראשית הּילד "וּיגּדל : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו האילן, ּבפרי מצּוי זה יח)ולׁשֹון "ּובסר (ישעיה : ְְְִִִֶֶָָָָֹ
הממהר  הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּגמל

הּכהּנה  על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻלהפריח
ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, ממהרת כו)ּפרענּותֹו ב :(ד"ה ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻֻ

ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ"והּצרעת
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים אׁשּכֹול .ּכמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãb"lyz'd fenz g"xc '` ,gxw t"y xn`nn)(

ממהרים  הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהּטעם
ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי [ּומֹוסיף הּפרֹות מּכל יֹותר ְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלהּגמר
ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּלכן
ויׁש לעׂשֹותֹו. ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּכתּוב

ׁשּבּׁשקדים  ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר,
ולכן  ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ׁשּׁשמֹו וכּידּוע ענינם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא
אהרן  על־ידי הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹרֹומזים
הּוא  ועל־ּדר־זה ּבמהירּות. הן נראה] אֹותּיֹות [אהרן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹהּכהן
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(èé)ãòeà øLà úeãòä éðôì ãòBî ìäàa ízçpäå§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬
:änL íëì̈¤−¨«¨

(ë)éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä äéäå§¨À̈¨¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§¨®©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìòî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìò£¥¤«
i"yx£È˙kL‰Â∑ח)ּכמֹו הּמים",(בראשית ז)"וּיׁשּכּו ׁשככה"(אסתר הּמל "וחמת :. «¬ƒ…ƒְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹ

(àë)åéìà eðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´¥¨´
ãçà àéNðì ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk̈§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧§¨¦³¤¨Æ
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i"yx£Ì˙BhÓ CB˙a∑ ּפרח ׁשכינה, ּבצד ׁשהּניחֹו מּפני יאמרּו: ׁשּלא ּבאמצע, .הּניחֹו ¿«»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(áë):úãòä ìäàa ýåýé éðôì úhnä-úà äLî çpiå©©©¬¤²¤©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«

(âë)úeãòä ìäà-ìà äLî àáiå úøçnî éäéå©§¦´¦¨«¢À̈©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½
õöiå çøô àöiå éåì úéáì ïøäà-ähî çøt äpäå§¦¥²¨©¬©¥©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́

:íéã÷L ìîâiå õéö¦½©¦§−Ÿ§¥¦«
i"yx£Á¯Ù ‡ˆiÂ∑ּכמׁשמעֹו.ıÈˆ∑ הּפרי חנטת הּוא «…≈∆«ְְַָƒְֲִַַָ

נֹופל  ÌÈ„˜L.ּכׁשהּפרח ÏÓ‚iÂ∑ הּכר הּפרי, ּכׁשהּכר ְֵֶֶַַ«ƒ¿…¿≈ƒְְִֶַַַֻֻ
לׁשֹון ׁשקדים, כא)ׁשהן וּיּגמל",(בראשית הּילד "וּיגּדל : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו האילן, ּבפרי מצּוי זה יח)ולׁשֹון "ּובסר (ישעיה : ְְְִִִֶֶָָָָֹ
הממהר  הּפרי הּוא ׁשקדים? ולּמה נּצּה". יהיה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּגמל

הּכהּנה  על המעֹורר אף הּפרֹות, מּכל ְְְְִִֵֵַַַַַַַָָֻלהפריח
ּבעּזּיה ׁשּמצינּו ּכמֹו לבא, ממהרת כו)ּפרענּותֹו ב :(ד"ה ְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻֻ

ׁשגדין", "וכפית ותרּגּומֹו: ּבמצחֹו". זרחה ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ"והּצרעת
זה  על זה ּכפּותים יחד ׁשקדים אׁשּכֹול .ּכמין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãb"lyz'd fenz g"xc '` ,gxw t"y xn`nn)(

ממהרים  הם ׁשקדים ּכי הּוא ּדוקא ׁשקדים ׁשּגמל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהּטעם
ׁשם, ּתֹורה' ּב'לּקּוטי [ּומֹוסיף הּפרֹות מּכל יֹותר ְְִִִִֵֵֵֵַָָָָלהּגמר
ּכמֹו ּומהירּות, ׁשקידה מּלׁשֹון ׁשקדים ּבׁשם נקראים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָׁשּלכן
ויׁש לעׂשֹותֹו. ּדברי על אני ׁשֹוקד ּכי גֹו' ׁשקד מּקל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּכתּוב

ׁשּבּׁשקדים  ּדהּמהירּות לרמז היא זֹו ּבהֹוספה ׁשהּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר,
ולכן  ענינֹו], על מֹורה ּדבר ׁשל ׁשּׁשמֹו וכּידּוע ענינם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּוא
אהרן  על־ידי הּנמׁשכֹות ההׁשּפעֹות ּכי הּכהּונה, על ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹרֹומזים
הּוא  ועל־ּדר־זה ּבמהירּות. הן נראה] אֹותּיֹות [אהרן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹהּכהן

Ècיט  ‡˙e„‰Ò Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÔepÚˆ˙Â¿«¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»√»«¬»ƒ
:Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ¿«»

ÁÈ‡Âכ  ÈÚÈ d¯ËÁ d· ÈÚ¯˙‡c ‡¯·b È‰ÈÂƒ≈«¿»¿ƒ¿¿≈≈À¿≈ƒ¿≈«¬ƒ«
Ôep‡ Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯ez ˙È ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»«»¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒƒ

:ÔBÎÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬≈

dÏכא  e·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ»≈
‡¯ËÁ „Á ‡a¯Ï ‡¯ËÁ ÔB‰È·¯·¯ Ïk»«¿¿»≈À¿»¿«»«À¿»
ÔÈ¯ËÁ ¯NÚ È¯z ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „Á ‡a¯Ï¿«»«¿≈¬»«¿¿≈¬«À¿ƒ

:ÔB‰È¯ËÁ B‚a Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁÂ¿À¿»¿«¬…¿À¿≈

kLÓa‡כב  ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ËÁ ˙È ‰LÓ Úˆ‡Â¿«¿«…∆»À¿«»√»¿»¿«¿¿»
:‡˙e„‰Òc¿«¬»

LÓ‰כג  ÏÚÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ¿«…∆
Ô¯‰‡„ ‡¯ËÁ ‡Ú ‡‰Â ‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓÏ¿«¿¿»¿«¬»¿»¿»À¿»¿«¬…
˙ÙÎÂ ı ı‡Â ÔÈ·Ï·Ï ˜t‡Â ÈÂÏ ˙È·Ï¿≈≈ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»≈≈¿»≈

:ÔÈc‚Lƒ¿ƒ

mixehd lra

)(k.çøôéWi`d dide" .dxFqOA 'c ¦§¨©§¨§¨¨¨¦
:Kci`e ,"gxti EdHn FA xga` xW £̀¤¤§©©¥¦§¨§¦¨

"gxti xnYM wiCv"(bi ,av miNdY)gxti" , ©¦©¨¨¦§¨§¦¦¦§©
"dPWFXM(e ,ci rWFd)einiA gxti" , ©©¨¥©¦§©§¨¨

"wiCv(f ,ar miNdY)Edf - "gxti EdHn" . ©¦§¦¦©¥¦§©¤
EdHOW oeiMW ,"gxti xnYM wiCv"©¦©¨¨¦§©¤¥¨¤©¥
gxti" Edfe .FpicA wiCv `vi gxti¦§©¥¥©¦§¦§¤¦§©

idie dPWFXMonXM" Edfe ,"FcFd ziGk ©©¨¦¦©©¦§¤©¤¤
owf owGd lr cxFi W`xd lr aFHd©©¨Ÿ¥©©¨¨§©

"oxd`(a ,bpw miNdY)einiA gxti" oke . ©£Ÿ§¦¦§¥¦§©§¨¨
,giWOd Kln lr xn`PW "wiCv©¦¤¤¡©©¤¤©¨¦©
dHn gxtie dPEdMd xFfgY einiAW¤§¨¨©£©§¨§¦§©©¥

.oxd``k dxez ©£Ÿ

)(bk.íéã÷L .õéö .çøôdWlW cbpM ¤©¦§¥¦§¤¤§¨
mraxie gxw ,dPEdMd lr ExrxrW¤¦§£©©§¨Ÿ©§¨¨§¨

.EdIGre§ª¦¨
.íéã÷L:`IxhnibA.mipFnWgfnx §¥¦§¦©§¦¨©§¦¤¤

miIwzze oxd` rxGn mdW mipFnWgl©©§¦¤¥¦¤©©£Ÿ§¦§©¥
.mciA dPEdMdck dxez ©§¨§¨¨

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
את  מברכים ּדכׁשהּכהנים אהרן, ּבני הּכהנים לכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּבנֹוגע

עּכּובים. ּבלי ּגדֹולה ּבמהירּות למּטה הּׁשפע נמׁש ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָהעם,
וּיגמל  אהרן מּטה ׁשּפרח לפני היתה ּכהנים ׁשּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהגם
ויברכם, העם אל ידיו את אהרן וּיּׂשא ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשקדים,
ההמׁשכה  היתה אז [וגם ּכהנים ּברּכת ויברכם רׁש"י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּופירׁש

מּטה  ׁשּפרח לאחרי מּכל־מקֹום ּבמהירּות], ּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדברּכת
גֹו' אהרן מּטה ּדפרח ׁשהענין ּכיון ּכי ּבזה. עילּוי נתוּסף ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאהרן
ּדּוגמת  זה הרי הּכהּונה, על הערעּור על־ידי ּבא ׁשקדים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוּיגמל
ּתֹוקף  לֹו ׁשּיׁש ּבבית־ּדין, והּוחזק ערעּור עליו ׁשּיצא  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשטר
.החֹוׁש מן האֹור ּוכיתרֹון ערעּור. עליו היה ׁשּלא מׁשטר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹיֹותר

(ãë)-ìà ýåýé éðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´§Ÿ̈½¤
ô :eähî Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk̈§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬©¥«

ß oeiq d"k iyiy mei ß

(äë)ïøäà ähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³©«£ŸÆ
ìëúe éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãòä éðôì¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦§©¯

:eúîé àìå éìòî íúpeìz§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«
i"yx£˙B‡Ï ˙¯ÓLÓÏ∑ ּבאהרן ׁשּבחרּתי לזּכרֹון ¿ƒ¿∆∆¿ְְְֲִִֶַַָָֹ

י  ולא הּכהּנה לכהן, על עֹוד Ì˙peÏz.ּלֹונּו ÏÎ˙e∑ ְְְִֵַַַָֹֻ¿«¿…»
ותכלה לׁשֹון ּתלּוּנתם ּכמֹו יחיד מּפעל ׁשם זה לׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹ

ּבין  חּלּוק ויׁש ּבלעז. מרמורי"ש ּתלּונתם ּכמֹו ְְְְְִֵֵֵַַָָָנקבה,
ּתלּונֹותם  אחת, ּתלּונה – ּתלּנתם לתלנתם; ְְְְְִַַָָָָָָָֻֻּתלּונֹותם
הרּבה  ּתלּונֹות הם ואפּלּו יחיד, ּבלׁשֹון ּדבר ׁשם –. ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָ

(åë):äNò ïk Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©−©¤®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«

(æë)eðòåb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé éða eøîàiå©«Ÿ§Æ§¥´¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§
:eðãáà eðlk eðãáà̈©−§ª¨¬¨¨«§

(çë)áøwä ìk|íàä úeîé ýåýé ïkLî-ìà áøwä ´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¨®©¦¬
ñ :òåâì eðîz©−§¦§«Ÿ©

i"yx£'B‚Â ·¯w‰ ·¯w‰ Ïk∑ להיֹות יכֹולין אנּו אין …«»≈«»≈¿ְְִִֵָ
מֹועד, אהל לחצר להּכנס רּׁשאין ּכּלנּו ,ּבכ ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻזהירין
אהל  לתֹו ויּכנס מחבריו יֹותר עצמֹו ׁשּיקריב ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹואחד

ימּות  ÚB‚Ï.מֹועד, eÓz Ì‡‰∑הפקרנּו ׁשּמא ֵָ«ƒ«¿ƒ¿«ְְֶַָֻ
.למיתה  ְִָ

çé(à)éðáe äzà ïøäà-ìà ýåýé øîàiå-úéáe E ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«
éáàéðáe äzàå Lc÷nä ïåò-úà eàNz Czà EE ¨¦̧Æ¦½̈¦§−¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´

:íëúpäk ïåò-úà eàNz Czà¦½̈¦§−¤£¬Ÿ§ª©§¤«

ÈÈכד  Ì„˜ ÔÓ ‡i¯ËÁ Ïk ˙È ‰LÓ ˜t‡Â¿«≈…∆»»À¿«»ƒ√»¿»
¯·b e·ÈÒe eÚ„BÓzL‡Â Ï‡¯NÈ Èa Ïk ˙ÂÏ¿»»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¿«

:d¯ËÁÀ¿≈

„‡‰¯Ôכה  ‡¯ËÁ ˙È ·˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»≈»À¿»¿«¬…
‡a¯Ò ‡nÚÏ ˙‡Ï ‡¯hÓÏ ‡˙e„‰Ò Ì„˜Ï»√»«¬»¿«¿»¿»¿«»«¿»»
:Ôe˙eÓÈ ‡ÏÂ ÈÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙ÓÚ¯z ÔÙeÒÈÂƒ«À¿¬«¿ƒ√»«¿»¿

Ôkכו  d˙È ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈≈
:„·Ú¬»

‰‡כז  ¯ÓÈÓÏ ‰LÓÏ Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡Â«¬»¿≈ƒ¿»≈¿…∆¿≈»»
‡Ú¯‡ ˙ÚÏa ‡pÓ ‡‰ ‡a¯Á ˙ÏË˜ ‡pÓƒ»»¿»««¿»»ƒ»»¿«««¿»

:‡˙BÓ· e˙ÈÓc ‡pÓ ‡‰Â¿»ƒ»»¿ƒ¿»»

‰‡כח  ˙È‡Ó ÈÈ„ ‡kLÓÏ ·¯˜Ó ·¯˜c Ïk…¿»≈ƒ¿«¿«¿¿»«¿»»ƒ»
:˙ÓÓÏ ÔÈÙÈÒ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒƒ¿»

‡·Ceא  ˙È·e CÈ·e z‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿¿»≈»
CÈ·e z‡Â ‡Lc˜Ó È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈«¿¿»¿«¿¿»

:ÔBÎ˙pe‰Î È·BÁ ÏÚ ÔeÁlÒz CnÚƒ»¿«¿«≈¿«¿

mixehd lra

)(ck.úhnä ìk úà äLî àöiåxqg ©Ÿ¥¤¤¨©©Ÿ¨¥
FnM miWai EidW ,e"ië¤¨§¥¦§

.mqipkdWdk dxez ¤¦§¦¨
)(dk.éøî éðáìdWn cnl o`Mn ¦§¥¤¦¦¨¨©¤

.'mixnn' m`xTWek dxez ¤§¨¨©§¦

)(gk.íàäEpnY m`d" .dxFqOA 'a ©¦©§¨©¦©§
aFI`A Kci`e ."rebl(bi ,e)oi` m`d" ¦§Ÿ©§¦¨§¦©¦¥

iOW ."iPOn dgCp dIWze iA izxfr¤§¨¦¦§ª¦¨¦§¨¦¤¦¤¦
aizkcM ,dX` Fl oi`W(gi ,a ziW`xA) ¤¥¦¨§¦§¦§¥¦

Fpi`W in oke ,"FcbpM xfr Fl dUr`"¤¡¤¥¤§¤§§¥¦¤¥
dgCp dIWze aizkcM ,dxFY cnFl¥¨§¦§¦§ª¦¨¦§¨
EpnY m`d" aizkC ,znM aEWg ,"iPOn¦¤¦¨§¥¦§¦©¦©§

."rebl` dxez ¦§Ÿ©



gxwנח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי) ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ

יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלאהרן,
EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ קהת ּבני הם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְֵֵָ

עמרם  ‰Lc˜n.אבי ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ אני עליכם ְֲִַָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִֵֶ
המקּדׁשים  הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ענׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּטיל

ּוכלי  והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻהמסּורים
לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם – .הּקדׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆
ׁשּלא  הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. מסּורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאינּה

ּבעבֹודתכם  אליכם .יּגעּו ְְֲֲִֵֶֶַַ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון ∑eÂlÈÂ.ּבני ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»

מּלהתקרב  הּזרים את ּגם להזהיר אליכם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָויתחּברּו
מהם ∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּולמּנֹות הּׁשערים ּבׁשמירת ֲֵֶƒ»¿ְְְִִִֵֶַַַָ

ואמרּכלין כז)ּגזּברין .(זבחים ְְְֲִִִַַָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(115 'nr ,gk jxk zegiyÎihewl)

עלי ויּלוּו אּת הקרב לוי... מּטה אחי את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוגם
ב)ויׁשרתּו (יח, ְִָ

"הּפעם  (ּכמֹו ּבהּקּב"ה ּודבקּות התקּׁשרּות על מֹורה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ'לוי'
לסּיע  רק היא הּלויים עבֹודת ׁשני, מּצד אלי"). איׁשי ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָיּלוה
אי ּבּקדׁש; מׁשרתים אינם עצמם הם ואילּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלּכהנים,

הּדברים? ׁשני ְְְְִִִֵַַָמתיׁשבים

ׁשהם  לּכהנים, עזרּו רק ׁשהּלוּיים מּכיון הּנֹותנת: היא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
עצמם יּוכל  את הרּגיׁשּו לא - עליֹון מׁשרתי להיֹות ּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

(מׁשרתים  ּדקדּוׁשה מציאּות לא אפילּו ּכלל, ְְְְְְֲִִִִִָָָֹ'מציאּות'
לדבקּות  מביאה זֹו מחלטת התּבּטלּות ּדוקא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻּבּקדׁש);

ּבּקּב"ה. ֲִִַָָאמּתית

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb©©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿
:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

mixehd lra

çé)(c.eåìðåEelpe" .dxFqOA 'c §¦§©§¨§¦§
miAx mdilr Eelpe" :Kci`e ,"Lilr̈¤§¦¨§¦§£¥¤©¦

"zFTlwlgA(cl ,`i l`IpC)miFb Eelpe" , ©£©§©¨¦¥§¦§¦
"mrl il Eide `Edd mFIA 'd l` miAx©¦¤©©§¨¦§¨

(eh ,a dixkf)dPd KxC El`Wi oFIv" , §©§¨¦¦§¨¤¤¥¨

'ebe "Eelpe E`A mdipt(d ,p dinxi):WExiR . §¥¤Ÿ§¦§¦§§¨¥
xvdl "zFTlwlgA miAx mdilr Eelpe"§¦§£¥¤©¦©£©§©§¨¥

aizkcM ,l`xUil(dl ,mW l`IpC)onE" §¦§¨¥§¦§¦¨¦¥¨¦
;"uw zr cr 'ebe ElWMi miliMUOd©©§¦¦¦¨§©¥¥

"'d l` miFb Eelpe" ,uTd `aIWM la £̀¨§¤¨Ÿ©¥§¦§¦¤
LEzxWie "Lilr Eelpe" Epiide .'ebewEqR) §©§§¦§¨¤¦¨§¨

(aaizkcM ,(d ,`q dirWi)xkp ipaE" §¦§¦§©§¨§¥¥¨
."mkinxke mkixM`d dxez ¦¨¥¤§Ÿ§¥¤



נט gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(ספרי) ׁשּיאמר אמר, למׁשה «…∆∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ

יּכנסּו ׁשּלא יׂשראל ּתּקנת על להזהירֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלאהרן,
EÈ·‡Œ˙È·e.לּמקּדׁש EÈ·e ‰z‡∑ קהת ּבני הם ְִַָ«»»∆≈»ƒְְֵֵָ

עמרם  ‰Lc˜n.אבי ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ אני עליכם ְֲִַָƒ¿∆¬«ƒ¿»ֲֲִֵֶ
המקּדׁשים  הּדברים ּבעסקי ׁשּיחטאּו הּזרים ענׁש ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּטיל

ּוכלי  והּׁשלחן והארֹון האהל הּוא לכם, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻהמסּורים
לּגע  הּבא זר ּכל על ותזהירּו ּתׁשבּו אּתם – .הּקדׁש ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

EÈ·e ‰z‡Â∑ הּכהנים.ÌÎ˙p‰k ÔBÚŒ˙‡ e‡Nz∑ ¿«»»∆ֲִַֹƒ¿∆¬¿À«¿∆
ׁשּלא  הּׁשֹוגגים, הּלוּים ותזהירּו ללוּים. מסּורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹׁשאינּה

ּבעבֹודתכם  אליכם .יּגעּו ְְֲֲִֵֶֶַַ

(á)éçà-úà íâåéáà èáL éåì ähî ECzà áø÷ä E §©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈
éìò eåléåéðáe äzàå EeúøLéå Eìäà éðôì Czà E §¦¨¬¨¤−¦¨«§®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤

:úãòä̈«¥ª«
i"yx£EÈÁ‡Œ˙‡ Ì‚Â∑ מררי ּובני ּגרׁשֹון ∑eÂlÈÂ.ּבני ¿«∆«∆ְְְְִֵֵֵָ¿ƒ»

מּלהתקרב  הּזרים את ּגם להזהיר אליכם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָויתחּברּו
מהם ∑Ee˙¯LÈÂ.אליהם  ּולמּנֹות הּׁשערים ּבׁשמירת ֲֵֶƒ»¿ְְְִִִֵֶַַַָ

ואמרּכלין כז)ּגזּברין .(זבחים ְְְֲִִִַַָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(115 'nr ,gk jxk zegiyÎihewl)

עלי ויּלוּו אּת הקרב לוי... מּטה אחי את ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוגם
ב)ויׁשרתּו (יח, ְִָ

"הּפעם  (ּכמֹו ּבהּקּב"ה ּודבקּות התקּׁשרּות על מֹורה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ'לוי'
לסּיע  רק היא הּלויים עבֹודת ׁשני, מּצד אלי"). איׁשי ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָיּלוה
אי ּבּקדׁש; מׁשרתים אינם עצמם הם ואילּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלּכהנים,

הּדברים? ׁשני ְְְְִִִֵַַָמתיׁשבים

ׁשהם  לּכהנים, עזרּו רק ׁשהּלוּיים מּכיון הּנֹותנת: היא ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא
עצמם יּוכל  את הרּגיׁשּו לא - עליֹון מׁשרתי להיֹות ּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָֹ

(מׁשרתים  ּדקדּוׁשה מציאּות לא אפילּו ּכלל, ְְְְְְֲִִִִִָָָֹ'מציאּות'
לדבקּות  מביאה זֹו מחלטת התּבּטלּות ּדוקא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻּבּקדׁש);

ּבּקּב"ה. ֲִִַָָאמּתית

(â)-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî eøîLå§¨«§Æ¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä éìk§¥̧©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íb©©¤«

(ã)éìò eåìðåìëì ãòBî ìäà úøîLî-úà eøîLå E §¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ´Ÿ¤¥½§−Ÿ
:íëéìà áø÷é-àì øæå ìäàä úãáò£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ·¯˜ÈŒ‡Ï ¯ÊÂ∑ּכ על מזהיר אני .אתכם ¿»…ƒ¿«¬≈∆ְְֲִִֶֶַַָ

(ä)úøîLî úàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−¦§¤´¤
:ìàøNé éða-ìò óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ûˆ˜ „BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(ספרי)ׁשּנאמר ּכבר, ׁשהיה יז)ּכמֹו הּקצף"(במדבר "ּכיֿיצא :. ¿…ƒ¿∆∆∆ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

„‡·Ceב  ‡Ë·L ÈÂÏ„ ‡Ë·L CÈÁ‡ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿»¿»
z‡Â CpLnLÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ C˙ÂÏ ·¯»̃≈¿»»¿ƒ¿¬»ƒ«¿À»¿«¿
:‡˙e„‰Ò„ ‡kLÓ Ì„˜ CnÚ CÈ·e¿»ƒ»√»«¿¿»¿«¬»

Ì¯aג  ‡kLÓ Ïk ˙¯hÓe Cz¯hÓ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿««¿»«¿«»«¿¿»¿«
‡ÏÂ Ôe·¯˜È ‡Ï ‡Áa„ÓÏe ‡L„e˜ ÈÓÏ¿»≈¿»¿«¿¿»»ƒ¿¿¿»

:Ôez‡ Û‡ Ôep‡ Û‡ Ôe˙eÓÈ¿«ƒ««

ÔkLÓד  ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ CÏÚ ÔeÙÒBzÈÂ¿ƒ¿¬»¿ƒ¿»«¿««¿«
·¯˜È ‡Ï ÈBlÁÂ ‡kLÓ ÔÁÏt ÏÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿»»¿««¿¿»¿ƒ«»ƒ¿«

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

hÓ¯˙ה  ˙ÈÂ ‡L„e˜ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿«¿»¿»«¿«
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ ‡Ê‚¯ „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿≈»¿»«¿≈ƒ¿»≈

mixehd lra

çé)(c.eåìðåEelpe" .dxFqOA 'c §¦§©§¨§¦§
miAx mdilr Eelpe" :Kci`e ,"Lilr̈¤§¦¨§¦§£¥¤©¦

"zFTlwlgA(cl ,`i l`IpC)miFb Eelpe" , ©£©§©¨¦¥§¦§¦
"mrl il Eide `Edd mFIA 'd l` miAx©¦¤©©§¨¦§¨

(eh ,a dixkf)dPd KxC El`Wi oFIv" , §©§¨¦¦§¨¤¤¥¨

'ebe "Eelpe E`A mdipt(d ,p dinxi):WExiR . §¥¤Ÿ§¦§¦§§¨¥
xvdl "zFTlwlgA miAx mdilr Eelpe"§¦§£¥¤©¦©£©§©§¨¥

aizkcM ,l`xUil(dl ,mW l`IpC)onE" §¦§¨¥§¦§¦¨¦¥¨¦
;"uw zr cr 'ebe ElWMi miliMUOd©©§¦¦¦¨§©¥¥

"'d l` miFb Eelpe" ,uTd `aIWM la £̀¨§¤¨Ÿ©¥§¦§¦¤
LEzxWie "Lilr Eelpe" Epiide .'ebewEqR) §©§§¦§¨¤¦¨§¨

(aaizkcM ,(d ,`q dirWi)xkp ipaE" §¦§¦§©§¨§¥¥¨
."mkinxke mkixM`d dxez ¦¨¥¤§Ÿ§¥¤

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(å)éða CBzî íiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½¦−§¥´
úãáò-úà ãáòì ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−

:ãòBî ìäà¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ˙ ‰zÓ ÌÎÏ∑ לׁשמר למעלה, ׁשּמפרׁש ּכמֹו "לה'", לֹומר: ּתלמּוד הדיֹוט? ׁשל לעבֹודתכם יכֹול »∆«»»¿Àƒְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ו  ּגזּברין .אמרּכלין מׁשמרת ְְְְֲִִִִֶֶַַָ

(æ)éðáe äzàå-ìëì íëúpäk-úà eøîLz Ezà E §©¨´¨¤´Â¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨
äðzî úãáò ízãáòå úëøtì úéaîìe çaænä øác§©¯©¦§¥²©§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈

ô :úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úà ïzà¤¥Æ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«
i"yx£‰zÓ ˙„·Ú∑ לכם נתּתיה .ּבמּתנה ¬…««»»ְְִֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(233 'nr fl mgpn zxez)

ּכהּנתכם את אּתן מּתנה ז)עבדת ׁשּבא (יח, ּדבר ּגם ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
רק  הּוא ׁשהאדם ּבאפן זה אין - מּתנה ּבתֹורת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּלמעלה

") עבֹודתֹו ּדרּוׁשה ּבזה ּגם אּלא מידי, לא ותּו עבדת מקּבל ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבפנימּיּות. הּדבר את להמׁשי – היא העבֹודה ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָמּתנה").

(ç)Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½
Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz úøîLî-úà¤¦§¤−¤§«Ÿ¨®§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ

éðáìe äçLîì íézúð:íìBò-÷çì E §©¦¯§¨§¨²§¨¤−§¨¨«
i"yx£EÏ Èz˙ ‰p‰ È‡Â∑(ספרי) ׂשמחה לׁשֹון ּבׂשמחה. «¬ƒƒ≈»«ƒ¿ְְְְִִָָ

ּכמֹו זה, ד)הּוא ורא(שמות לקראת יֹוצא הּוא "הּנה : ְְְֲִִֵֵֶֶָָ
ולא  לאֹוהבֹו, ׂשדה ׁשּנתן למל מׁשל ּבלּבֹו". ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹוׂשמח
וערער  אחד ּבא ּבערּכאין. העלה ולא חתם ולא ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכתב
ׁשּירצה  מי ּכל :הּמל לֹו אמר הּׂשדה, על ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(עליו)
ּומעלה  ל וחֹותם ּכֹותב הריני ?לנגּד ויערער ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹיבא

אהרן  ּכנגד וערער קרח ׁשּבא לפי ּכאן, אף ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבערּכאין.
לֹו ונתן הּכתּוב ּבא הּכהּנה, קלג)על עׂשרים (חולין ְְְִֶַַַַָָָָֻ

ּולכוארּבעה  עֹולם, מלח ּבברית ּכהּנה מּתנֹות ְְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
לכאן  זֹו ּפרׁשה È˙Óe¯z.נסמכה ˙¯ÓLÓ∑ ׁשאּתה ְְְִָָָָָƒ¿∆∆¿…»ֶַָ
ּבטהרה  לׁשמרן צרי.‰ÁLÓÏ∑(ספרי)לגדּלה. ְְְֳִָָָָָ¿»¿»ְִָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr gi zegiy ihewl)

ּתרּומתי מׁשמרת את ל נתּתי הּנה ח)ואני טענתֹו(יח, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
רק  ועסּוקים מהעֹולם מנּתקים הּכהנים היתה: קרח ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשל
מנת  על העֹולם עניני עם עֹוסקים העדה ּכל ואּלּו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֻּבקדּׁשה,
את  צריכים מּדּוע ּכן, ואם לאלקּות. ּכלים מהם ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלעׂשֹות

מהעֹולם. יתעּלּו הם ׁשּגם יׂשראל? על הּכהנים ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהׁשּפעת
הן  ּכי קרח, מחלקת לאחר ּכהּנה מּתנֹות נּתנּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻלפיכ
מפריׁש יהּודי לּכהנים: יׂשראל ׁשּבין הּקׁשר את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמבּטאֹות

זה. רכּוׁש מרֹומם ּובזה לּכהן, הּגׁשמי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹמרכּוׁשֹו

(è)íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî Eì äéäé äæ¤´¦«§¤¬§²¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â̈§¨Â̈
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî-ìëì§¨¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:E ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«
i"yx£L‡‰ŒÔÓ∑ האּׁשים הקטרת צּבּור ∑Ìa¯˜ŒÏk.לאחר ׁשלמי זבחי ÌÓL‡Â.ּכגֹון Ì˙‡hÁ Ì˙ÁÓ∑ ƒ»≈ְְִִַַַַָָ»»¿»»ְְְִִֵֵַƒ¿»»«»»«¬»»

ÈÏ.ּכמׁשמעֹו e·ÈLÈ ¯L‡∑ הּגר ּגזל .זה ְְַָ¬∆»ƒƒֵֶֶֶַ

Èaו  BbÓ È‡ÂÏ ÔBÎÈÁ‡ ˙È ˙È·È¯˜ ‡‰ ‡‡Â«¬»»»≈ƒ»¬≈≈»≈ƒ¿≈
ÁÏÙÓÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ·È‰È ‡zÓ ÔBÎÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿»¿ƒƒ√»¿»¿ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È»»¿««¿«ƒ¿»

ÏÎÏז  ÔBÎ˙pe‰k ˙È Ôe¯hz CnÚ CÈ·e z‡Â¿«¿¿»ƒ»ƒ¿»¿«¿¿»
ÔeÁÏÙ˙Â ‡zÎe¯ÙÏ ÂbÓÏe ‡Áa„Ó Ìb˙tƒ¿««¿¿»¿ƒ»¿»¿»¿ƒ¿¿
ÈBlÁÂ ÔBÎ˙pe‰k ˙È ·‰È‡ ‡zÓ ÔÁÏt»¿««¿»≈«»¿«¿¿ƒ«

:ÏË˜˙È ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿¿»

CÏח  ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â Ô¯‰‡ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ«¬…«¬»»¿»ƒ»
È·„ ‡iL„e˜ ÏÎÏ È˙eL¯Ù‡ ˙¯hÓ ˙È»«¿««¿»»¿»¿«»ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï CÈ·ÏÂ e·¯Ï Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

ÔÓט  ¯˙BÓ ‡iL„e˜ L„BwÓ CÏ È‰È ÔÈc≈¿≈»ƒ∆¿«»«ƒ
ÏÎÏe ÔB‰˙ÁÓ ÏÎÏ ÔB‰Èa¯˜ Ïk ‡˙M‡∆»»»À¿»≈¿»ƒ¿«¿¿»
ÈÓ„˜ Ôe·È˙È Èc ÔB‰ÓL‡ ÏÎÏe ÔB‰˙ÂËÁ«¿«¿¿»¬«¿ƒ¿ƒ√»«

:CÈ·ÏÂ ‡e‰ CÏ Èc ÔÈL„e˜ L„B˜∆¿ƒƒ»¿ƒ¿»

mixehd lra

)(g.ézúð äpä éðàåmipzFPW KxcM ©£¦¦¥¨©¦§¤¤¤§¦
WtpaE dnlW zrcA dpYn xhW§©©¨¨§©©§¥¨§¤¤

.dvtgh dxez £¥¨
)(h.ïî íéLãwä Lãwî:zFaiY itFq ¦Ÿ¤©¢¨¦¦¥¥

onWl"fg EWxCW FnM ,(a ,cn migaf) ¤¤§¤¨§£©§¨¦

.rxFvn lW onW bFl zFAxli dxez §©¤¤¤§¨



gxwס zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על .לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן הּמּורם ¿««»»ְִִֵַַַָָָ

נזיר  Ùez˙.ואיל ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ְִֵָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ
¯B‰ËŒÏk∑(ספרי),ּכלֿטהֹור אחר: ּדבר טמאים. ולא »»ְְִֵֵַָָָָֹ

אׁשּתֹו .לרּבֹות ְְִַ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(326 'nr a jxk zegiyÎihewl)

לה' יּתנּו אׁשר יצהר... חלב יב)ּכל (יח, ְְֲִִֵֶֶַָֹ
מן  ׁשּיהיה הּטֹוב, הא-ל לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּוא־הּדין

לה' חלב ּכל אֹומר הּוא וכן והּטֹוב... הלכֹות הּנאה סֹוף (רמב"ם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ְִִֵֵַאּסּורי־מזּבח).

ּובּתי־הּספר  ּבּיׁשיבֹות הּלּמּודים סדר ׁשאלת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהתעֹוררה

ּכ על הריי"צ אדמֹו"ר עמד ּבארצֹות־הּברית, ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָהּדתּיים
ואּלּו צלּול, הראׁש ׁשאז ּבּבקר, יתקּימּו הּקדׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלּמּודי

הּצהרים. אחר יתקּימּו החל ְְֳִִִֵַַַַַַָֹלּמּודי
ׁשהּוא  והמׁשּבח, הּמבחר הּזמן את עּמֹו: ונּמּוקֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻוטעמֹו

לגבֹוּה. להקּדיׁש יׁש 'חלב', ְְְְִִֵֵֶַַַָּבחינת

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé)Néa íøç-ìk:äéäé Eì ìàø ¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

mixehd lra

)(`i.íðzî úîeøz El äæåoke §¤§§©©¨¨§¥
dlrnl(h wEqR)."Ll didi df"'a §©§¨¨¤¦§¤§
minrRdfdlFr.c"kzFpYn c"kl fnx §¨¦¤¤¤¤§©§
.dPEdMai dxez §¨

)(eh.äcôú äãt CàK`" .dxFqOA 'a ©¨Ÿ¦§¤©§¨©
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סא gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(é)Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä Lã÷a§¬Ÿ¤©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½
:Cl-äéäé Lã÷−Ÿ¤¦«§¤¨«

i"yx£'B‚Â epÏÎ‡z ÌÈL„w‰ L„˜a∑ ּכהּנה ּולזכרי ּבעזרה אּלא נאכלין ׁשאין קדׁשים, קדׁשי על .לּמד ¿…∆«√»ƒ…¿∆¿ְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ

(àé)ìàøNé éða úôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»§¥´¦§¨¥¼
éðáìe íézúð Eìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E §´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk̈¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«
i"yx£zÓ ˙Óe¯zÌ∑ ּומהּׁשלמים הּתֹודה מן הּמּורם ¿««»»ְִִֵַַַָָָ

נזיר  Ùez˙.ואיל ÏÎÏ∑ ּתנּופה טעּונין אּלּו .ׁשהרי ְִֵָ¿»¿…ְְֲִֵֵֶָ
¯B‰ËŒÏk∑(ספרי),ּכלֿטהֹור אחר: ּדבר טמאים. ולא »»ְְִֵֵַָָָָֹ

אׁשּתֹו .לרּבֹות ְְִַ

(áé)íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç ìkµŸ¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²
:íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà£¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«

i"yx£Ì˙ÈL‡¯∑ ּגדֹולה ּתרּומה .היא ≈ƒ»ְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(326 'nr a jxk zegiyÎihewl)

לה' יּתנּו אׁשר יצהר... חלב יב)ּכל (יח, ְְֲִִֵֶֶַָֹ
מן  ׁשּיהיה הּטֹוב, הא-ל לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהּוא־הּדין

לה' חלב ּכל אֹומר הּוא וכן והּטֹוב... הלכֹות הּנאה סֹוף (רמב"ם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ

ְִִֵֵַאּסּורי־מזּבח).

ּובּתי־הּספר  ּבּיׁשיבֹות הּלּמּודים סדר ׁשאלת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהתעֹוררה

ּכ על הריי"צ אדמֹו"ר עמד ּבארצֹות־הּברית, ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָהּדתּיים
ואּלּו צלּול, הראׁש ׁשאז ּבּבקר, יתקּימּו הּקדׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּלּמּודי

הּצהרים. אחר יתקּימּו החל ְְֳִִִֵַַַַַַָֹלּמּודי
ׁשהּוא  והמׁשּבח, הּמבחר הּזמן את עּמֹו: ונּמּוקֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻֻוטעמֹו

לגבֹוּה. להקּדיׁש יׁש 'חלב', ְְְְִִֵֵֶַַַָּבחינת

(âé)Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa øLà-ìk éøeka¦¥º¨£¤¯§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´
:epìëàé Eúéáa øBäè-ìk äéäé¦«§¤®¨¨¬§¥«§−«Ÿ§¤«

(ãé)Néa íøç-ìk:äéäé Eì ìàø ¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«

(åè)ýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²
Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàa|úà äcôú äãt ¨«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ

:äcôz äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈¦§¤«

(æè)úLîç óñk Ekøòa äcôz Lãç-ïaî åéeãôe§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤£¥¬¤
:àeä äøb íéøNò Lãwä ì÷La íéì÷L§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«

ÏeÎÈÈי  ‡¯eÎc Ïk dpÏÎz ÔÈL„e˜ L„˜a¿…∆¿ƒ≈¿À≈»¿»≈
:CÏ È‰È ‡L„e˜ d˙È»≈¿»¿≈»

‡¯ÂÓ˙יא  ÏÎÏ ÔB‰˙zÓ ˙eL¯Ù‡ CÏ ÔÈ„Â¿≈»«¿»«¿«¿¿»¬«¿«
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ Ôepz·‰È CÏ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
ÏeÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CÓÚƒ»ƒ¿«√»»ƒ¿≈¿≈»≈

:d˙È»≈

eaÚÂ¯יב  ¯ÓÁ ·eË ÏÎÂ ÁLÓ ·eË Ïk»¿«¿»¬«¿ƒ
:Ôepz·‰È CÏ ÈÈ Ì„˜ ÔezÈ Èc ÔB‰˙ÈL‡≈̄ƒ¿ƒƒ¿√»¿»»¿«¿ƒ

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe˙ÈÈ Èc ÔB‰Ú¯‡· Èc Ïk È¯ekaƒ≈»ƒ¿«¿¬ƒ«¿√»¿»
:dpÏÎÈÈ C˙È·a ÈÎ„c Ïk È‰È CÏ Ècƒ»¿≈»ƒ¿≈¿≈»≈¿À≈

È‰È:יד  CÏ Èc Ï‡¯NÈ· ‡Ó¯Á Ïk»∆¿»¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈

Ôe·¯˜Èטו  Èc ‡¯Na ÏÎÏ ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿
Ì¯a CÏ È‰È ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a ÈÈ Ì„√̃»¿»∆¡»»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«
‡¯Îea ˙ÈÂ ‡L‡„ ‡¯Îea ˙È ˜e¯Ùz ˜¯ÙÓƒ¿«ƒ¿»¿»∆¡»»¿»¿»

:˜e¯Ùz ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ¿

ÛÒkטז  dÒ¯Ùa ˜e¯Ùz ‡Á¯È ¯aÓ d˜¯ÙeÀ¿»≈ƒ««¿»ƒ¿¿À¿»≈¿«
ÔÈÚÓ ÔÈ¯NÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ LÓÁ¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»«¿ƒ»ƒ

:‡e‰

mixehd lra
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)(eh.äcôú äãt CàK`" .dxFqOA 'a ©¨Ÿ¦§¤©§¨©
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."dCti dctfh dxez ¨Ÿ¦§¤

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq d"k iyiy meil inei xeriy

(æé)àì æò øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ
çaænä-ìò ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr bk jxk zegiyÎihewl)

תפּדה  לא עז בכֹור אֹו ּכׂשב בכֹור אֹו ׁשֹור ּבכֹור ְְְְִֵֶֶֶַֹא
יהיה ל הּימין ּוכׁשֹוק הּתנּופה ּכחזה הם... (יח,קדׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

יז־יח)

ּתֹודה ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ּתאמר (רש"י)ׁשּלא ְֲֵֶֶַַָֹֹ
ואׁשם  לחּטאת ּבכֹור להׁשוֹות קא־סלקא־דעּת יׁש ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָּב'ספרי'
ולילה"), ליֹום ּבכֹור אף ולילה, ליֹום ואׁשם חּטאת ְְְְְְַַַַַָָָָָָָ("מה

ּבלבד. ּתֹודה אּלא מזּכיר אינֹו רׁש"י ְְְִִִִֵֶַַַָָואלּו
ּברׁש"י: הרמז ּדר על ,לכ הּפנימי ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהּטעם

ּכּנאמר  לעם־יׂשראל, רֹומז ד)'ּבכֹור' ּבכֹורי (שמות "ּבני ְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָ
- ּבהמה ּובכֹור האלקית; הּנפׁש הינּו - אדם ּבכֹור ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׂשראל".
ּבכֹור  להׁשוֹות סלקא־דעּת אפילּו אין לכן הּבהמית. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנפׁש

עצמּה) (מּצד הּבהמית הּנפׁש אפילּו ׁשּכן ואׁשם, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלחּטאת
אּלא  מתאּוה אינּנה והיא ועֹון, לחטא ּכלל ׁשּיכת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאינּה

ּבלבד. הּמּתרים ְְִִִִַַָָֻלדברים
לתֹודה. ּבכֹור ּבין ההׁשואה את אפילּו ׁשֹולל רׁש"י ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָא
ּבסּכנה  היה ׁשהאדם היא זה קרּבן ׁשל הּפנימית ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּמׁשמעּות
'ניסית', ּבעבֹודה מּמּנּו ונּצל ּגדֹול נּסיֹון ּבפני עמד ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָָרּוחנית,
ּכאן  אין ּכי אפֹוא, מלּמדנּו רׁש"י מסירּות־נפׁש. ׁשל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָעבֹודה
לחלּוטין  מׁשללת יהּודי אצל ׁשּכן לתֹודה, ּדמיֹון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֻׁשּום
לעמד  ּכדי ּב'נס' צר ואין מהּקּב"ה, ּפרּוד ׁשל ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאפׁשרּות
ּבתֹוכֹו נקלט אּלא־אם־ּכן זה ל'נס' זקּוק אינֹו יהּודי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבנּסיֹון.

יהּודי'. 'אינֹו ְְִִִֵַמּבחינת

(çé)ïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eì§¬¦«§¤«

i"yx£ÔÈÓi‰ ˜BLÎe ‰Ùez‰ ‰ÊÁk∑(נז ׁשל (זבחים «¬≈«¿»¿«»ƒֶ
ולבניהם  לנׁשיהם לּכהנים ׁשּנאכלים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשלמים
נאכל  הּבכֹור אף אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולעבדיהם

אחד  ולילה ימים È‰È‰.לׁשני EÏ∑(ספרי) רּבי ּבא ְְְִִֵֶַָָָ¿ƒ¿∆ִַָ

ׁשּלא  אחרת, "הויה" הּכתּוב ל הֹוסיף ולּמד: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹעקיבא
אּלא  נאכל ׁשאינֹו ּתֹודה, ׁשל וׁשֹוק ּכחזה ֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּתאמר:

ולילה  .ליֹום ְְַָָ

(èé)ìk|ìàøNé-éðá eîéøé øLà íéLãwä úîeøz ´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬§¥«¦§¨¥»
éðáìe Eì ézúð ýåýéìéúðáìå EíìBò-÷çì Ezà E ©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−§¨¨®

:Czà Eòøæìe Eì ýåýé éðôì àåä íìBò çìî úéøa§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«
i"yx£ÌÈL„w‰ ˙Óe¯z Ïk∑,זֹו ּפרׁשה ׁשל מחּבתּה …¿…«√»ƒִֵֶָָָָָ

ּבאמצע  ּופרט ּבּסֹוף ּוכללּה ּבּתחּלה È¯a˙.ּכללּה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ¿ƒ
ÌÏBÚ ÁÏÓ∑ הּבריא ּבדבר אהרן עם ּברית ּכרת ∆«»ְְֲִִִַַַָָָָֹ

אחרים  את ּומבריא ÁÏÓ.ּומתקּים ˙È¯a∑ ּכּברית ְְֲִִִֵֵֶַַ¿ƒ∆«ְִַ
לעֹולם  מסריח ׁשאינֹו לּמלח, .הּכרּותה ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

(ë)÷ìçå ìçðú àì íöøàa ïøäà-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤
éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðà íëBúa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§−§¨®£¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£ÌÎB˙a EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï ˜ÏÁÂ∑(ספרי) ּבּבּזה .אף ¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»ִַַָ

‡Bיז  ‡¯Ó‡„ ‡¯Îe· B‡ ‡¯B˙„ ‡¯Îea Ì¯a¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿»
˙È Ôep‡ ‡L„e˜ ˜e¯Ù˙ ‡Ï ‡fÚ„ ‡¯Îe·¿»¿ƒ»»ƒ¿¿»ƒ»
˜qz ÔB‰Èa¯z ˙ÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜e¯Êz ÔB‰Ócƒ¿ƒ¿««¿¿»¿»«¿≈«≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

„‡¯eÓ˙‡יח  ‡È„Ák CÏ È‰È ÔB‰¯N·eƒ¿¿¿≈»¿«¿»«¬»»
:È‰È CÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BLÎe¿»¿«ƒ»»¿≈

Èaיט  ÔeL¯ÙÈ Èc ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡ Ïk…«¿»¿«»ƒƒ¿¿¿≈
CÈ˙·ÏÂ CÈ·ÏÂ CÏ ˙È·‰È ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈√»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»
Ì„˜ ‡e‰ ÌÏÚ ÁÏÓ ÌÈ˜ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚƒ»ƒ¿«√»¿«∆«√»√»

:CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ ÈÈ¿»»¿ƒ¿»ƒ»

˙ÔÈÒÁכ  ‡Ï ÔB‰Ú¯‡a Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿¬»«¬ƒ
˙È·‰È Èc ÔzÓ ÔB‰ÈÈa CÏ È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ»√«»¿≈»≈≈«¿«ƒ¿»ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa B‚a CzÒÁ‡Â C˜ÏÁ Ôep‡ CÏ»ƒ»¿»¿«¬«¿»¿¿≈ƒ¿»≈

mixehd lra
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gxwסב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

ß oeiq e"k ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì̈¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו .הּלוּים ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי) מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆
וחּיבין  ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתרּומת
"ראׁשית  ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליה

הּגרן  מן i‰ŒÔÓ˜·.ּדגן" ‰‡ÏÓÎÂ∑ּתירֹוׁש ּכתרּומת ִֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְִִַ
היקבים  מן הּנּטלת ּבּׁשּול,∑ÏÓ‡‰.ויצהר לׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַָָ¿≈»ְִ

ׁשּנתמּלאת  הּגת,∑È˜·.ּתבּואה ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְְִֵֶַָ∆∆ְִֵֶַַַ
הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּיין

יד)וכן חפירה (זכריה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
עֹולם  ׁשל מלּכֹו .ׁשחפר ְֶֶַַָָ

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈
:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

mixehd lra
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סג gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy

ß oeiq e"k ycew zay ß

(àë)äìçðì ìàøNéa øNòî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−§©«£¨®
ìäà úãáò-úà íéãáò íä-øLà íúãáò óìç¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤£Ÿ©−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(áë)ãòBî ìäà-ìà ìàøNé éða ãBò eáø÷é-àìå§«Ÿ¦§§¬²§¥¬¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®
:úeîì àèç úàNì̈¥¬¥−§¨«

(âë)íäå ãòBî ìäà úãáò-úà àeä éålä ãáòå§¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
ìàøNé éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðåò eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´¦§¨¥½

:äìçð eìçðé àì¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£Ì‰Â∑ אליהם מּגׁשת הּזרים להזהיר ׁשעליהם יׂשראל, ׁשל עֹונם יׂשאּו .הּלוּים ¿≈ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

(ãë)ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða øNòî-úà ék¦º¤©§©´§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ
íäì ézøîà ïk-ìò äìçðì íiåìì ézúð äîeøz§½̈¨©¬¦©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½

ô :äìçð eìçðé àì ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«
i"yx£‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡∑(ספרי) מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּיפריׁש עד "ּתרּומה" קראֹו .הּכתּוב ¬∆»ƒ«¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)úàî eç÷ú-ék íäìà zøîàå øaãz íiåìä-ìàå§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧
ízàî íëì ézúð øLà øNònä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈
øNòî ýåýé úîeøz epnî íúîøäå íëúìçða§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−

:øNònä-ïî¦©©«£¥«

(æë)äàìîëå ïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤§©«§¥−̈
:á÷iä-ïî¦©¨«¤

i"yx£Ô¯b‰ŒÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z ÌÎÏ ·LÁÂ∑ ¿∆¿«»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆
וחּיבין  ולטמאין, לזרים אסּורה ׁשּלכם מעׂשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּתרּומת
"ראׁשית  ׁשּנקראת ּגדֹולה ּכתרּומה וחמׁש מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹעליה

הּגרן  מן i‰ŒÔÓ˜·.ּדגן" ‰‡ÏÓÎÂ∑ּתירֹוׁש ּכתרּומת ִֶַָָֹ¿«¿≈»ƒ«»∆ְִִַ
היקבים  מן הּנּטלת ּבּׁשּול,∑ÏÓ‡‰.ויצהר לׁשֹון ְְְִִִִֶֶַַָָ¿≈»ְִ

ׁשּנתמּלאת  הּגת,∑È˜·.ּתבּואה ׁשּלפני הּבֹור הּוא ְְִֵֶַָ∆∆ְִֵֶַַַ
הּוא, קרקע חפירת יקב לׁשֹון וכל לתֹוכֹו. יֹורד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּיין

יד)וכן חפירה (זכריה אֹוקינֹוס – ים" הּוא הּמל "יקּבי : ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָ
עֹולם  ׁשל מלּכֹו .ׁשחפר ְֶֶַַָָ

NÚÓ¯‡כא  Ïk ˙È·‰È ‡‰ ÈÂÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
Ôep‡ Èc ÔB‰ÁÏt ÛÏÁ ‡ÒÁ‡Ï Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈¿«¬»»¬«»¿«¿ƒƒ

:‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È ÔÈÁÏt»¿ƒ»»¿««¿«ƒ¿»

ÔkLÓÏכב  Ï‡¯NÈ Èa „BÚ Ôe·¯˜È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈¿«¿«
:˙ÓÓÏ ‡·BÁ ‡Ïa˜Ï ‡ÓÊƒ¿»¿«»»»ƒ¿»

ÓÊ‡כג  ÔkLÓ ÔÁÏt ˙È Ôep‡ È‡ÂÏ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿≈»≈ƒ»»¿««¿«ƒ¿»
ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È·BÁ ÔeÏa˜È Ôep‡Â¿ƒ¿«¿≈¿«√»¿»≈
:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚·e¿¿≈ƒ¿»≈»«¿¿«¬»»

ÔeL¯ÙÈכד  Èc Ï‡¯NÈ È·„ ‡¯NÚÓ ˙È È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿¿
‡ÒÁ‡Ï È‡ÂÏÏ ˙È·‰È ‡˙eL¯Ù‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»≈¿«¬»»
‡Ï Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡ Ôk ÏÚ«≈¬»ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»

:‡ÒÁ‡ ÔeÒÁÈ«¿¿«¬»»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔÓכו  Ôe·q˙ È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â ÏlÓ˙ È‡ÂÏÏe¿≈»≈¿«≈¿≈«¿¬≈ƒ¿ƒ
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡¯NÚÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»««¿»ƒ¿»ƒ¿
dpÓ ÔeL¯Ù˙Â ÔBÎzÒÁ‡a ÔB‰pÓƒ¿¿«¬«¿¿¿«¿¿ƒ≈
:‡¯NÚÓ ÔÓ ‡¯NÚÓ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»««¿»ƒ««¿»

ÔÓכז  ‡¯eaÚk ÔBÎ˙eL¯Ù‡ ÔBÎÏ ·MÁ˙˙Â¿ƒ¿««¿«¿»¿¿ƒ»ƒ
:‡z¯ˆÚÓ ÔÓ ‡˙‡ÏnÎÂ ‡¯„‡ƒ¿»¿«¿≈»»ƒ«¿«¿»

mixehd lra

)(ek.epnî íúîøäåDiA ixw.FpiOn.oWId lr Wcgn `le ,Fpin Fpi`W lr oiOn oinxFY oi`Wfk dxez ©£¥Ÿ¤¦¤§¥¥¦¦¤¥§¦¦¦©¤¥¦§Ÿ¥¨¨©©¨¨

gxw zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr gl zegiy ihewl)

ּתרּומתכם לכם כז)ונחׁשב חז"ל (יח, למדּו מּכאן ְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָ
ׁשאין  לדעֹות וגם ּתרּומה". ּתהיה ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁש"ּבמחׁשבה
הּטבל, את להּתיר הּמחׁשבה מֹועלה ּבמחׁשבה, ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָּתרּומה
נלמד  זה (וגם זה ּבצד ואֹוכל זה ּבצד עיניו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדנֹותן

מּמחׁשבה  ליּזהר יׁש ּכּמה עד הֹוראה ּומּכאן ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמ"ונחׁשב").
לעֹולם  נזק ּבֹו יׁש עצמֹו, מּצד הּדבר חמר על נֹוסף ּכי ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרעה,
לחׁשב  טֹובה, מחׁשבה ׁשל הּנחיצּות ּגדל - וכן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמּסביב.

הרּבה. מֹועילה טֹובה מחׁשבה ּגם ּכי הּזּולת, על ְֲִִֵַַַַַַָָָָטֹוב

(çë)ìkî ýåýé úîeøz ízà-íâ eîéøz ïk¥´¨¦³©©¤Æ§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ
ízúðe ìàøNé éða úàî eç÷z øLà íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³

:ïäkä ïøäàì ýåýé úîeøz-úà epnî¦¤̧Æ¤§©´§Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«
i"yx£Ìz‡ŒÌb eÓÈ¯z Ôk∑ ּכי ׁשּלכם, מּמעׂשר אּתם ּגם ּתרימּו ּומּיקּביהם, מּגרנם מרימים ׁשּיׂשראל ּכמֹו ≈»ƒ««∆ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

נחלתכם  .הּוא ְֲֶַַ

(èë)ýåýé úîeøz-ìk úà eîéøz íëéúðzî ìkî¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾¥−¨§©´§Ÿ̈®
:epnî BLc÷î-úà Baìç-ìkî¦¨̧¤§½¤¦§§−¦¤«

i"yx£z ÌÎÈ˙zÓ ÏkÓ'‰ ˙Óe¯zŒÏk ˙‡ eÓÈ¯∑ ƒ…«¿…≈∆»ƒ≈»¿«
לוי  הקּדים ׁשאם מדּבר, הּכתּוב - ּגדֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבתרּומה
ּכהן  ׁשּיּטל קדם מעׂשרֹותיו וקּבל ּבּכרי הּכהן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹאת

מן  הּלוי להפריׁש צרי הּכרי, מן ּגדֹולה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתרּומה
ויחזר  ּגדֹולה, לתרּומה מחמּׁשים אחד ּתחּלה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמעׂשר

מעׂשר  ּתרּומת .ויפריׁש ְְְֲִֵַַַ

(ì)áLçðå epnî Baìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ¦¤½§¤§©Æ
:á÷é úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬¨«¤

i"yx£epnÓ BaÏÁŒ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a∑ׁשּתרימּו לאחר «¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆ְִֶַַָ
מּמּנּו מעׂשר חּלין ∑LÁÂ·.ּתרּומת ללוּים הּמֹותר ְֲִֵֶַַ¿∆¿«ְִִִַַָֻ

Ô¯b.ּגמּורין  ˙‡·˙k∑ הֹואיל ּתאמר: ׁשּלא ליׂשראל, ְִƒ¿À«…∆ְְִִֵֶַָֹֹ
אתֿמעׂשר  "ּכי ׁשּנאמר: "ּתרּומה", הּכתּוב ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָּוקראֹו

ּכּלֹו יהא יכ ֹול ּתרּומה". לה' ירימּו אׁשר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֻּבניֿיׂשראל
ּגרן". ּכתבּואת ללוּים "ונחׁשב לֹומר ּתלמּוד ְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹאסּור?

חּלין  לוי ׁשל אף חּלין, יׂשראל ּׁשל .מה ְִִִִֵֵֶֶַַָֻֻ

(àì)-ék íëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®¦«
:ãòBî ìäàa íëúãáò óìç íëì àeä øëN̈¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

i"yx£ÌB˜ÓŒÏÎa∑ הּקברֹות ּבבית .אפּלּו ¿»»ְְֲִֵַָ

(áì)Baìç-úà íëîéøäa àèç åéìò eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

:eúeîú̈«
i"yx£'B‚Â ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙Œ‡ÏÂ∑(פט חטא (יבמות ּתׂשאּו ּתרימּו, לא אם ˙e˙eÓ.הא ‡ÏÂ∑(נו אם (בכורות הא ¿…ƒ¿»»≈¿¿ְְִִִֵָָֹ¿…»ִָ

ּתמּותּו: ְְַָּתחּללּו,

סימן. דניא"ל פסוקים, קרח צ"ה פרשת חסלת

ÈÈכח  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ Ôez‡ Û‡ ÔeL¯Ùz Ôk≈«¿¿«««¿»»√»¿»
Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ Ôe·q˙ Èc ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÏkÓƒ…««¿»≈ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ô¯‰‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È dpÓ Ôez˙Â¿ƒ¿ƒ≈»«¿»»√»¿»¿«¬…

:‡‰k«¬»

‡eL¯Ù˙‡כט  Ïk ˙È ÔeL¯Ùz ÔBÎ˙zÓ ÏkÓƒ…«¿«¿«¿¿»»«¿»»
:dpÓ dLc˜Ó ˙È d¯ÙeL ÏkÓ ÈÈ„«¿»ƒ»¿≈»«¿¿≈ƒ≈

dpÓל  d¯ÙeL ˙È ÔBÎ˙eL¯Ù‡a ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿¿«¿»¿»¿≈ƒ≈
˙ÏÏÚÎÂ ‡¯„‡ ˙ÏÏÚk È‡ÂÏÏ ·MÁ˙ÈÂ¿ƒ¿««¿≈»≈«¬»«ƒ¿»¿«¬»«

:‡z¯ˆÚÓ«¿«¿»

L‡Âלא  Ôez‡ ¯˙‡ ÏÎa d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈¿»¬««∆¡«
ÔBÎÁÏt ÛÏÁ ÔBÎÏ ‡e‰ ‡¯‚‡ È¯‡ ÔBÎÈza»≈¬≈«¿»¿¬«»¿«¿

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

ÔBÎ˙eL¯Ù‡aלב  ‡·BÁ È‰BÏÚ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿¬ƒ»¿«¿»¿
Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„e˜ ˙ÈÂ dpÓ d¯ÙeL ˙È»¿≈ƒ≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù Ù :Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ˙ ‡Ï»«¬¿»¿

æëø ¯ ãëø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä



mildzסד

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbéòLòL E ¦´¦§¨®©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈
:éúöò éLðàãäë:Eøáãk éðiç éLôð øôòì ä÷ác ©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«

åëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcE §¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬
éúBàìôða äçéNàå éððéáä:Eçëäâezî éLôð äôìc £¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®

Eøáãk éðîi÷:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦
ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦

éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-Cøcék õeøà E §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−
:éaì áéçøúäâìéwç Cøc ýåýé éðøBääpøvàå E ©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨

:á÷òãì:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàå éððéáä ¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«
äìéúåöî áéúða éðëéøãä:ézöôç Bá-ék Eåìéaì-èä −©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®¦¬¨¨«§¦©−¦¦

éúåãò-ìà:òöa-ìà ìàå EæìàåL úBàøî éðéò øáòä ¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§
:éðiç Eëøãaçì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòä:íéáBè E ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«
îéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa Eåàîéðàáéå −¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦

:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñçáîòàåéôøç äð £¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´
:Eøáãa ézçèá-ék øáãâîúîà-øáã étî ìvz-ìàå ¨¨®¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´

:ézìçé EètLîì ék ãàî-ãòãîEúøBú äøîLàå ©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬
:ãòå íìBòì ãéîúäîéãwô ék äáçøá äëläúàåE ¹̈¦À§¨¬¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´

:ézLøãåîéúãòá 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 øácðééðòá éúîçð úàæ ¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ¤¨«¨¦´§¨§¦®

:éðúiç Eúøîà ékàðEúøBzî ãàî-ãò éðöéìä íéãæ ¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦©§®Ÿ¦¹¨«§À
:éúéèð àìáðéètLî ézøëæäåäé | íìBòî E ´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À
:íçðúàåâð:EúøBz éáæò íéòLøî éðúæçà äôòìæ ¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«

ãðéwç éì-eéä úBøîæ:éøeâî úéáa Eäðäìélá ézøëæ −§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨
:EúøBz äøîLàå ýåýé EîLåðék él-äúéä úàæ ¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−

éãwô:ézøöð Eçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçøîL ¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ
éøác:Eçðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E §¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«

èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:EñézLç ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦
ì ézäîäîúä àìåéúåöî øîL:EàñíéòLø éìáç §´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«¤§¥´§¨¦´

:ézçëL àì EúøBz éðãeòáñíe÷à äìéì-úBöç ¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨
:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäìâñøLà-ìëì éðà øáç §´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´

ìe Eeàøééãewt éøîL:Eãñõøàä äàìî ýåýé Ecñç §¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤
éwç:éðãnì Eèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ª¤¬©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À

:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«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 áìçkàòéì-áBè ©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬

éwç ãîìà ïòîì éúépò-éë:Eáòét-úøBú éì-áBèE ¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«¦¬«©¦®
:óñëå áäæ éôìàîéâòéãééððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦

éúåöî äãîìàå:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E §¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåò:Ecáòì Eúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«

æòéîçø éðeàáé:éòLòL EúøBú-ék äéçàå EçòeLáé §Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ
éãewôa çéNà éðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ:EèòeáeLé −¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´

éàøé éìéúãò éòãéå E:Eôéwça íéîú éaì-éäéE ¦´§¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®
:LBáà àì ïòîìëàôéLôð EúòeLúì äúìk ¹§©À©´Ÿ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®
:ézìçé Eøáãìáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦§¨«§¬¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬

:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäô:EúøBúë àì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ§«¨¤«

åôéúåöî-ìk:éðøæò éðeôãø ø÷L äðeîà Eæôèòîk ¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦¨§¥«¦−¦§©
éãwô ézáæò-àì éðàå õøàá éðelk:Eçôéðiç Ecñçk ¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦¦ª¤«§©§§¬©¥®¦

ét úeãò äøîLàå:Eìèôávð Eøác ýåýé íìBòì §¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬
:íéîMaö:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãå øãì ©¨¨«¦§´Ÿ−¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ

àöéètLîìéãáò ìkä ék íBiä eãîò E:Eáöéìeì −§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´
:ééðòá ézãáà æà éòLòL EúøBúâö-àì íìBòì −¨«§©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ

éãewt çkLà:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéúãò éðãaàì íéòLø ee÷ éìE ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À

:ïðBaúàåöEúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´
:ãàîîæöàéä íBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî §«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´

:éúçéNçö:éì-àéä íìBòì ék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«
èöéúåãò ék ézìkNä éãnìî-ìkî:éì äçéN E ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«
÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fî:ézøöð Eà÷çøà-ìkî ¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

:Eøác øîLà ïòîì éìâø éúàìk òøá÷éètLnîE −¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬
:éðúøBä äzà-ék ézøñ-àìâ÷ékçì eöìîp-äî Ÿ¨®§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦

:éôì Lácî Eúøîàã÷éãewtîïk-ìò ïðBaúà E ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À
:ø÷L çøà-ìk | éúàðNðä÷øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À

:éúáéúðìå÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷ét úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦

éètLîe ýåýé àð-äöø:éðãnì Eè÷ãéîú étëá éLôð §¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®
:ézçëL àì EúøBúåé÷éì çt íéòLø eðúð §¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

éãewtîe:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðíìBòì E ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®
:änä éaì ïBNN-ékáé÷éwç úBNòì éaì éúéèðE ¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À

mildz

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa:Eãëéúãò-íbéòLòL E ¦´¦§¨®©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈
:éúöò éLðàãäë:Eøáãk éðiç éLôð øôòì ä÷ác ©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«

åëéwç éðãnì éððòzå ézøtñ éëøc:Eæëéãewt-CøcE §¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦ª¤«¤«¤¦¤¬
éúBàìôða äçéNàå éððéáä:Eçëäâezî éLôð äôìc £¦¥®¦§¹¨¦À¨§¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®

Eøáãk éðîi÷:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ©¹§¥À¦¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦
ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦

éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-Cøcék õeøà E §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬¨®¦−
:éaì áéçøúäâìéwç Cøc ýåýé éðøBääpøvàå E ©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À§¤¢¤¬¨

:á÷òãì:áì-ìëá äpøîLàå EúøBú äøvàå éððéáä ¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À§¤§§¤¬¨§¨¥«
äìéúåöî áéúða éðëéøãä:ézöôç Bá-ék Eåìéaì-èä −©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®¦¬¨¨«§¦©−¦¦

éúåãò-ìà:òöa-ìà ìàå EæìàåL úBàøî éðéò øáòä ¤¥«¹§Ÿ¤À§©´¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§
:éðiç Eëøãaçì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ¦§¨¤¬©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòä:íéáBè E ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´¦«
îéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa Eåàîéðàáéå −¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦¦«Ÿª´¦

:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñçáîòàåéôøç äð £¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«§¤«¡¤´«Ÿ§¦´
:Eøáãa ézçèá-ék øáãâîúîà-øáã étî ìvz-ìàå ¨¨®¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©©¥Ä¦¦´§©¡¤´

:ézìçé EètLîì ék ãàî-ãòãîEúøBú äøîLàå ©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬
:ãòå íìBòì ãéîúäîéãwô ék äáçøá äëläúàåE ¹̈¦À§¨¬¨¤«§¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´

:ézLøãåîéúãòá 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 øácðééðòá éúîçð úàæ ¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ¤¨«¨¦´§¨§¦®

:éðúiç Eúøîà ékàðEúøBzî ãàî-ãò éðöéìä íéãæ ¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦©§®Ÿ¦¹¨«§À
:éúéèð àìáðéètLî ézøëæäåäé | íìBòî E ´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−¥«¨¬§¹Ÿ̈À
:íçðúàåâð:EúøBz éáæò íéòLøî éðúæçà äôòìæ ¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«

ãðéwç éì-eéä úBøîæ:éøeâî úéáa Eäðäìélá ézøëæ −§¦¨«¦¬ª¹¤À§¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨
:EúøBz äøîLàå ýåýé EîLåðék él-äúéä úàæ ¦§´§Ÿ̈®¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−

éãwô:ézøöð Eçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçøîL ¦ª¤´¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ
éøác:Eçðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E §¨¤«¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«

èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:EñézLç ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«−©§¦
ì ézäîäîúä àìåéúåöî øîL:EàñíéòLø éìáç §´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«¤§¥´§¨¦´

:ézçëL àì EúøBz éðãeòáñíe÷à äìéì-úBöç ¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦£©À§¨−¨
:E÷ãö éètLî ìò Cì úBãBäìâñøLà-ìëì éðà øáç §´¨®©¹À¦§§¥¬¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´

ìe Eeàøééãewt éøîL:Eãñõøàä äàìî ýåýé Ecñç §¥®¹§«Ÿ§¥À¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤
éwç:éðãnì Eèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ª¤¬©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À

:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«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 áìçkàòéì-áBè ©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬¦«£¨«§¦¦¬

éwç ãîìà ïòîì éúépò-éë:Eáòét-úøBú éì-áBèE ¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬ª¤«¦¬«©¦®
:óñëå áäæ éôìàîéâòéãééððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦

éúåöî äãîìàå:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E §¤§§¨¬¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåò:Ecáòì Eúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬§©§¤«

æòéîçø éðeàáé:éòLòL EúøBú-ék äéçàå EçòeLáé §Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À©«£ª¨«¥´Ÿ
éãewôa çéNà éðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ:EèòeáeLé −¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À¨¦¬©§¦¤«¨´

éàøé éìéúãò éòãéå E:Eôéwça íéîú éaì-éäéE ¦´§¥¤®¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®
:LBáà àì ïòîìëàôéLôð EúòeLúì äúìk ¹§©À©´Ÿ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®
:ézìçé Eøáãìáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦§¨«§¬¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬

:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäô:EúøBúë àì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ§«¨¤«

åôéúåöî-ìk:éðøæò éðeôãø ø÷L äðeîà Eæôèòîk ¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦¨§¥«¦−¦§©
éãwô ézáæò-àì éðàå õøàá éðelk:Eçôéðiç Ecñçk ¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦¦ª¤«§©§§¬©¥®¦

ét úeãò äøîLàå:Eìèôávð Eøác ýåýé íìBòì §¹¤§§À̈¥¬¦«§¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬
:íéîMaö:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãå øãì ©¨¨«¦§´Ÿ−¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ

àöéètLîìéãáò ìkä ék íBiä eãîò E:Eáöéìeì −§«¦§¨¤¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´
:ééðòá ézãáà æà éòLòL EúøBúâö-àì íìBòì −¨«§©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ

éãewt çkLà:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¤§©´¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéúãò éðãaàì íéòLø ee÷ éìE ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦¹¥«Ÿ¤À

:ïðBaúàåöEúåöî äáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈¦§¨«§´
:ãàîîæöàéä íBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî §«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À¦´

:éúçéNçö:éì-àéä íìBòì ék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−§¨´¦¦«
èöéúåãò ék ézìkNä éãnìî-ìkî:éì äçéN E ¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«
÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fî:ézøöð Eà÷çøà-ìkî ¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´¨¨«§¦¦¨´Ÿ©

:Eøác øîLà ïòîì éìâø éúàìk òøá÷éètLnîE −¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬
:éðúøBä äzà-ék ézøñ-àìâ÷ékçì eöìîp-äî Ÿ¨®§¦¦©¹À̈«¥¨«¦©¦§§´−§¦¦

:éôì Lácî Eúøîàã÷éãewtîïk-ìò ïðBaúà E ¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À
:ø÷L çøà-ìk | éúàðNðä÷øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨¥³¦¨ÄŸ©¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À

:éúáéúðìå÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§¦«¨¦«¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷ét úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´−¦

éètLîe ýåýé àð-äöø:éðãnì Eè÷ãéîú étëá éLôð §¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´§©¦´¨¦®
:ézçëL àì EúøBúåé÷éì çt íéòLø eðúð §¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´©´¦®

éãewtîe:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðíìBòì E ¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´§¨®
:änä éaì ïBNN-ékáé÷éwç úBNòì éaì éúéèðE ¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦©«£¬ª¹¤À

המשך מזמור קיט מעמוס ג



סה mildz

:á÷ò íìBòìñâé÷:ézáäà EúøBúå éúàðN íéôòñ §¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦§«¨«§¬¨¨«§¦
ãé÷:ézìçé Eøáãì äzà épâîe éøúñåè÷épnî-eøeñ ¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦«¦¤¬¦

:éäìà úåöî äøvàå íéòøîæè÷Eúøîàë éðëîñ §¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´
:éøáOî éðLéáz-ìàå äéçàåæé÷äòLeàå éðãòñ §¤«§¤®§©§¹¦¥À¦¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨

éwçá äòLàå:ãéîú Eçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñE §¤§−̈§ª¤´¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®
:íúéîøz ø÷L-ékèé÷õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ¦¤¹À¤©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤

éúãò ézáäà ïëì:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¹̈¥À¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®
éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤

:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷éð÷Lòé-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©©«©§ª¬¦
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בזה יש להשתדל שיהי' קו אחיד בכל בתי הספר.

לפלא שאינה מזכירה מעניני ביה"ס בכלל ובפרט ובטח תמלא בהזדמנות הבאה.
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המשך מעמוס קק



סו

יום ראשון - כ' סיון
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום רביעי - כ"ג סיון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שני - כ"א סיון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום חמישי - כ"ד סיון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שלישי - כ"ב סיון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שישי - כ"ה סיון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

שבת קודש - כ"ו סיון
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז עד סוף הפרק

לשבוע פרשת קרח 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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א". קלה, בזח"ב "כמ"ש
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סיון  כ"א שני יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçáå øãâ äðäå,at 'nr cr.ïéøèñ 'ãìå

;mixfe miwegx lr `wec `l` ,dkelnd oipr mdilrïëå`l ± §¥
,dkelnd oipr jiiy,ícáì íéøN ìò elôàoi`y zexnl - £¦©¨¦§©¨

,qgi mdl yiy oeeik j` ,mixf md ,envr jlndn wlg mixyd
oipr jiiy `l mdilr mb ,jlnd ly ezlrnl ,mixyk

.dkelnd"íò áøa" ÷ø©§¨¨
úøãä" ¯ à÷åc ¯©§¨©§©

."Cìîaex" lr ,oky ± ¤¤
oipr jiiy `wec "mr
ef dnbeca ;dkelnd
zilkzy ,dlrnl xacd
dkelnd zelbzd
lr `id dlrnly
mipezgzd mi`xapd
mi`xpd dl` ,`wec
envr ipta cxtp xack
ji` d`xp `le ,zewl`n
± zewl`l milha md
,dkelnd oipr `a mdilr

.d"awdl milhae mirpkp eidi mdyúcî ìò äøBnä íLå§¥©¤©¦©

ék ,úeðãà íL àeä ,Cøaúé Búeëìî`ed dkelnd oipr ± ©§¦§¨¥¥©§¦
y dnBæ äcî ék ,àöîðå .õøàä ìk ïBãà àeäzcn ± £¨¨¨¤§¦§¨¦¦¨

,zeklndäæ íLå,dkeln lr dxend zepc` ly myd ±ïä §¥¤¥
àeäL úBîk íìBò úBéäì ,íìBòä ïéîi÷îe ïéeänä©§©¦§©§¦¨¨¦§¨§¤
øáãå øeîb Lé ,åLëò©§¨¥¨§¨¨
Bðéàå Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§¥
,Lnî úeàéöna ìèä¥¦§¦©¨
Bæ äcî úe÷lzñäa ék¦§¦§©§¦¨

íBìLå-ñç äæ íLå± §¥¤©§¨
,mlerdníìBòä äéä̈¨¨¨

'ä øáãa BøB÷îì øæBç¥¦§¦§©
ìèáe ,Cøaúé åét çeøå§©¦¦§¨¥¨¥
,Lnî úeàéöna íL̈¦§¦©¨

íL äéä àìådxcbdd ± §Ÿ¨¨¥
ly"íìBò",lg ±åéìò ¨¨¨

.ììk`ed "mler" ,oky ± §¨
.dlabde ze`ivn ly oipr
did `l ,exewna ,mye

.mler ly zelabdd el eid `le "ze`ivn"

ìò ìôBð "íìBò" íL úðéçáe øãb ,äpäå`edy xac ±úðéça §¦¥¤¤§¦©¥¨¥©§¦©
,áøòîe çøæî :àeä ¯ íB÷î úðéça .à÷åc ïîæ úðéçáe íB÷î̈§¦©§©©§¨§¦©¨¦§¨©£¨

.ähîe äìòî ,íBøc ,ïBôözexicbnd zeevwd yy md dl` ± ¨¨©§¨©¨
,mewnd oipr.ãéúòå äåä ,øáò ¯ ïîæ úðéçalr `wece ± §¦©§©¨¨Ÿ¤§¨¦

milabend mi`xapd
ly zexcbda miwlegne
myd ltep ,onfe mewn

."mler"ìk ,äpäå§¦¥¨
elà úBðéçamewn ly ± §¦¥

,onfeúeëiL ïäì ïéà¥¨¤©¨
úBLBãwä úBcna©¦©§

,úBðBéìòämlera - ¨¤§
od zecnd ik ."zeliv`"d
,lirl xkfenk ,"seqÎoi`"
cqg `id cqgd zcny
,"seqÎoi`" ly dpigaa
ixd ± zecnd x`y jke
llk oda jiiy `ly
e` mewn ly zelabdd
"seqÎoi`" ody oeeik ,onf

,dlabd lkn dlrnledcáì Cøaúé Búeëìî úcîa íà-ék¦¦§¦©©§¦§¨¥§©¨
iLähîìe õ÷ ïéà ãò äìòîì Cìî Cøaúé àeäL øîBì C ©¨©¤¦§¨¥¤¤§©§¨©¥¥§©¨

,úéìëz ïéà ãòmipeilrd mi`xapd lr jln `ed d"awdy - ©¥©§¦

xcb o`k xn`py ixd ± xzeia mipezgzd mi`xapd lre xzeia
,zegex 'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzd ,mewn ly miieqn

ïëåjln `edy xnel jiiy ±,ïéøèñ 'ãìmiccv drax` lr - §¥§¦§¦
'ce dhne dlrn mewn ly zewlgzdd ,xnelk .mlerd ly

,zegexïëåoipr jiiy ± §¥
,dlrnly zeklnd
,Cìî 'ä" ¯ ïîæ úðéçáa¦§¦©§©¤¤

,deeda -,Cìî 'ä- ¨¨
,xara"Cìîé 'ä3± . ¦§Ÿ

zpigaly ixd ,cizra
oiprl zekiiy zekln

.onfdúeiçL ,àöîðå§¦§¨¤©
,ïîfä úeiç ïëå íB÷nä©¨§¥©©§©
,Léì ïéàî íúeeäúäå§¦§©¨¥©¦§¥
,íîei÷ ïîæ ìk íîei÷å§¦¨¨§©¦¨
Búeëìî úcnî àeä¦¦©©§
úeðãà íLå Cøaúé¦§¨¥§¥©§

.àeä-Ceøawx ixdy ± ¨
mye zeklnd zcnl
mewnl xyw yi zepc`

.xen`k ,onfeBúeäîa úãçéî Cøaúé Búeëìî úcnL éôìe§¦¤¦©©§¦§¨¥§ª¤¤§¨
,øàaúiL Bîk ãeçiä úéìëúa Cøaúé Búeîöòå,oldl §©§¦§¨¥§©§¦©¦§¤¦§¨¥

Cëìä,okl ±ïîfäå íB÷nä úðéça íbzcnn mieedznd ± ¦§¨©§¦©©¨§©§©
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íùå êìî úøãä à÷ååã íò áåøá ÷ø íãáì íéøù
úåðãà íù àåä êøáúé åúåëìî úãî ìò äøåîä
íùå åæ äãî éë àöîðå õøàä ìë ïåãà àåä éë

íìåòä ïéîéé÷îå ïéåäîä ïä äæúåîë íìåò úåéäì
åîöò éðôá ãøôð øáãå øåîâ ùé åéùëò àåäù
äãî úå÷ìúñäá éë ùîî úåàéöîá ìèá åðéàå
'ä øáãá åøå÷îì øæåç íìåòä äéä å"ç äæ íùå åæ
äéä àìå ùîî úåàéöîá íù ìèáå 'úé åéô çåøå

ììë åéìò íìåò íù

éùéù íåéíìåò íù 'éçáå øãâ äðäå
íå÷î 'éçá à÷åã ïîæ 'éçáå íå÷î 'éçá ìò ìôåð
'éçá äèîå äìòî íåøã ïåôö áøòîå çøæî àåä
ïéà åìà 'éçá ìë äðäå .ãéúòå äåä øáò ïîæ
íà éë úåðåéìòä úåùåã÷ä úåãîá úåëééù ïäì
'úé àåäù øîåì êééù äãáì 'úé åúåëìî úãîá
úéìëú ïéà ãò äèîìå õ÷ ïéà ãò äìòîì êìî
'ä êìî 'ä êìî 'ä ïîæ 'éçáá ïëå ïéøèñ 'ãì ïëå
ïîæä úåéç ïëå íå÷îä úåéçù àöîðå êåìîé
àåä íîåé÷ ïîæ ìë íîåé÷å ùéì ïéàî íúååäúäå
úãîù éôìå ä"á úåðãà íùå 'úé åúåëìî úãîî
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá úãçåéî 'úé åúåëìî
íå÷îä 'éçá íâ êëìä øàáúéù åîë ãåçéä
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התפילה.3. נוסח



סט oeiq a"k iyily mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ב שלישי יום
,at 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é"ôòà äðäå,164 'nr cr.íéðåúçúì åìéôà

,zeklndBúeîöòå Búeäî éaâì Lnî úeàéöna íéìèa§¥¦¦§¦©¨§©¥¨§©§
.LîMa LîMä øBà ìehák ,Cøaúéxy`k o`k xaecn ± ¦§¨¥§¦©¤¤©¤¤

`idy itk zeklnd zpigaa "cner" (mewne onf) zenlerd xewn
`idy iptl ,cegid zilkza jxazi ezenvre ezedna zcge`n

,minevnv iciÎlr ,d`a
zenlera yalzdl

ymzeedl dhnl
zexnl ,oky ;mzeigdle
`id zeklny enk mby
mda xak yi ef dbixcna
j` ,onfe mewnl xewn
mewnd zepiga "my"
ze`ivna zelha onfde
edf .d"awd iabl ixnbl

itk ,cegi ly xzei oeilrd ote`d ,"d`lir `cegi" ly epipr
ze`ivna milha mdy ote`a d"awd mr micgein mi`xapdy
milretd ,zepc` mye zeklnd zcn) mxewn cvn ,oky .ynn
"ze`ivn"l llk mewn oiicr oi` (mi`xapd ly mze`ivn z`

.mdly,ä"éåä íLa úeðãà íL áelL eäæåepyi zenya - §¤¦¥©§§¥£¨¨
my zeize`a zealzyn cg` my zeize`y enk ,aeliyd oipr
zexabzda `ed df my ,dligza d`a ely ze`dy myde ± xg`
my cvn enk `id zelbzddy ,(ea aleyn ipyd myd ,xnelk)
ly myde) cqg ly myn `ed aeliyd zenyn oey`xd m` ;df

.d`ld jke ,cqg ly oipr `id zelbzdd (ea aleyn dxeab
itk ,mi`xapd xewn ,i"pc` mye zekln ly dbixcnde ote`d
dlrnly jxazi ezenvre ezedn mr micge`n oiicr mdy
'ied mya "aeliya" i"pc` my `xwp - ,mi`xapl xewn zeidln
ly "zexabzd"d cvny ±
mi`xapd milha 'ied my
itk mb ,ze`ivna
`ed zepc` mye zeklny

.mxewnä"éåä íL ék¦¥£¨¨
ïî äìòîì àeäL äøBî¤¤§©§¨¦
äåä äéä àeäL ,ïîfä©§©¤¨¨Ÿ¤

äéäéå,cgia ±ãçà òâøa §¦§¤§¤©¤¨
,xar ,el` zepiga yly ±
cgia cizre ded
.onfd on dlrnl lr dxen 'ied my xnelk ,'ied mya "zecner"

ïëå ,[ñçðét úLøt 'àðîéäî àéòø'a] áeúkL Bîk,mb jk ± §¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¦§¨§¥
úðéça ìk úà ãéîz äeäî àeä ék ,íB÷î úðéçaî äìòîì§©§¨¦§¦©¨¦§©¤¨¦¤¨§¦©

.ïéøèñ 'ãìe ähîì ãò äìòîlî Blk íB÷närax`le ± ©¨ª¦§©§¨©§©¨§¦§¦
my ,eli`e ;mewne onfn dlrnl `ed 'ied myy ixd .zegex
,j` .mewnde onfd oiprl ,xen`k ,zekiiy el yi ,zekln ,i"pc`
onfd zpiga dlha ,'ied mya aleyn i"pc` myy df cvn
."d`lir `cegi" oipr xen`k edf ± .ynn ze`ivna mewnde

."d`zz `cegi" oipr xaqen oldl

ét-ìò-óà ,äpäå,zexnl ±íB÷näî äìòîì Cøaúé àeäL §¦¥©©¦¤¦§¨¥§©§¨¥©¨
ïîæe íB÷îa ähîì íb àöîð àeä ïë-ét-ìò-óà ¯ ïîfäå, §©§©©©¦¥¦§¨©§©¨§¨§©
mb ± yi ze`ivn ly ote`a dhnl md mewnde onfdyk mb -

,mewne onfn dlrnl `edy d"awd mda `vnp myeðéäc§©§
Búeëìî úcîa ãçéúnL¤¦§©¥§¦©©§
äeäúðå CLîð äpnnL¤¦¤¨¦§¨§¦§©¤

,ïîfäå íB÷näzcn - ©¨§©§©
d`a `idy itk zeklnd
,minevnv ixg` ,dhnl
onf ly "zeig"d zeidl
mb j` ;dhnl mewne
,zekln ly ef dbxc
jk .d"awd mr zcge`n
,onfe mewn zpigaa mb
dlrnly d"awd `vnp
o`k `l` ,onfe mewnn
zcn jk lr dqkn
ote`a ,zeklnd
e`xiie eybxei mi`xapdy

.mewne onf ly zewlgzde zelabd mr "ze`ivn"kàãeçé eäæå§¤¦¨
äàzzmpi` mi`xapdy .cegi ly xzei oezgzd ote`d ± ©¨¨

mewn ozep ,zeklnd zcn ,mxewn ,oky .ynn ze`ivna milha

edfe ,"ze`ivn"k mze`xidláelL]my ±a ä"éåämy ± ¦£¨¨§
,[àeä-Ceøa úeðãà,zepc` my jeza aleyn 'ied my - ©§¨

zelbzda `ed zepc` mye ,mlrda o`k `ed 'ied my ,xnelk
.mewne onf ly ze`ivnl mewn ozepeeðééäc,xnelk ±BúeänL §©§¤¨

,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥
"óBñ-ïéà" íLa àø÷pä©¦§¨§¥¥
úà àìî ¯ àeä-Ceøä¨¥¤
ïîæa Lnî õøàä ìk̈¨¨¤©¨¦§©
íéîMa ék ,íB÷îe¨¦©¨©¦
'ãìe õøàáe ìònî¦©©¨¨¤§

ïéøèñ,zegex rax` ± ¦§¦
-ïéà øBàî àìî ìkä©Ÿ¨¥¥¥
äåLa àeä-Ceøa óBñ¨§¨¤
àeä Ck ék ,Lnî©¨¦¨

õøàa"Bîk "úçzî ¨¨¤¦©©§
,Lnî "ìònî íéîMa"©¨©¦¦©©©¨
úðéça àeä ìkä ék¦©Ÿ§¦©
úeàéöna ìèaä ,íB÷î̈©¨¥¦§¦
-Ceøa óBñ-ïéà øBàa§¥¨

Ba Laìúnä ,àeä,mewn zpigaa ±Búeëìî úcî éãé-ìò ©¦§©¥©§¥¦©©§
.Cøaúé Ba úãçéîädlrnly `edÎjexa seqÎoi` xe` iable ± ©§ª¤¤¦§¨¥

`vnp `ed ± ux`e miny oia lcad mey oi` ,mewne onfn ixnbl
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åúåîöòå åúåäî éáâì ùîî úåàéöîá íéìéèá ïîæäå
íù áåìéù åäæå ùîùá ùîùä øåà ìåèéáë 'úé
àåäù äøåî ä"éåä íù éë ä"éåä íùá úåðãà
'à òâøá äéäéå äåä äéä àåäù ïîæä ïî äìòîì
íå÷î 'éçáî äìòîì ïëå [ñçðô úùøô î"øá] ù"îë
åìåë íå÷îä 'éçá ìë úà ãéîú äåäî àåä éë

.ïéøèñ 'ãìå äèîì ãò äìòîìî

ùãå÷ úáùéô ìò óà äðäå
ïë éô ìò óà ïîæäå íå÷îäî äìòîì 'úé àåäù
åðééäã ïîæå íå÷îá äèîì íâ àöîð àåä
äååäúðå êùîð äðîîù åúåëìî úãîá ãçééúîù
ä"éåä áåìéù] äàúú àãåçé åäæå ïîæäå íå÷îä
êøáúé åúåîöòå åúåäîù åðééäã [ä"á úåðãàá
õøàä ìë úà àìî àåä êåøá óåñ ïéà íùá àø÷ðä
'ãìå õøàáå ìòîî íéîùá éë íå÷îå ïîæá ùîî
éë ùîî äåùá ä"á ñ"à øåàî àìî ìëä ïéøèñ
ùîî ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá àåä êë
øåàá úåàéöîá ìèáä íå÷î 'éçá àåä ìëä éë
úãî éãé ìò åá ùáìúîä àåä êåøá óåñ ïéà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



oeiqע b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ג רביעי יום
,164 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenäå...ïáåé ù"îá äð,bt 'nr cr:[ì"æ ÷"îøäî

,`l` .deeya mewn lka
xe` cvn ixd ,jky oeeik
dzid `edÎjexa seqÎoi`
mewnd zpiga dkixv

?ixnbl lhaidl onfde÷ø©
,ze`ivna milha md oi` ±

iptnBúeëìî úcnL¤¦©©§
íeöîvä úcî àéä¦¦©©¦§

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øézñäì ,øzñääå`l mi`xapdy - §©¤§¥§©§¦¥¨

ick z`fe ,ea eyibxiàlL¤Ÿ
íB÷näå ïîfä eìèaé¦¨§©§©§©¨
àìå ,éøîâì íúeàéönî¦§¦¨§©§¥§Ÿ
ïîæ úðéça íeL äéäé¦§¤§¦©§©
elôà úeàéöna íB÷îe¨¦§¦£¦

.íéðBzçzìoeeik wx ± ©©§¦
dxizqn zekln zpigay
Îjexa seqÎoi` xe`d lr

.mi`xapl mewnde onfd oipr zeidl leki ,`ed

áeúkM äî ïáeé øàaúpM äîa ,äpäå4àì 'ä éðà" : §¦¥§©¤¦§¨¥¨©¤¨£¦Ÿ
Leøt ,"éúéðL`l 'd ip`" xne` d"awdy dn zernyny `l ± ¨¦¦¥

z` elit` e` ezbdpd dpiy `l `edy xnel wx `id "izipy
jke df xear xky mdl mlyl aeh miyery dl` iabl epevx

`id dpeekd `l` ,d`ld
`l ip`" :xne` d"awdy
mey oi`y ,"izipzyd
.d"awda melyeÎqg iepiy
llk jiiy `l ixd
oipr mey lr riavdl
melyeÎqg iepiy lertiy
icigid xacd !jxazi ea
aeygl mewn zzl lekiy
`ed ± iepiy dlilg epyiy
jxazi ezecg`l rbepa
:zenlerd z`ixa cvn
`xa jxazi `edy iptl

eli`e .cala d"awd wx ,ze`ivn mey dzid `l ,zenlerd z`
,aeygl ixd mileki ,zenlerd z` `xa jxazi `edy ixg`
`linn xy`e (mi`xapde zenlerd) xac cer sqeezd eli`ky
jk itlk ± zhlgend ezecg`a melyeÎqg iepiy xacd dedn

,"izipy `l" xn`pBcáì äéäL Bîk ,ììk éepL íeL ïéàL¤¥¦§¨§¤¨¨§©
.àøápL øçà Bcáì àeä Ck ¯ íìBòä úàéøa íã÷ixdy ± Ÿ¤§¦©¨¨¨§©©©¤¦§¨

ixd ± d`ixad zeedzd ixg` ecal `ed cvik :oaen `l dxe`kl
,cegid oipr lirl xaqedy itk j` ± ?mlerd ,xac cer sqeezd
± jxazi ez` cge`ne ze`ivna lha mlerdy `id dpeekdy
"ecal" `edy enk weica ,d`ixad ixg` "ecal" `edy ,oaen
ez` zcge`ne ze`ivna dlha d`ixad lk ik ,d`ixad iptl
iabl wx df ixd "ze`ivn"k zi`xp d`ixady dn .jxazi
ze`ivn mey `id oi` jxazi eiabl eli`e ,mipezgzd mi`xapd
iptl `edy enk zenlerd z`ixa ixg` "ecal" `ed ixde ,llk

.d`ixadíéøîBàL eäæå5äzà" :,mler ly epeaix ±ãò àeä §¤¤§¦©¨©

,"'eë àeä äzà ,íìBòä àøáð àlL.mlerd `xapyn - ¤Ÿ¦§¨¨¨©¨
n`pa witqn did :dxe`klmlerd `xap `ly cr `ed dz`" x

" mrtd cer dpyp dn myl ,"`xapyne`ed dz`± "`xapyn
dz`"dy ,yibcdl ick ,"`ed dz`" mrtd cer xn`p ,`l`
z`ixa ixg`y "`ed
dz`" eze` `ed ,mlerd
z`ixa iptly "`ed

,mlerdéepL íeL éìa§¦¦
,Búeîöòambe -àìå §©§§Ÿ

Bzòãa6yiy zexnly - , §©§
z`ixay xnel mewn
iepiy deedz mlerd

ezrca7dnay epayga ,
sqeezd mler sqeezdy
rcei `edy dricia edyn
`linne ,mlerd z`
ezrca iepiy xacd deedn

,melyeÎqg iepiy mey oi` ely dricia mby ,mixne` okl ±ék¦
ìèáe epnî ìkäL ,íéàøápä ìk òãBé Bîöò úòéãéa¦¦©©§¥©¨©¦§¨¦¤©Ÿ¦¤¨¥

,Bìöà úeàéönalk z` rcei `ed envr zriciay oeeike - ¦§¦¤§
iepiy mey deedzp `le yecig mey sqeezd `l ,mi`xapd
d`ixad ixg` jke envr zrici dzid d`ixad iptl :ezricia
mi`xapd lk z` rcei `ed dci lry drici ,envr zrici dpyi

.epnn mieedzndì"æ í"aîøä áúkL Bîëe8,òãBiä àeä"L , §¤¨©¨©§©©¤©¥©
dîöò äòcä àeäå ,òeãiä àeäåhexit xzia xaqedy itk ± §©¨©§©¥¨©§¨

mixac dyly mpyi ,mc`d lv`y ± oey`xd wlgay ipy wxta
"d epyi :micxtprceiepyie ,zrceid ef `idy mc`d ytp ± "

"dreci± "xacd"d dpyie ,eze` mirceiydriczrcd gek ± "
"`ed" df lk ,m"anxd azek ,d"awd lv` eli`e ;oiadle zrcl

,envräæ øáãå ,ãçà ìkä,m"anxd jiynn ±äta çk ïéà ©Ÿ¤¨§¨¨¤¥Ÿ©©¤
,mc`d ±ì ïæàa àìå ,Bøîàìíãàä áìa àìå ,BòîL± §¨§§Ÿ¨Ÿ¤§¨§§Ÿ§¥¨¨¨
,ezpadae."Béøea ìò Bøékäìdxkd mc`l didzy ±ziceqi §©¦©§

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

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

àéä åúåëìî úãîù ÷ø 'úé åá úãçåéîä åúåëìî
ä"á óåñ ïéà øåà øéúñäì øúñääå íåöîöä úãî
àìå éøîâì íúåàéöîî íå÷îäå ïîæä åìèáé àìù
åìéôà úåàéöîá íå÷îå ïîæ 'éçá íåù äéäé

.íéðåúçúì

'ä éðà ù"î ïáåé ù"îá äðäå
äéäù åîë ììë éåðéù íåù ïéàù 'éô éúéðù àì
øçà åãáì àåä êë íìåòä úàéøá íãå÷ åãáì
íìåòä àøáð àìù ãò àåä äúà ù"æå àøáðù
àìå åúåîöòá éåðéù íåù éìá 'åë àåä äúà
ìëäù íéàøáðä ìë òãåé åîöò úòéãéá éë åúòãá
ì"æ í"áîøä ù"îëå åìöà úåàéöîá ìèáå åðîî
ìëä äîöò äòéãä àåäå òåãéä àåäå òãåéä àåäù
ïæàá àìå åøîàì äôá çë ïéà äæ øáãå ãçà
éë åéøåá ìò åøéëäì íãàä áìá àìå åòîùì
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ו.4. ג, תתלה).5.מלאכי רמז ואתחנן (ילקוט התפילה ˘ËÈÏ"‡6.בנוסח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להבדיל ועד"מ תואר. אלא "שאינו :
וכו'". מציאות לפשיטות, בנוגע – נפשו מעצמות ביותר למטה ידיעתו הרי באדם – כו ' ˘ËÈÏ"‡7.באלף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:

אלא ח"ו".‡Á„"שאינו בעצמותו משנה ואי"ז – פס"ח.8.מתואריו ח"א מו"נ ובכ"מ. ה"ו. פ"ב התורה יסודי הלכות



עא oeiq b"k iriax mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

efk drici df ji` biydl ,dfainy,rceiydne,rcei `edy
dnae,cg` xac lkd ± rcei `edy,àeä-Ceøa-LBãwä ék¦©¨¨

,äpôe ãö ìkî Lnî ãçà ìkä ¯ Bzòãå Búeîöòå Búeäî̈§©§§©§©Ÿ¤¨©¨¦¨©¦¨
Cøc ìëa,ly ±Búeäî ìò óñBð øác Bzòc ïéàå ,ãeçé §¨¤¤¦§¥©§¨¨¨©¨

àeäL Bîk ,Búeîöòå§©§§¤
dzòcL ,íãàä Lôða§¤¤¨¨¨¤©§¨
dúeäî ìò óñBð øác̈¨¨©¨¨

,da ákøîelv` - ª§¨¨
oipr zrcd deedn mc`d
akxend ytpd lr sqep

,daíãàäLk éøäL¤£¥§¤¨¨¨
¯ øác äæéà òãBéå ãîBì¥§¥©¥¤¨¨
BLôð Ba äúéä øák§¨¨§¨©§
ãîlL íøèa úìkNnä©©§¤¤§¤¤¤¨©
òãéå ãîlL øçàå ,òãéå§¨©§©©¤¨©§¨©
Bæ äòéãé äôñBzð¦§¨§¦¨

,BLôðamc`ay ixd - §©§
sqep xac `id dricid
oiprd da sqep ± ytpl

.cnlpyíBé écî ïëå§¥¦¥
áøå ,eøaãé íéîé" íBéa§¨¦§©¥§Ÿ

"äîëç eòéãBé íéðL9- , ¨¦¦¨§¨
z` micnln "mini"d
mipy daxde ,mc`d
,mc`l dnkg mitiqen
äèeLt úeãçà Bæ ïéàå§¥©§§¨

,úákøî àlà,xnelk - ¤¨ª§¤¤
mc`a dricidy zexnl
mr zcge`n ok mb `id

dy mixne` ep` ixd ± ytpdytply df cegi j` ± zrcei
zecg`") "dheyt zecg`" epi` ytpd mr driciddheytepiid "

didzy jiiy `ly`l,zakxen zecg` idef `l` ,(zcge`n
.micg`znd mixac ipy md ixdàeä àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨

.ììk éeaø ãöå äákøä íeL éìa èeLt úeãçàxn`py ± ©§¨§¦©§¨¨§©¦§¨
ea melyeÎqg xnel jiiy `l dfk xac ,did `l df okl mcewy

.jxazi,ïk íàådakxd ila ,dheyt `id ezecg`y oeeik - §¦¥
f` ixdy ,epnn cxtp xac didz ezrcy xyt` i` ,ieaix ilae
,drici etqep jk xg`e cg` ote` did rciy iptly rnyn did

:`l` ,melyeÎqg dakxde ieaixBúeîöòå Búeäî Eçøk-ìò©¨§£¨§©§
ãçà øác ìkä ¯ Bzòãå§©§©Ÿ¨¨¤¨
.äákøä íeL éìa ,Lnî©¨§¦©§¨¨
éàL íLk ,Cëéôìe§¦¨§¥¤¦

ì øLôààøáð íeL ¤§¨§¦§¨
úeäî âéOäì íìBòä¨§©¦¨
Ck ¯ Búeîöòå àøBaä©¥§©§¨
úeäî âéOäì øLôà éà¦¤§¨§©¦¨

,Bzòcezrc ,oky - ©§
ez` cg` xac od ezricie

,jxaziïéîàäì ÷ø©§©£¦
äìòîì àéäL ,äðeîàa¤¡¨¤¦§©§¨

,äâOäîe ìëOäî- ¥©¥¤¥©¨¨
`id dleki jk meyne
dlrnly oipr lawl

,yep` zpadn-LBãwäL¤©¨
¯ ãçéîe ãéçé àeä-Ceøä¨¦§ª¨
ãçà ìkä Bzòãå àeä§©§©Ÿ¤¨
Bîöò úòéãéáe ,Lnî©¨¦¦©©§
ìk òãBéå øékî©¦§¥©¨
íéðBéìò íéàöîpä©¦§¨¦¤§¦

,íéðBzçúå"mi`vnp"d - §©§¦
mipeilrd zenlerd ly
,mipezgzd zenlerd lye

ìL ãòíiaL ïè÷ ìeL10, ©¦§¨¨¤©¨
äéäiL ïè÷ Lezé ãòå§©©¨¨¤¦§¤

õøàä øeaèa11Bæ äòéãé ïéàå ,epnî íìòð øác ïéà ¯± §©¨¨¤¥¨¨¤§¨¦¤§¥§¦¨
,mi`xapd lk z` rcei `edy,ììk äákøäå éeaø Ba äôéñBî¦¨¦§©§¨¨§¨

,sqep xac ly -,Bîöò úòéãé ÷ø dðéàL øçàîzriciae - ¥©©¤¥¨©§¦©©§
eil` milhae epnn mieedznd mi`xapd lk rcei `ed envr

,ea micge`ne ze`ivnaãçà ìkä Bzòãå Búeîöòå12éôìe . §©§§©§©Ÿ¤¨§¦
,eðìëNa øiöì ãàî äL÷ äfLefk drici -13,ïk ìò,okl ± ¤¤¨¤§Ÿ§©¥§¦§¥©¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù
ùîî ãçà ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî ä"á÷ä
øáã åúòã ïéàå ãåçé êøã ìëá äðéôå ãö ìëî
íãàä ùôðá àåäù åîë åúåîöòå åúåäî ìò óñåð
éøäù äá áëøåîå äúåäî ìò óñåð øáã äúòãù
åá äúéä øáë øáã äæéà òãåéå ãîåì íãàäùë
ãîìù øçàå òãéå ãîìù íøèá úìëùîä åùôð
íåéá íåé éãéî ïëå åùôðá åæ äòéãé äôñåúéð òãéå
úåãçà åæ ïéàå äîëç åòéãåé íéðù áåøå åøáãé íéîé
úåãçà àåä ä"á÷ä ìáà úáëøåî àìà äèåùô
ë"ò ïë íàå ììë éåáéø ãöå äáëøä íåù éìá èåùô
éìá ùîî ãçà øáã ìëä åúòãå åúåîöòå åúåäî
àøáð íåùì øùôà éàù íùë êëéôìå äáëøä íåù
øùôà éà êë åúåîöòå àøåáä úåäî âéùäì íìåòá
àéäù äðåîàá ïéîàäì ÷ø åúòã úåäî âéùäì
àåä ãçåéîå ãéçé ä"á÷äù äâùäîå ìëùäî äìòîì
òãåéå øéëî åîöò úòéãéáå ùîî ãçà ìëä åúòãå
ïè÷ ìåùìù ãò íéðåúçúå íéðåéìò íéàöîðä ìë
øáã ïéà õøàä øåáèá äéäéù ïè÷ ùåúé ãòå íéáù
äáëøäå éåáéø åá äôéñåî åæ äòéãé ïéàå åðîî íìòð
åúòãå åúåîöòå åîöò úòéãé ÷ø äðéàù øçàî ììë
ë"ò åðìëùá øééöì ãàî äù÷ äæù éôìå ãçà ìëä
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ז.9. לב, ˘ËÈÏ"‡10.איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰]" :ÏÎ·˘ ÔË˜[(א (מ, חולין רש"י – ס"ד]".˘·ÌÈהבריות יו"ד הטושו"ע גירסת [כן
.11‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפחות" :‰¯Âˆ·."רפ"ח ב"ר וראה – ט ב, יסוה"ת רמב"ם ראה – הברואים שבכל – חשיבות –
.12‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰נסתיים כאן "לכאורה :ÏÎ משא"כ] וכו' הנביא אמר ע"כ התנ"ך: כתבי לפרש ענינו אין והרי הענין.

ביאור דמוסיף ורק·ÔÈÚבפ"ב, כו', זה ודבר :ÚÈÈ˙ÒÓ לת שבא אלא סותרתמהכתובים]. שלכאורה קושיא ÏÈÚÏרץ ·Â˙Î‰ ÏÎ דנקודתו .
וכו' עצמו ובידיעת כו' היודע דהוא -Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘הוא כ"ז -˙"ÂÁÈ,‡"Â‡Î ˙„Â·Úולא]Ú"ÂÁÈ.['וכו מעלה לאנשי דשייך -

סיום ‡˙¯ברמב"ם‰ÔÈÚדלכאורה ÏÚבלב אין זה ודבר :'È‰È˘ ‰ÊÈ‡) Ì„‡‰ אין מעלה אנשי דאפילו משמע - בוריו על להכירו (
"הוא ספ"ה תשובה בהל' עפמש"כ ובפרט וכו'! ‡Ó¯מכירים ‡È·‰˘מבאר וע"כ - כו'". מח' לא שקשה „Î"Úכי מפני הנביא, אמר

וק"ל". לכאו"א. שייכת העבודה אבל - בשכל ˘ËÈÏ"‡13.לצייר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" בלשונו ודייק (1" :¯ÈÈˆÏרגיל שאינו "ÏÏÎ.
- מאד" "קשה לכאורה: ובי', מיני' סתירה (2 וכיו"ב). "להשיג" "להבין", (שמורגל לשכל בנוגע לצייר ‡È¯˘Ùדסו"סÁÎÂÓובפרט

משמע - גו' העיני גו' החקר - ממשיך ותומ"י מאד) הקושי זה„‡"‡(לאחרי ודבר לעיל: וכן ..'ÂÎ Â¯ÈÎ‰Ï 'ÂÎ ÁÎ ÔÈ‡ ציור וי"ל:
(שהרי ספק ללא התאמתות (1 כפשוטו: ציור בדוגמת צ"ל - מבין¯Â‡‰בשכל שאינו אף (2 בהחלט. בשכל "אפלייג" - ÏÏÎהציור)

- ההבנה אי למרות שהרי - אצלו בההתאמתות כלל נוגע זה אין - ופרטיו הציור ציירו ÚÓ˘‰איך ˙Ú˘·.פרטיו לכל הציור רואה
(1 יש: Â˘˜‰Ï˙בשכלÔÈ·‰Ïובנדו"ד ÌÂ˜Ó ÔÈ‡˘ והגבלות בל"ג - פ"ט לקמן ראה - השכל הבנת לפי גם הק' שהרי - אלקה בחקר

(2ÔÈ·‰Ï (בידיעת‡"‡ פרט‰ÂÈÁ·בשכל שכאו"א נבראים המון וידיעת ו"דעת" "עצמות" יש ובה דאחה"פ המציאות זה איך (Ú"Ù·.



oeiqעב c"k iying mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ד חמישי יום
פרק יפרק ז  ,bt 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïàëî äðäå,166 'nr cr.'à ìëä åúòãå

àéápä øîà14ék" :éëøã eäáb ïk ¯ õøàî íéîL eäáâ± ¨©©¨¦¦¨§¨©¦¥¨¤¥¨§§¨©
,d"awd xne`,"íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî¦©§¥¤©§§Ÿ©¦©§§Ÿ¥¤

áéúëe15áéúëe ,"'Bâå àöîz dBìà ø÷çä" :16øNá éðéòä" : §¦£¥¤¡©¦§¨§§¦©¥¥¨¨
ìk òãBéå äàBø íãàäL ,"äàøz LBðà úBàøk íà ,Cì̈¦¦§¡¦§¤¤¨¨¨¤§¥©¨

íéøácä,rcei `edy ± ©§¨¦
,epnî õeçL äòéãéa- ¦¦¨¤¦¤

ueg `idy oeeik ,ef dricie
rci `l ok iptle epnn
rcei `edyk ixd ,dze`
ea sqeezn ,dricid z`

,df xac-Ceøa-LBãwäå§©¨¨
àeä,lkd rcei ±úòéãéa¦¦©

ì ïàk ãò ,BîöòBðBL± ©§©¨§
.m"anxd lyíL ïiò]©¥¨

,äìawä éîëç Bnò eîékñäå .äøBzä éãBñé úBëìäa§¦§§¥©¨§¦§¦¦©§¥©©¨¨
:[äëøáì-BðBøëæ ÷"îøäî ñcøta øàáîkmpyi ,oky - ©§Ÿ¨©©§¥¥¨§©¦§¦§¨¨

i`y mprha ,df oipra m"anxd lr miwlegd l`xyi ilecb

`idy efk dricia `l mb ,zrc ly xcb d"awd lr xnel xyt`
`edy ,mixne`y oeeike ± eply dricid ixcbn ixnbl zhyten
Îqg jka yi ,'eke "rcei"d `ede "rcn"d `ed envr jxazi
.seqÎoi` `edy ,d"awd iabl zniieqn dxcbd meyn melye
wcev ,dlaw it lr ,mxa
itk) `l` :m"anxd
ipy wxta ddbda aezky
itke ,oey`xd wlgay
ddbda oldl aezky
`ed df xac ('h wxta
minevnv daxd ixg`
`edÎjexa seqÎoi` xe`y
cr ,envr z` mvnvn
ly milka yalzn `edy
`ed" my ± zeliv`d mler ly zrce dpia dnkg zexitq
cegid zilkza zecge`n zexitqd oky ,"'ek rceid `ed rcnd

'eke "rceid `ed" ly cegil cr ,seqÎoi` xe` mr17.

kî ,äpäåïà18xac `id d"awd ly ezriciy ,xaqedy dnn ± §¦¥¦¨
dricid dzid ,jk `l m` ixdy ,envr d"awd mr cg`
,d"awda jiiy `l df xace ± dakxde ieaix ly oipr melyeÎqg

,df oiprn dpd ± heytd cg` `ed jxazi `ed ikïéáäì Lé¥§¨¦
íéîëç úö÷î úââL¦§©¦§¨£¨¦

,íäéðéòamby oeeike - §¥¥¤
okl ,dxtkl wewf bbey'ä

,íãòa øtëélr - §©¥©£¨
,mzerheòèå eâML¤¨§¨

éáúëa íðeiòa§¦¨§¦§¥
ïéðò eðéáäå ,ì"æéøàä̈£¦©§¥¦¦§©

,BèeLôk íL økænä íeöîvä,xkfen l"fix`d iazka - ©¦§©ª§¨¨¦§
"mewn" `lnn seqÎoi` xe` did ,zenlerd z`ixa zligzay
oky ,zenlerd ze`ivnl mewn zpizp mey did `le ,zenlerd
`ed ixd ,`edÎjexa seqÎoi` xe`e ± leab zpigaa md zenler

xe`y ,mevnvd oipr did ,my xn`p ,okl .leab ila ,seqÎoi`
.zenlerd ze`ivnl mewn didiy ick ,"wlzqp" seqÎoi`
,`id "wlzqp" seqÎoi` xe`y dna dpeekd xac ly ezin`l
mpi` "leab ila"e "seqÎoi`" ± ieliba xi`n epi` seqÎoi` xe`y
dlbzn wx ± zelbzda
mewn ozepd ,leabd gek
ilra zenler ze`ivnl
minkg"d eli`e ± .leab
mxaqa ,erh "mdipira
mevnvd oipry
my `ed zewlzqdde

- heytd mpaenaBúeäîe Bîöò ÷lñ àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥©§¨
äfä íìBòî íBìLå-ñç19zernyny ,zn`d itk `ly - , ©§¨¥¨©¤

oipry ,zelbzdd z`e xe`d z` milrdy ,xen`k ,`id "wliq"
didi `l seqÎoi` xe`ieliba`edy ,eheytk epiad md `l` ,
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

éëøã åäáâ ïë õøàî íéîù åäáâ éë àéáðä øîà
ø÷çä áéúëå íëéúåáùçîî éúåáùçîå íëéëøãî
úåàøë íà êì øùá éðéòä áéúëå 'åâå àöîú äåìà
äòéãéá íéøáãä ìë òãåéå äàåø íãàäù äàøú ùåðà
'äá ù"ò] ì"ëò åîöò úòéãéá ä"á÷äå åðîî õåçù
åáîë äìá÷ä éîëç åîò åîéëñäå äøåúä éãåñéøà

:[ì"æ ÷"îøäî ñãøôá

äðäåíäéðéòá íéîëç úö÷î úââù ïéáäì ùé ïàëî
éáúëá íðåéòá åòèå åâùù íãòá øôëé 'ä
åèåùôë íù øëæåîä íåöîöä ïéðò åðéáäå ì"æéøàä
çéâùîù ÷ø æ"äåòî å"ç åúåäîå åîöò ÷ìéñ ä"á÷äù
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) מבין שאינו אף הוא שכן עכ"פ) מאד קשה (לאחרי בשכלו נתאמת סו"ס וכו' להקשות מקום שאין שבה ההתעמקות ע"י (3˙ÚÈ„È·
·ÂÈÁ‰:הסתירה ג"כ מתורצת ובזה הציור. בעניני וכנ"ל (¯˜Á„וכן ·Ï·אלקה Â¯ÈÎ‰Ïהיינו) א"א -˙ÚÈ„È· אפשר [אבל החיוב)

דוקא - דא"א דהא מדייק (ולכן השלילה ·ÂÈ¯Â,בידיעת ÏÚ ,‡ˆÓ˙להבינו בפ"ב ·ÂÈ¯Âוכן ÏÚ קושית ג"כ מתורצת ועפ"ז דוקא". -
כ"א  שכל" ע"פ השלימה ולא ה') לידיעת (בנוגע שכל ע"פ בקושיא "דמתחיל הרמב"ם על ספ"ה) תשובה (הל' בהשגותיו הראב"ד

" מדייק שם ברמב"ם גם כי - מתורץ הנ"ל וע"פ - לאמונה" זהÈ˘‰Ï‚"החזירו ·ÂÈ¯Âדבר ÏÚ) "·ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ„È משא"כ - דוקא והמהות
השלילה וידיעה˘‡Ù˘¯בידיעת הסברה וה"ז -ÏÎ˘·'ה לתוארי בנוגע פנ"ח) ח"א (מו"נ הרמב"ם לשיטת [ומתאים באמונה) ולא

ÏÏÎ·" גם אפשר מאד" ש"קשה כאן אדה"ז ע"פ ובפרט ו,ב]. פקודי לקו"ת עיין השלילה. ענין רק שבזה -ÏÎ˘· ¯ÈÈˆÏ שם וראה - ."
שע"י איך "¯ÈÂ·Èבלקו"ת כמעט להגיע יוכל מאד"] ["קשה הגשמיים) (בענינים השלילה להרמב"ם.ÂÈˆÏ¯בידיעות אפילו - הדבר "

אדנ"ע". מאמרי במפתחות השלילה החיוב השגת בע' בהנסמן ט.14.ועיין נה, ז.15.ישעי' יא, ד.16.איוב י, Î"˜17.שם, ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."אלקות האמנת במצ' להצ"צ  בסהמ"צ  בזה) אדה"ז וביאור עליו החולקים הרמב"ם, (דעת בארוכה כ"ז "וכמשנ"ת

הכללי 18. ביאורו על היא שהכוונה או אחד", ודעתו ש"הוא הרמב"ם בשם מביא הזקן שרבנו למה הכוונה "מכאן" אם השאלה: על
יתברך, לו במציאות בטלים שהנבראים והאמונה ", היחוד ב"שער הזקן רבנו ˘ËÈÏ"‡של ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‰Úהרי" :˘¯ÂÙÓ ולא) מכאן

–˙ÂÏÏÎÓ'כו אין וע"כ כו' שיודע שמאמינים דכיון – ÂÓˆÚכו') ˙ÚÈ„È·שביאר) מביא Ô‡Î."(.19כו' מדוע השאלה, על בתשובה



עג oeiq d"k iyiy mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ה שישי יום
,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéðå÷úá ù"æå,166 'nr cr.ïåì àìîîã

,dfd mlern envr z` melyeÎqg wliqäìòîlî çébLnL ÷ø©¤©§¦©¦§©§¨
íéîMa øLà ,ílk íéøeöéä ìk ìò úéèøt äçbLäa§©§¨¨§¨¦©¨©§¦ª¨£¤©¨©¦

.úçzî õøàä ìòå ìònîd"awd gibyn dl` lk lr ± ¦©©§©¨¨¤¦©©
itl ± ?xacd `hazn cvik j` ,zihxt dgbyda dlrnln

jlnk lynl `ed mpepbq
lkzqne elkida ayeid
uegny mixacd lr myn
jlnd ,xnelk .lkidl
uegn `vnp epi` envr
ezgbydy zexnl ,lkidl
,jk .lkidl uegn mb `id
gibyn ,mixne` md
mi`xapd lk lr d"awd
uegn melyeÎqg mdy

.ely "lkid"l,äpäå§¦¥
ììk øLôà éàL ãálî¦§©¤¦¤§¨§¨
íeöîvä ïéðò øîBì©¦§©©¦§

óebä éø÷nî àeäL BèeLôkleki sebd ixwn zgz oezpy in ± ¦§¤¦¦§¥©
did `ed dligza :eheytk zewlzqdde mevnvd oipr ea zeidl
i` la` ± xzei my `vnp epi`e myn wlzqd okn xg`le ,o`k

df xac xnel llk xyt`íäî ìcápä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìò©©¨¨©¦§¨¥¤
,sebd ixwnn ±;õ÷ ïéà ãò úBìcáä úBááø àBaølr sqep ¦¦§©§¨©¥¥

,jkíéðéîàî íäL øçàî ,eøaãé úòãa àì ,úàæ íb óà©©ŸŸ§©©§©¥¥©©¤¥©£¦¦
íéøeöéä ìk òãBé àeä-Ceøa-LBãwäL íéðéîàî éða§¥©£¦¦¤©¨¨¥©¨©§¦

,íäéìò çébLîe ìôMä äfä íìBòaLmicen mdy ixd - ¤¨¨©¤©¨¨©§¦©£¥¤
,ltyd dfd mlera o`k opyi ezgbyde ezriciyEçøk ìòå± §©¨§£

y xnel gxkdd oníúBà Búòéãé ïéà,mi`xapd lk z` ± ¥§¦¨¨
,Lecçå éeaø Ba äôéñBî- ?recn df lke -ìkä òãBiL éðtî ¦¨¦§¦¦§¥¤¥©©Ÿ

Bîöò úòéãéazricia" dzid `l mi`xapd z` ezrici eli` ± ¦¦©©§
,ef drici dtqep :yecige ieaix meyn ef dricia f` dzid ,"envr
,yecig ly oipr `ide
dzid `l ok iptl ixdy
ok `id dzre ef drici
llyeny oeeik j` ;dpyi
ly oipr ixnbl dlrnl
gxkdd on ,yecige ieaix
z` d"awd zriciy
ote`a `id mi`xapd
zricia mze` rcei `edy

,`linne ± envréøä£¥
Búeîöòå Búeäî ìBëéák¦§¨¨§©§

,envr `ed ±Bzòãå± §©§
mi`xapd z` rceiy

,dfd mleray.ãçà ìkäopyi ezgbyde ezriciy oeeik ± ©Ÿ¤¨
envr `edy ixd ,ez` cg` xac `id ezricie ,dfd mlera

lera epyi jxaziayeid jlnk ,mincn mdy enk ,df oi` .dfd m
`vnp envr jlnd `l` ,lkidl uegn `id ezgbyd wxe elkida
cvny ,ltyd dfd mlera mby ,jk .z`vnp ezgbydy mewna
dcear iciÎlr wxe ,"ze`ivn"e "yi"k ybxene d`xp `ed envr
zelbzd ly mewn ,jxazi el dxic mlerd z` zeyrl mikixv
dfd mlera o`k `vnp `edÎjexa envr `ed ixd ,jxazi el

.mipeilrd zenlera `vnp `edy dcn dze`a

,déðéî éeðt øúà úéìc" :æð ïewz 'íéðewz'a áeúkL eäæå§¤¤¨©¦¦¦§¥£©¨¦¥
;"ïéàzúa àìå ïéàlòa àì`l jxazi epnn iept mewn oi` - ¨§¦¨¦§¨§©¨¦

.mipezgza `le mipeilra
,xdf ipewiza xn`p ixd

envr `edy`vnp
;mipezgzd zenlera
úLøt 'àðîéäî àéòø'áe§©§¨§¥§¨¨¨©

:ñçðét:aezk -eäéà" ¦§¨¦
ïàî úéìå àlBëa ñéôz̈¦§¨§¥©

,'eë déa ñéôzc`ed - §¨¦¥
xac lka qtez (d"awd)

,ea qetziy in oi`e,'eë ïéîìò ìk ááBñ eäéà(d"awd) `ed - ¦¥¨©§¦
,'ek zenlerd lk z` siwne "aaeq"÷éôðc ïàî úéìå§¥©§¨¦

,øáì déúeLøîin oi`e - ¥§¥§©
,ezeyxl uegn `veiy
ïéîìò ìk àlîî eäéà¦§©¥¨©§¦

,'eë(d"awd) `ed -
,zenlerd lk z` `lnn
zeiga mze` digne
lkl zn`zen zinipt

,`xapøM÷î eäéà¦§©¥
àlò déðéæì àðéæ ãçéîe§©¥¦¨§¦¥¦¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íìåë íéøåöéä ìë ìò úéèøô äçâùäá äìòîìî
ãáìî äðäå úçúî õøàä ìòå ìòîî íéîùá øùà
éø÷îî àåäù åèåùôë íåöîöä ïéðò øîåì ììë à"àù
úåìãáä úåááø àåáéø íäî ìãáðä ä"á÷ä ìò óåâä
øçàî åøáãé úòãá àì úàæ íâ óà õ÷ ïéà ãò
ìë òãåé ä"á÷äù íéðéîàî éðá íéðéîàî íäù
ïéà ë"òå íäéìò çéâùîå ìôùä æ"äåòáù íéøåöéä
òãåéù éðôî ùåãéçå éåáéø åá äôéñåî íúåà åúòéãé
åúåîöòå åúåäî ìåëéáë éøä åîöò úòéãéá ìëä

'à ìëä åúòãå

øúà úéìã æ"ð ïå÷éú íéðå÷úá ù"æå
ñçðô 'ô î"øáå ïéàúúá àìå ïéàìéòá àì äéðéî éåðô
åäéà 'åë äéá ñéôúã ïàî úéìå àìåëá ñéôú åäéà
åäéà øáì 'éúåùøî ÷éôðã ïàî úéìå 'åë ò"ëåñ
àìéò äéðéæì àðéæ ãçéîå øù÷î åäéà 'åë ò"ëîî
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הזקן רבנו דוקא ‰Ê‰כאן ÌÏÂÚ הסילוק (כלומר, העולמות לכל בשייכות גם תופסת ה"צמצום" בענין הטועים של הדיעה שלכאורה אף ,
– העולמות) מכל ˘ËÈÏ"‡הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ·˙Î,(קצר דקו שבאופן (אלא והאיר חזר אח"כ "הרי :ÏÎÏÂ וביהמ"ק בג"ע הדיעות

נאמר אףÈ˙Î˘Âוכו' ‰ˆÌÂˆÓבתוכם, ˙Ú˘·˘ ביתר שליט"א אדמו"ר כ"ק כותב (472 ע' חט"ו (לקו"ש אחר במקום חלל". רק הי' –
דא"כ  מעוה"ז עצומ"ה סילק דלא לומר דא"א זה הוא כפשוטו, הצמצום לפרש הנ"ל שהכריח מה (א) בדבר טעמים שני "י"ל פירוט:

התחלת אדה"ז ותפס – הנבזים" ואף נכבדים הבלתי השפלים בגשמיים "גם הוא  דלאחר ÂÒÈÂ„נמצא י"ל  העולמות בשאר (ב) שיטתם.
עצומ"ה  והמשיך דחזר לומר דא"א בעוה"ז משא"כ לקמן, שמקשה ומר"מ מת"ז להקשות אין וא"כ עצמו"ה, והמשיך חזר הצמצום
אין  שבהם בהעולמות אפילו אלא והמשיך, דחזר לתרץ יוכלו האצי' דבעולם מבעי ולא כנ"ל. כו' בגשמיים שימצא לשיטתם, א"א, כי

בי"ע". בעולמות הקו להארת בנוגע כך אומרים שאנו וע"ד כך, י"ל חד וגרמוהי וחיוהי איהו



oeiqעד e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  כ"ו קודש שבת יום
,166 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðò ë"â åäæå,ct 'nr cr.ùîî ìòåôá

,àzúåz` ,ipy oina cg` oin cgine xywn (d"awd) `ed - §©¨
,oezgzd mr oeilrd-àLã÷a àlà ,ïéãBñé 'ãa àáøe÷ úéìå§¥§¨§§¦¤¨§ª§¨

éøa,"eäéðéa eäéà ãk àeä-Ccegi`e daxiw mey oi`e - §¦©¦¥©§
d"awd iciÎlr `l` (`xap lk akxen mdn) zeceqid drax`a

,mdipia `vnp `edyk
seqÎoi`d gek iciÎlr
± zeceqid drax`a
zexagzd deedzn
cvny zexnl ,mdipia
cg` miiktd md mnvr

,mine y` enk ,ipylãò©
ì ïàkBðBLxdfd ly ± ¨§

.my:øîBì äöBøådna - §¤©
,xne` `edyïàî úéì"¥©
"déa ñéôzcdpeekd ± §¨¦¥

,`idñtúiL éî ïéàL¤¥¦¤¦§Ÿ
ìkî BìëN úâOäa§©¨©¦§¦¨

,íéðBéìòä íéìëNmb - §¨¦¨¤§¦
,"mipeilrd miilky"d oia
zenlerdn mi`xapd ly
ilra mdy) mipeilrd

elkya qetziy in oi` (milecb dbyde lkyBúeîöòå Búeäîa§¨§©§
:'íéðewz'a áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa-LBãwä ìLipewiz"a - ¤©¨¨§¤¨©¦¦

:"xdf,ïéîéúñ ìëc àîéúñ"minezqd zenlerd mby - §¦¨§¨§¦¦
"mezq" `ede d"awd z` "qetzl" dleki mzbyd oi` ,epiabl

,mdn."ììk Ca àñéôz äáLçî úéìåmb) daygn mey oi` ± §¥©£¨¨§¦¨¨§¨
oipra .envr d"awda "qetzl" dleki ("oinizq oinlr" ly `l
mby `id `zeaxd ,dbyde lkya qetzl ,"`qitz" ly
oiadle qetzl mileki mpi` ,milecbd mzbyde mlkya mipeilrd
xac oi`y mixne`yk ,"`qitz"a sqep yexit ,mxa .d"awd z`
lret epi`e ea wifgn epi` xac meyy ,mb `id dpeekd ,ea qtez
`ed ixd xac dyere xvei mc`dyk ixdy .iepiye dqitz mey ea
.zyxec xacd zxiviy dn itl dpzyn `ed ,ezxivia qtzp

,mi`xapd lk z`iigde zeedzda d"awd ly ezlert eli`e
ly `zeaxd z`hazn jka ± iepiye dqitz mey ea zlret dpi`
mevnv xzei yxcp mzxivily ,md mby ,mipezgzd zenlerd
mey jxazi ea milret mpi` md mb z`f lkae ,zeyalzde
:oldlcke .iepiye dqitz

,íéðBzçza íâås` oi` - §©©©§¦
,ea qetziy cg`-ìò-óà©©

ìk àlîî eäéàc áb©§¦§©¥¨
ïéîìò`edy zexnl ± ©§¦

lk z` "`lnn" jxazi
,mi`xapde zenlerd
zeiga mze` diigne
,`xap lkl zn`zen

zeigdezyalzn
ixd ± `xapa zeinipta
xacd leki dxe`kl
ea iepiye dqitz lertl
zenlerd cvn jxazi
xy`n xzei mipezgzd
,mipeilrd zenlerd cvn
ote`d ik ,jk xacd oi`

- oinlr lk `lnn `edy ji`íãàä úîLðk Bðéà± ¥§¦§©¨¨¨
zyalzndàéäL ,Bôeb CBz,dnypd ±ãò óebä CBz úñtúð ¤¦¦§¤¤©©

úBàkäî ,Bøòöå óebä ééepMî íééepL úìa÷îe úìòtúnL¤¦§©¤¤§©¤¤¦¦¦¦¥©§©£¥©¨
,lawn sebdy ±úeøéø÷ Bà±,laeq sebdyLàä úeîéîç Bà §¦£¦¨¥

,àöBiëå.ytpd lr mb rityn sebd laqy -ïk-ïéàM-äî §©¥©¤¥¥
,àeä-Ceøa-LBãwäazenlerd lk `lnn `edy zexnly - §©¨¨

xacd dpey ok it lr s` ,seba dnypd zlertk ,mda yalzne
,d"awdaéepL íeL ìa÷î BðéàLrtyen epi`e ±ééepMî ¤¥§©¥¦¦¦¥

,äfä íìBòmieedznd miiepiyd onõéwî,äìéìì íBiîe óøçì ¨©¤¦©¦§Ÿ¤¦§©§¨
:áéúëãkaezky enk -20:éLçé àì CLç íb"äìéìå ,jnî C §¦§¦©Ÿ¤Ÿ©£¦¦¤¨§©§¨

-ìò-óà úBîìBòä CBz ììk ñtúð BðéàL éôì ,"øéàé íBik©¨¦§¦¤¥¦§¨§¨¨¨©©
.ïBì àlîîc áb.mze` "`lnn" `edy zexnl ± ©¦§©¥

,"ïéîìò ìk ááBñ" ïéðò ïk-íb eäæåz` aaeqe siwn `edy - §¤©¥¦§©¥¨©§¦
,zenlerd lk,Leøt`l `edy dpeekd oi` "oinlr lk aaeq" - ¥

mlera melyeÎqg `vnp
eilr siwn wxe envr
,ea rityn jke ,cala
ly zernynd `l`

:`id "aaeq",ìLî Cøc¤¤¨¨
äæéàa ïðBaúî íãàLk§¤¨¨¦§¥§¥¤
Bà BìëNa äîëç øác§©¨§¨§¦§

a,BzáLçîa éîLb øác̈¨©§¦§©£©§

øiöîä àeää øácä ìò íéôéwî BzáLçîe BìëN éæà£©¦§©£©§©¦¦©©¨¨©©§ª¨
,BìëNa Bà BzáLçîaelkya `vnp xacd ixdy - §©£©§§¦§

,ezaygnaeïéà Cà± ©¥
,daygnde lkyd
àeää øácä ìò íéôéwî©¦¦©©¨¨©

;Lnî ìòôa Lnîmd - ©¨§Ÿ©©¨
cala "xeiv"d z` mitiwn
z` `l la` ,xacd ly
oaen df xac .envr xacd
,inyb xaca cgeina
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

åäéà ãë ä"á÷á àìà ïéãåñé 'ãá àáøå÷ úéìå àúúå
éî ïéàù 'éá ñéôúã ïàî úéì ì"øå .ì"ëò åäééðéá
åúåäîá íéðåéìòä íéìëù ìëî åìëù úâùäá ñåôúéù
ìëã àîéúñ íéðå÷úá ù"îë ä"á÷ä ìù åúåîöòå
íéðåúçúá íâå ììë êá àñéôú äáùçî úéìå ïéîéúñ
åôåâ êåú íãàä úîùðë åðéà ò"ëîî åäéàã â"òà
úìá÷îå úìòôúîù ãò óåâä êåú úñôúð àéäù
åà úåøéø÷ åà úåàëäî åøòöå óåâä ééåðéùî íééåðéù
ìá÷î åðéàù ä"á÷äá ë"àùî àöåéëå ùàä úåîéîç
äìéìì íåéîå óøåçì õé÷î æ"äåò ééåðéùî éåðéù íåù
øéàé íåéë äìéìå êîî êéùçé àì êùç íâ áéúëãë
àìîîã â"òà úåîìåòä êåú ììë ñôúð åðéàù éôì

ïåì

ïðåáúî íãàùë î"ã 'éô ò"ëåñ ïéðò ë"â åäæå
åúáùçîá éîùâ øáã åà åìëùá äîëç øáã äæéàá
øéåöîä àåää øáãä ìò íéôé÷î åúáùçîå åìëù éæà
àåää øáãä ìò íéôé÷î ïéà êà åìëùá åà åúáùçîá
àì éë äéá áéúëã ä"á÷ä ìáà .ùîî ìòåôá ùîî
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עה oeiq e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd xacdy
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dlrnly daygndy
ixnbl xg` ote`a `id
,licadl ,xy`n
dpd ,mc` ly ezaygn
Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨
,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî± ©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygndLéì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaxacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly ± §Ÿ©©¨

drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd
eli`e .ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr
drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd
ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa
znvnhvn zeigdy
`id f`y ,`xapl m`zda
ezeinipta hlwidl dleki
ef zeig `l` ,`xapd ly
dzbixcna zx`yp
dlrnl `idy ,dlrpd
ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn
z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly

.zeigde zeedzdd oipr
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äðåîàäå ãåçéä øòù
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä
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ח.21. נה, ישעי'

oeiq e"k ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l ,xg` mewna ynn lreta `vnp ixd envr inybd xacdy
"xeiv"d z` wxe ,xacd ly "exeiv" wx `vnp day ,ezaygna

,ezaygn dtiwn caladéa áéúëc àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§¦¥
aezk eiably ±21:"'Bâå íëéúáLçî éúáLçî àì ék"± ¦Ÿ©§§Ÿ©©§§Ÿ¥¤§

dlrnly daygndy
ixnbl xg` ote`a `id
,licadl ,xy`n
dpd ,mc` ly ezaygn
Búòéãéå BzáLçî©£©§¦¦¨
,íéàøápä ìk òãBiL¤¥©¨©¦§¨¦

àéä éøäL ,Lnî ìòôa àøáðå àøáð ìk úôwî± ©¤¤¨¦§¨§¦§¨§Ÿ©©¨¤£¥¦
,dlrnly daygndLéì ïéàî Búeeäúäå Búeiç àéä¦©§¦§©¥©¦§¥

.Lnî ìòôaxacdy ,mc`d lv` xacdy itk `ly ± §Ÿ©©¨

drityn ezaygn oi`e ezaygna `vnp epi` envr xiievnd
eli`e .ezaygna `vnp xacd ly exeiv wx ,xacd lr
drityn `ide ,ynn `xapd z` dtiwn dlrnly daygnd
ote`a df oi` j` .ezeigdle "yi"l "oi`"n ezeedl `xapa
znvnhvn zeigdy
`id f`y ,`xapl m`zda
ezeinipta hlwidl dleki
ef zeig `l` ,`xapd ly
dzbixcna zx`yp
dlrnl `idy ,dlrpd
ezeinipta zeyalzda hlwidl lkezy cr mvnhvdln dlrn
z` `xapa drityn `id ,dzbixcna dzeidae ± `xapd ly

.zeigde zeedzdd oipr
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äðåîàäå ãåçéä øòù
òãåéù åúòéãéå åúáùçî 'åâå íëéúåáùçî éúåáùçî
éøäù î"ôá àøáðå àøáð ìë úô÷î íéàøáðä ìë
.ùîî ìòåôá ùéì ïéàî åúååäúäå åúåéç àéä àéä

1

2

3

ח.21. נה, ישעי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oikxr(ipy meil)

ll` in' (gi f my) xn`py ,zeiekfd sk rixkzy ick ,dlrn¦¥
:`xnbd zxne`e .'rWR lr xare oFr `Up LFnMäaøxaeqéaøk ¨Ÿ¥¨§Ÿ¥©¤©©¨§©¦

,øæòìàz` yaeky ici lr oica epwicvn `ed jexa yecwdy ¤§¨¨
'l` ixxdk jzwcv'y yxit ok lre ,ceakd `qk zgz zepeerd
dz`y ici lr epwicvn dz`y ,'dax medz jihtyn'y meyn
dax medza ,epizepeer z` xnelk ,jihtyn z` xizqne yaek

.ceakd `qk zgz epiidcäãeäé áøåxaeqéaøa éñBé éaøk §©§¨§©¦¥§©¦
,àðéðçsk z` diabny ici lr epwicvn `ed jexa yecwdy £¦¨

dyer dz`y dwcvd `lely ,yxit ok lre ,dlrnl zepeerd
leki did in zepeerd sk z` diabn dz`y jka l` ixxdk epnr
medz cr zepeerd sk mirixkn eid oky ,jihtyn ipta cenrl

.dax
ly mixefgn xyr mipy `idy ,dpal zpy `id dxez ly dpy
lky ,zxaern dpya xyr dylye dheyt dpya dpald clen
clen oiay onfd jyny xg`n j` .'yceg' `xwp mdn cg`
xyt` i`e ,dryd iwlg b"vyze zery a"ie mei h"k `ed clenl
wlg miyer ,meid rvn`a ezepnl ligzdle ycegd z` ycwl
h"k ipa mixqg mdn wlge ,mei miyly ipa mi`ln miycgdn

.mi`lnde mixqgd miycgd oipna dpynd dpce .mei

äðùî
xeriy mdl yiy mixaca zepcd zencewd zeipynd ab`
lr exn`py mipic dnk cer epizpyn d`ian ,dhnle dlrnl

:ef jxcíéøaeòîä íéLãç äòaøàî ïéúçBt ïéà[mi`ln-] ¥£¦¥©§¨¨¢¨¦©§¨¦
äàøð àìå ,äðLazeyrl minkgl.äðBîL ìò øúéewlgpe §¨¨§Ÿ¦§¤¤¤©§¨

,mixaern miycg lr dxen` ef `aa lk m`d ,`xnba mi`xen`
.mixqg miycg lr xen` dixac seqy e`

,ung ingl ipy ly dgpn ycwna mi`ian eid zereayd bga
dgec mziit` oi`e .mipdkl milk`pe ,gafnd iptl mze` mitipne

y `vnp .aeh meid z` `le zayd z` `lïéà íçlä ézL§¥©¤¤¥
íéðMî úeçt ïéìëàðmit`p md oky ,mziit`l [ipyd meidn-] ¤¡¨¦¨¦§©¦

.aeh meia milk`pe aeh mei axrnåokàìmilk`pìò øúé §Ÿ¤¤©
ìLäLlg m` oky .mziit`l iyilyd meidn xge`n xzei - §Ÿ¨

meia milk`pe ,zay axra mit`p md zayd zxgnl aeh meid
.oey`x meia `edy aeh

ogleyd lr zay icn mikxrp eid miptd mgl ly mingl a"i
.mipdkl milk`pe ,dixg`ly zayd cr my migpene ,lkiday
`vnp .mdl mcew mit`p `l` ,aeh meie zay dgec mziit` oi`e

yäòLzî úeçt ìëàð ïéà íéðtä íçì[iriyzd meidn-] ¤¤©¨¦¥¤¡¨¨¦¦§¨
.dixg`ly zaya lk`pe zay axra dt`p oky ,eziit`låok §

àìlk`pøNò ãçà ìò øúéxyr cg`d meidn xge`n xzei - Ÿ¤¤©©©¨¨
dpyd y`x ly miaeh mini ipy elgy dpya `ede ,eziit`l
dpyd y`x axra miptd mgl dt`p f`y ,iyiye iying inia
meia `ed d`ad zaya ezlik` onfy `vnpe ,iriax meia `edy

.eziit`n `"id
äðBîMî úeçt ìBnéð ïè÷ ïéà,ezciln miniåokàìlenipøúé ¥¨¨¦¨¦§¨§Ÿ¤¤

øNò íéðL ìò`weec oky .ezcill a"id meidn xge`n xzei - ©§¥¨¨
,dpnfa `ly dlin `le ,aeh meie zay dgec ipinyd meia dlin
wtq mei wtq `edy zay axr ly zeynyd oia clep m` jkitl
,ezcill ixiyr mei `edy oey`x meia `l` lenip epi` ,dlil
`ed oiicre zaya clep `ny ,elenl xyt` i` zay axra oky
axra clep `ny ,elenl xyt` i` zaya oke ,ezcill iriay mei
ezlin oi`e ,ezcill iriyzd meid `id zayy `vnpe zay
`l` lenip epi` ,df oey`x meia aeh mei lg m`e .zay dgec
miaeh mini ipy elg m`e .ezcill `"id meid `edy ,ipy meia
meia `l` lenip epi` ,el` ipye oey`x inia dpyd y`x ly

.ezcill a"id meid `edy iyily

àøîâ
,dpya mixaernd miycg drax`n oizget oi`' :epzpyna epipy

:`xnbd zyxtn .'dpeny lr xzi d`xp `leøúé äàøð àì éàî©Ÿ¦§¤¤¤
øaòì íéîëçì äàøð àì ,àðeä áø øîà ,äðîL ìòzeyrl-] ©§Ÿ¨¨©©¨Ÿ¦§¤©£¨¦§©¥

[mi`ln miycgäðBîL ìò øúézeyrl yi `l` ,dpya miycg ¤¤©§¨
lkl zeyrl yiy `vnp .mixqg miycg drax` zegtd lkl

.mi`ln dpeny xzeid lkle ,mi`ln miycg drax` zegtd
:`xnbd dywnàìc äòLz àðL éàîmi`ln mze` miyer ©§¨¦§¨§Ÿ

meynïk íàc§¦¥
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המשך ביאור למד' ערכין ליום שני עמ' ב



היום יום . . . עו

ה'תש"גכ סיוןיום רביעי

חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: פרק ז. ובזה . . . ־פב־ עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע 
יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי 

אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי.

ֶעֶרְך  ְלִפי  הּוא  ָחִסיד  ל  ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ִמְבֶנה  ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ל  ׁשֶ ַעְצמֹו  ַמהּות  ֶעֶרְך  ְלִפי  ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהְיִחידּות  ּלֹו.  ׁשֶ י  ָהַרּבִ ֵאֶצל  ּלֹו  ׁשֶ ָהִראׁשֹוָנה  ַה'ְיִחידּות' 

י. ֶזה ֵסֶדר ֲעבֹוָדה נֹוֵתן לֹו ָהַרּבִ ֶהָחִסיד. ְלִפי ֹאֶפן ַמהּות ַעְצמֹו – ּכָ

ה'תש"גכא סיוןיום חמישי

חומש: שלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: והנה גדר . . . ־פב־ סטרין

רבינו בספר של בינונים פ"ג אומר, כי ג' מוחין חב"ד וז' מדות הם השתלשלות 
מעשר ספירות העליונות, דכל זה הוא בנפש רוח ונשמה שהם המתלבשים בגוף האדם, 
אמנם ענין המסירת נפש על אלקות, ווָאס א איד ניט ער וויל און ניט ער קָאן זיין 
ח"ו א נפרד מאלקות, זהו מעצמות א"ס ב"ה, שלמעלה מענין הספירות דראשיתם היא 

ספירת החכמה.

ר  ֵמֶעׂשֶ לּות  ְלׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֵהם  ִמּדֹות  ְוז'  "ד  ַחּבַ מֹוִחין  ג'  י  ּכִ אֹוֵמר,  ג'  ֶרק  ּפֶ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ּבְ נּו  ַרּבֵ
ִעְנַין  ָאְמָנם  ָהָאָדם,  גּוף  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ ָמה  ּוְנׁשָ רּוַח  ֶנֶפׁש  ּבְ הּוא  ֶזה  ָכל  ּדְ ָהֶעְליֹונֹות,  ְסִפירֹות 
לֹום ֵמֱאלֹקּות, ֶזהּו ֵמַעְצמּות  ֵרד ַחס־ְוׁשָ הּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהּפָ ּיְ ִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּמְ

יָתם ִהיא ְסִפיַרת ַהָחְכָמה. ֵראׁשִ ִפירֹות, ּדְ ַמְעָלה ֵמִעְנַין ַהּסְ ּלְ רּוְך־הּוא ׁשֶ ֵאין־סֹוף ּבָ

ה'תש"גכב סיוןיום ששי

חומש: שלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה אעפ"י . . . ־164־ לתחתונים.

ית  ְך ְמָצְרִפים ִציּצִ ְלָפָניו, ַאַחר־ּכָ ּיֹות ּדִ יּצִ ה ב' ַהּצִ ִחּלָ ִרים ּתְ לֹום כּו'" ְמַחּבְ ַלֲאִמיַרת "ַוֲהִביֵאנּו ְלׁשָ
ֹמאל. ַיד ׂשְ ֶרת ּדְ ין ְקִמיָצה ַלּזֶ ִמין ְואֹוֲחִזים אֹוָתם ּבֵ ָכָנף ַהּיָ ית ּדְ ַלֲאחֹוָריו, ַאֲחֵרי ֶזה ִציּצִ ָמאִלי ּדְ ָנף ַהּשְׂ ּכָ

ֶמת, ָלַעד. ית, ֱאֶמת, ַקּיֶ ית, ְלִציּצִ ית, ִציּצִ בֹות: ִציּצִ ֲאִמיַרת ּתֵ ָעִמים, ַהְינּו ּבַ ׁש ּפְ ּיֹות ׁשֵ יּצִ ִקים ַהּצִ נֹוׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עז היום יום . . . 

ה'תש"גכג סיוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ּמּוז. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּתַ

חומש: שלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה כמ"ש . . . ־פג־ מהרמ"ק ז"ל.

מענה אאזמו"ר לאאמו"ר ביחידות חורף תרל"ה: היצה"ר נקרא נה"ב לא מפני שהוא 
להבין  מרובה  לחכמה  וצריכים  פקח שבחיות,  שועל  הוא  לפעמים  כי  דוקא,  בהמה 

תחבולותיו. ולפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות.
בכל אחד ואחד הנה"ב שלו היא לפי מהותו הפרטי. ויש אשר מתעורר חשק גדול 
היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד 

ומתחבולות נה"ב למנוע מעבודת התפלה וכדומה.
ונקוט האי כללא בידך וזכור אותו תמיד, כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה 
בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה - אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה 

- הוא רק מתחבולותי' של נה"ב.
וסיים אאמו"ר נ"ע: עד אז לא ידעתי אז עס קען זיין א פרומער נה"ב, ווער רעדט 

נָאך א חסידישער נה"ב.

ֹחֶרף  יִחידּות  ּבִ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַמֲעֶנה 
ַח  ּקֵ י ִלְפָעִמים הּוא ׁשּוָעל ּפִ ְוָקא, ּכִ ֵהָמה ּדַ הּוא ּבְ ֵני ׁשֶ ֲהִמית, לֹא ִמּפְ ֶצר ָהַרע ִנְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ תרל"ה: ַהּיֵ
ִמים  יק ּתָ ְלבּוׁש ַצּדִ ׁש ּבִ ְחּבּולֹוָתיו. ְוִלְפָעִמים הּוא ִמְתַלּבֵ ה ְלָהִבין ּתַ ַחּיֹות, ּוְצִריִכים ְלָחְכָמה ְמֻרּבָ ּבַ ׁשֶ

ָעָנו ּוַבַעל ִמּדֹות טֹובֹות.

דֹול  ּגָ ק  ר ִמְתעֹוֵרר ֵחׁשֶ ְוֵיׁש ֲאׁשֶ ָרִטי.  ַהּפְ ּלֹו ִהיא ְלִפי ַמהּותֹו  ׁשֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאָחד  ָכל ֶאָחד  ּבְ
ְחּבּולֹות  ּוִמּתַ ֶצר  ַהּיֵ ֲעַצת  ַרק  ֶזהּו  ה  ִהּנֵ ּוֶבֱאֶמת  ָלה,  ּכָ ַהׂשְ ֵאיֶזה  ּבְ ֵהיֵטב  ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹו  ֲחִסידּות  ִלְלֹמד 

ה ְוַכּדֹוֶמה. ִפּלָ ֲהִמית ִלְמֹנַע ֵמֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶנֶפׁש ַהּבַ

ָבר ַהּמֹוִעיל אֹו ֵמִביא ַלֲעבֹוָדה  ל ּדָ י ּכָ ִמיד, ּכִ ָיְדָך ּוְזֹכר אֹותֹו ּתָ ָלל ֶזה[ ּבְ ָלָלא ]ֶוֱאחֹוז ּכְ ּוְנקֹוט ַהאי ּכְ
ַנֲעֶלה – הּוא ַרק  ַהּיֹוֵתר  ָבר  ִמּדָ ִניָעה ִהיא  ַהּמְ ְהֶיה ְלָדָבר ֶזה – ֲאִפּלּו ִאם  ּתִ ׁשֶ ל ְמִניָעה  ּכָ ה  ִהּנֵ ֹפַעל,  ּבְ

ֲהִמית. ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ְחּבּולֹוֶתיָה ׁשֶ ִמּתַ

ְלבּוׁש[  ֲהִמית ]ּבִ ֵכן ֶנֶפׁש ּבַ ּתָ ּתִ י ׁשֶ ָמתֹו־ֵעֶדן: ַעד ָאז לֹא ָיַדְעּתִ "ּב[ ִנׁשְ י ]ָהַרׁשַ ם ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְוִסּיֵ
ְלבּוׁש[ "ֲחִסיִדי". ֲהִמית ]ּבִ ר ַעל ֶנֶפׁש ּבַ ּלֹא ְלַדּבֵ ַמִים, ׁשֶ ְיֵרא ׁשָ

ה'תש"גכד סיוןיום ראשון

חומש: קרח, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה מכאן . . . ־166־ הכל א'.

ִנים. ירֹו ּפָ ֵאין ֲאִני ַמּכִ ּלֹו ֵאַלי ֵמַאַחר ׁשֶ רּות ׁשֶ ְ ה ִהיא ַהִהְתַקּשׁ ּמֶ ֹוֵאל ּבַ ַהּשׁ

י, קֹוֵרא  ּלִ ֲאָמֵרי ֲחִסידּות ׁשֶ הּוא לֹוֵמד ַהּמַ ׁשֶ ית ִהיא ַעל ְיֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ּכְ רּות ָהֲאִמּתִ ְ ..ַהִהְתַקּשׁ
ִיְחיּו,  ִמיִמים  ַהּתְ ְוַתְלִמיֵדי  "ד[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  ְיִדיַדי,  ִעם  ר  ּוִמְתַחּבֵ יחֹות  ַהּשִׂ ֶאת 
ִהיא  ֶזה  ּבָ ה  ִהּנֵ ּמּוִדים,  ַהּלִ י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוִבׁשְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ּבַ ִתי  ׁשָ ּקָ ּבַ ם  ּוְמַקּיֵ ּוְבִהְתַוֲעדּוָתם,  ִלּמּוָדם  ּבְ

רּות. ְ ַהִהְתַקּשׁ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . עח

ה'תש"גכה סיוןיום שני

חומש: קרח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: וז"ש בתקונים . . . ־166־ דממלא לון.

ְעּתֹו,  ִמּדַ ה  יֶחּנָ ַיּסִ ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָאְמרּו  ה",  ֶחּנָ ַיׁשְ ִאיׁש  ְבֶלב  ָאָגה  "ּדְ
ה ַלֲאֵחִרים. יֶחּנָ ְיׂשִ

ים ֶאת ִעְנָינֹו. יׁשִ ְרּגִ ּמַ ּגּוף, ֲאָבל ְמֻאָחִדים ִאּתֹו ִעּמֹו, ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ַלֲאֵחִרים ַרק ּבַ ּוֵפֵרׁש ַה"ּצֶ

ה'תש"גכו סיוןיום שלישי

חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: וזה ג"כ ענין . . . ־פד־ בפועל ממש.

ים. ֵהם ַחּיִ ִבים ׁשֶ אֹול חֹוׁשְ ְ ּשׁ ם ּבַ ּגַ אֹוָלה" – ׁשֶ ים ׁשְ ְרדּו ַחּיִ "ַוּיֵ

ׁשּוָבה,  ּתְ ְוָעׂשּו  ָלֶהם  ר  ּצֵ ִנְתּבַ ֹקַרח לֹא ֵמתּו", ָמקֹום  ֵני  "ּבְ מֹו  ּכְ אֹוָלה",  ׁשְ ים  ַחּיִ ְרדּו  "ַוּיֵ ּבְ ָרָכה  ַהּבְ
ַלֲעׂשֹות  ְויּוְכלּו  ים  ַחּיִ ִיְהיּו  אֹול  ְ ּשׁ ּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ָרָכה,  ַהּבְ ְוזֹוִהי  ַחי,  הּוא  ׁשֶ עֹוד  ל  ּכָ ַרק  מֹוֶעֶלת  ׁשּוָבה  ּתְ י  ּכִ

ׁשּוָבה. ּתְ

יום 
שישי

שבת 
קודש
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עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  סיון כ' ראשון יום התורה? מן מצוה חכמים מבטלים מתי

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰íéîëç eøñà̈§£¨¦
.åéiç éãëa àlà ,äöeö÷ úéaøa éBbä úà äåìî éìàøNé äéäiL¤¦§¤¦§§¥¦©§¤¤©§¦¦§¨¤¨¦§¥©¨

.Bnò BúáéLé áøa ,åéNònî ãîìé ànL eøæb̈§¤¨¦§Ÿ¦©£¨§Ÿ§¦¨¦
הרמב "ם  קצח)לדעת  מ"ע המצוות ספר ה"א. ֿ עשה(לעיל מצות

בספרי  כנאמר  בריבית, לגוי  רסג)להלוות  פ' תשיך (דברים "לנכרי

בלאו שהוזהרנו  "כמו  עוז ', ה 'מגדל ופירש  מצות ֿעשה ". זו

הוזהרנו חנם, מתנות להם ניתן שלא  לומר  תחנם ', 'לא  על

ומכלֿ חינם ". אותם  נלווה  שלא  אותם , כשנלווה  אף  בעשה

ילמד  "שמא  בריבית  לגוי להלוות לא  חכמים  גזרו  מקום 

מחייתו. לצורך רק  והתירו עמו", ישיבתו  ברוב  ממעשיו 

הריטב "א  כתב  ב)והנה , לב, לעשות(ר"ה לחכמים  כח יש  :

כמו תעשה ' ואל ב 'שב התורה  מן  דבר  ולעקור לתורה  סייג

אין כי בשבת , שחל השנה  בראש  בשופר לתקוע שלא  גזירה 

את ויעביר  לחכם  ילך ושמא  שופר  בתקיעת  בקיאים הכל 

מדוע כן, אם  והקשה : הרבים . ברשות  אמות  ארבע  השופר 

שיר כלי יתקן  שמא  השנה , ראש  בכל  לתקוע חכמים  אסרו לא 

טוב) ויום שבת בכל בשופר לתקוע אסרו זה ?(שמטעם

אין לגמרי , המצוה  תתבטל  גזירתם  ידי על אם  ותירץ :

מכל  מתבטלת זו מצוה  נמצאת  כן "שאם  לאסור , בכוחם 

מה ויסתרו לגמרי יאסרו  והאיך נעשית , ואינה  לעולם ישראל

הט"ז כתב  וכן תורה ". סק"ה)שציותה  תקפח סי' שאין(או"ח

התורה . מן מצוה  עוקרת  היא  אם  גזירה  גוזרים  חכמים 

אחרונים  יו"ד והקשו סופר חתם שו"ת סב, סי' מהדו"ת ביהודה (נודע

קט) הריסי' בריבית , לגוי  להלוות חכמים  אסרו כיצד  כן, אם

התורה ? מן ֿ עשה מצות ביטלו זו בגזרה 

ז)ותירצו מח, סי' או"ח נזר אבני שם. ביהודה :(נודע

התירו וכן  חייו" "בכדי בריבית  לגוי להלוות  שהתירו כיון 

הגוי עם מתחבר  שאינו חכם  לתלמיד ללמוד זאת  בו רגיל ("שאינו

חכמיםממעשיו") יכולים  ולכן  לגמרי, המצוה  נעקרה  לא  ,

לאסור .

פערלא  כה)והגרי"פ מ"ע לרס"ג ביאר :(סהמ"צ

היינו ההלואה, בעצם  המצוה  אין  הרמב"ם  לדעת  גם 

מצוה לגוי מלווה  שאם  אלא  ריבית , לקחת כדי  לגוי  להלוות 

ריבית  ממנו  מ"ע)ליטול  על עובר ריבית בלא ילווהו וכלשונו(ואם .

המצוות  נלווה(שם)ב 'ספר  ואז הגוי מן  ריבית  לבקש "שציוונו 

אוסרים  חכמים כאשר כן, ואם כדיzeeldlלו ". בריבית  לגוי 

מצוה . וביטול עקירה  כאן  אין ממעשיו ללמוד לא

ה'תשע"ט  סיון כ"א שני יום מראש? בתשלום לקנות מותר האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò ïé÷ñBt ïéà¥§¦©
.øòMä àöiL ãò ,úBøtä©¥©¤¥¥©©©

נקבעה והאספקה  מראש  תשלום  תמורת חפץ  הרוכש 

החפץ מחיר  אם  שאף  מרוויח הקונה  יותר , מאוחר למועד 

בכך  ויש  התשלום, על להוסיף  יצטרך  לא  בינתיים  יתייקר

הסחורה קבלת לפני התשלום  הקדמת  כי  ריבית  איסור  חשש 

יעלה החפץ  מחיר  ואם  למוכר, מהקונה  כהלוואה נחשבת 

ההלוואה . עבור יותר גבוהה  תמורה  שקיבל  נמצא

היינו השער', 'יצא אם  מותר  הדבר הקנייהאך שבעת 

הקונה שאין  ונמצא  קבוע , מחיר לו ויש  בשוק קיים  החפץ 

היה שהרי מכן לאחר  יעלה  החפץ  מחיר אם כלום  מרוויח

אחרות . בחנויות הזול במחיר עכשיו  אותו לקנות  יכול

זו בהלכה דינים  ופרטי דוגמאות  כמה הלכה ולהלן 'רבית (ע"פ

קכ) ע' פנחס, ברית – :למעשה'

וכדומה מאכל מוצרי כגון הבסיסיים , המוצרים  רוב  על

לשלם מותר  – מקום, בכל  להשיגם  וניתן קבוע במחיר הנמכרים 

מוזל במחיר  נמכרים  הם  כאשר אך וכיו"ב)מראש , אסור(מבצע –

מחיר . באותו אחר במקום  כעת  אותם  להשיג  ניתן לא  כי 

ירקות כגון זמן, לאורך עמידים  שאינם  במוצרים  וכן

להם הנזקק הקונה  כי מראש  עליהם  לשלם  אין  חלב , ומוצרי 

משום עכשיו  אותם  לרכוש  יכול אינו  זמן  לאחר  לשימוש 

הרי כך , אחר  יעלה  המחיר שאם  ונמצא  יתקלקלו שבינתיים 

עכשיו. מהתשלום  מרוויח הוא 

את לקבל מעוניין אינו  הקונה  אם  מהפוסקים , חלק  ולדעת 

מראש עליו לשלם  לו אסור  שהיא , כל מסיבה  עכשיו החפץ 

רהיט  הרוכש  ולכן אחרים . במקומות  כעת  להשיגו כשניתן  אף 

להחמיר יש  מוכנה , איננה  שעדיין  חדשה  לדירה  להכניסו כדי 

מראש . עליו  לשלם  שלא 

ברשות קיים  איננו  עדיין  המוצר  המכירה  בעת  אם  זה וכל 

ההלכה : בהמשך הרמב "ם  בדברי המבואר כפי אך המוכר,

עליו לפסוק מותר  זה  הרי המין ... מאותו למוכר היה  "אם 

מיד  שאז  משום  הוא והטעם  השער". יצא  לא  שעדיין  אעפ"י

ואין ללוקח שייך  כבר שהחפץ  נחשב זה  הרי התשלום  בשעת 

כלל. הלוואה  כאן 

ה'תשע"ט  סיון כ"ב שלישי יום בסאה' 'סאה הלוואת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰íúñ úBåìì øzîª¨¦§§¨
?ãöék .÷eMaL øòL ìò ïîæ úòéá÷ àìa ïúBà ïéòøBôe ,úBøtä©¥§¦¨§Ÿ§¦©§©©©©¤©¥©

ì òeãéå òeá÷ øòMä äéäáiç ¯ ïéàñ øNò Bøáçî äåìå ,íäéðL ¨¨©©©¨©§¨©¦§¥¤§¨¨¥£¥¤¤§¦©¨

ìäålLk éøäL ;íéhçä eø÷eäL ét ìò óà ,ïéàñ øNò Bì øéæçä §©§¦¤¤§¦©©¦¤§©¦¦¤£¥§¤¨¨
éøäL ,Bì øéæçîe äðB÷ äéä ¯ äöø elàå ;òeãé øòMä äéä ,epnî¦¤¨¨©©©¨©§¦¨¨¨¨¤©§¦¤£¥

.ïîæ Bì òá÷ àìŸ¨©§©
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סאה להחזיר מנת על  חיטים  סאה  להלוות אסרו  חכמים 

החיטים יתייקרו הפרעון  בזמן  שמא פירות, בשאר וכן חיטים,

שהלווהו " ממה  יותר  לו שנותן  קסב)"ונמצא  סי' יו"ד .(טור

אופנים : בשני כן לעשות  התירו  אמנם ,

אפילו סוג , מאותו ההלוואה  בשעת  ללווה  יש  כאשר  א.

אם גם  סאה  ולהחזיר חיטים  סאה  ללוות  לו מותר אחת , חיטה 

התייקרו ב)החטים  בהל' שמלוין(כמבואר חטה  כל שעל "לפי .

המלוה , ברשות להיות תחתיה  נכנסת  זו  חטה כאילו  רואין לו

נתייקרה" ברשותו  – כך אחר רבית וכשנתייקרה  הל' אדה"ז (שו"ע

.ס"ל)

חטים , על שבשוק השער יצא  ההלוואה  בשעת  אם ב.

ממנו כשלווה  "שהרי כאן , כמפורש  בסאה , סאה  ללוות  מותר 

וכיון לו ". ומחזיר  קונה  היה רצה  ואילו ידוע , השער היה 

סוג מאותו ללווה  שיש  כמו זה  הרי לקנות , מצויות שהחיטים 

לווין) אין ד"ה ב עב, ב"מ נחשב(רש"י החטים  וכשנתייקרו  ,

למלווה . שנתייקרו

המלווה אלא בשוק  השער  שיצא  די  לא  הוסיף : והרמב "ם

השער אין  מהם  שלאחד "כל  כי כך, על לדעת  צריכים  והלווה 

או לקבל  ֿ מנת  על ללוות  או  להלוות  שמתכוין  נמצא ידוע,

מהם אחד שום  שנתכוין  וכיון היוקר , בזמן  חטים  לפרוע

אסור " רבית  שם)לשום  הטור על יוסף' .('בית

נפסק  ערוך ' ס"ג)וב 'שלחן קסב סי' מין(יו"ד לאותו "היה :

בסאה". סאה ללוות  מותר  – לשניהם  וידוע  קבוע  בשוק שער

הש "ך שידעו(סק"ט)אך  עד להלוות  אין  לכתחילה שרק  כתב

מכל  ידע , דלא  אע"ג  השער , ויצא  לוה  "אם  אבל השער , שיצא 

לו". לשלם  וחייב  זו בהלואה  איסור  כאן  נעשה לא הרי  מקום 

ה'תשע"ט  סיון כ"ג רביעי יום עדים? בפני חובו לפרוע הלווה חייב מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Bøáç úà äåìnä©©§¤¤£¥
Bì øîàL ïéa ¯ 'íéãòa àlà éðòøôz ìà' :Bì øîàå ,íéãòa§¥¦§¨©©¦§¨¥¦¤¨§¥¦¥¤¨©
éøö äæ éøä ¯ eäåìäL øçà Bì øîàL ïéa ,äàåìä úòLaC ¦§©©§¨¨¥¤¨©©©¤¦§¨£¥¤¨¦

.éàðzä éðtî ,íéãòa Bòøôì§¨§§¥¦¦§¥©§©
הרמב "ן שם)לדעת  בר"ן כן(הובא להתנות  יכול המלווה 

לא אם  "אבל עצמו, על קיבל הלוה  אם  רק  ההלוואה , לאחר 

בעדים , שלא  ממך  אפרע  אלא  כי  'לא  לו  אמר אלא  עליו , קבל 

ואין עמו, הדין  – עדים ' עמי  להביא צריך  אהיה  שלא  כדי 

הדבר "שאין משמע  הרמב "ם  מדברי אך בעדים" לפרעו צריך

צריך  המלוה , בו שהתרה  כל  אלא  לווה , של בקבלתו  תלוי

בעדים " כאן)לפרעו  המגידֿמשנה וכ"כ שם, .(ר"ן

להבין: ויש 

שכבר לאחר  בעדים לפרוע הלווה את  לחייב  אפשר  כיצד

נשתעבד, המעות  בקבלת  הלוואה , בשעת  "בשלמא  – הלווהו 

נתחייב " במה  מעות  מתן  לאחר  שם)אבל  ?(ר"ן

מבאר : משנה' וה 'מגיד

דעבד  "משום  למלווה  משועבד  הלוה ההלוואה , לאחר גם 

מטעם הענין "שאין כתב הר "ן אך  מלווה ", לאיש  לוה 

בעדים , אלא  לפרעו עשוי  הלוה  ש "אין  חזקה  אלא  שעבוד",

משלם". ואינו כלווה  הבריות  בין  המלווה  יחזיקנו  שלא  כדי 

"אנן כי – בעדים  שלא  שפרע לטעון יכול הלוה אין  ולכן,

משקר". דשקורי סהדי 

חלק פרע  שהלווה במקרה  הטעמים : בין ֿ מינה ' ו'נפקא 

המלווה תובע כעת  אך  בכך מודה  והמלווה  עדים  בלא  מהחוב 

אחר ֿכך  השארית  את  שפרע  טוען והלווה  החוב, שארית את 

המלווה : לבין  בינו

שהרי כן לטעון  יוכל לא הלווה ֿ משנה ', ה 'מגיד  לפי

כאן שאין הר"ן לפי אך  בעדים , החוב את  שיפרע נשתעבד 

במקרה עדים , בלא פורע  הלווה  שאין חזקה  רק  אלא  שעבוד

שלא לפרעו הלווה  עשוי  דאין הטעם  נתבטל "כבר  זה

נאמן והלווה כאן)בעדים", למלך .(משנה

ה'תשע"ט  סיון כ"ד חמישי יום המלוה  ליד שהגיע קודם שאבד חוב תשלום

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰úeéøçàa áBçä©§©£¨
éáBç éì ÷øæ' :äåìnä Bì øîà ...äåìnä ãéì epòøôiL ãò ,äålä©Ÿ¤©¤¦§¨¤§©©©§¤¨©©©§¤§Ÿ¦¦
¯ äåìnä ãéì òébiL íã÷ óøNð Bà ãáàå Bì B÷øæe ,'øètäå§¦¨¥§¨§¨©¦§©Ÿ¤¤©¦©§©©©§¤

.øeèẗ
הרשב "א ב)לדעת  עח, "זרוק(גיטין ללוה  אומר  כשהמלוה  ,

חובי תשלום  לי "זרוק כוונתו החוב )", (מן  והפטר  חובי  לי

הכסף את  זרק הלווה  אם  ולכן , לשומרו . שיוכל  כדי  לרשותי"

קרוב נפל הכסף  אם  – לידיו  שהגיע  לפני ונאבד למלווה 

רשותו)למלווה  נפל (בתוך כשהכסף  כי  החוב , מן הלווה נפטר 

ללווה , קרוב  נפל  הכסף אם אך בכסף , המלווה  זכה  ברשותו

המלווה כי  ולשלם  לחזור  הלווה  חייב  המלווה , לרשות  מחוץ 

בכסף . זכה  לא  עדיין

אמירת הרמב "ם לדעת שגם  יתכן  כי  משנה ', ה 'מגיד  וכתב 

לרשותי ', 'זרוק  משמעותה  והפטר " חובי  לי "זרוק  המלווה 

ליד  שיגיע  קודם  נשרף או ואבד "וזרקו דבריו  ובהמשך 

וזכה המלווה  לרשות  הגיע שהכסף  כוונתו  פטור", – המלוה 

המלווה מרשות  רחוק  ונפל  הכסף  את  זרק הלווה  אם אבל בו,

חייב נשרף, או אבד ואם המלווה , בו  זכה  לא  ללווה ") ("קרוב 

ולשלם . לחזור הלווה 

התוספות  שיטת  הכי)אך  אי ד"ה שם אם(גיטין שרק  היא ,

והלווה רשותי" לתוך חובי לי "זרוק  במפורש  יאמר  המלווה 

חייב הלווה – נשרף  או ואבד לרשותו  חוץ  הכסף  את זרק 

חובי לי "זרוק  אמר  המלווה  אם  אבל  שוב . ולשלם לחזור 

מחוץ זרק  הלווה  אם  גם – לזרוק לאן  פירש  ולא  והפטר"
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שעשה כיון פטור  הלווה אבד, והכסף  המלווה  לרשות 

המלווה . הטורכהוראת  פסק  קכ)וכן  סי' .(חו"מ

אחרונים  כאן)וכתבו  ולח"מ סק"ב. שם דרישה שם. חו"מ שגם(ב"ח

ה 'מגיד  כדברי  (שלא  התוספות  כדעת  היא הרמב "ם  דעת 

לי "זרוק  אמירת  לענין  – ההלכה  בהמשך רק  שהרי משנה '),

קרובות המעות  "היו  וכתב  הרמב"ם  חילק  גיטין " בתורת חובי

באמירת ההלכה  בתחילת אבל  הלווה ", נפטר  – למלווה 

ואבד  הכסף  את  הלווה זרק  שאם  והפטר ", חובי  לי  "זרוק 

חוץ זרק  אם  שגם  ומשמע  זרק  להיכן הרמב "ם ציין לא פטור ,

פטור . – המלווה  לרשות 

ה'תשע"ט  סיון כ"ה שישי יום שהשביחה  משועבדת משדה חוב בעל גביית

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äáBb áBç ìòa©©¤
ïéa ,äàöBä úîçî çéaLäL ïéa ¯ ç÷Blä çéaLäL çáMä úà¤©¤©¤¦§¦©©¥©¥¤¦§¦©¥£©¨¨¥
ìk óøBè ,ïäéìàî eçéaLä íàL àlà ;íäéìàî íéñëð eçáML¤¨§§¨¦¥£¥¤¤¨¤¦¦§¦¥£¥¤¥¨

.çáMä éöç äáBb ,äàöBä úîçî eçéaLä íàå ;çáMä©¤©§¦¦§¦¥£©¨¨¤£¦©¤©
משנה : ה 'מגיד כתב 

הגמרא ב)למסקנת  קנז, בתרא שדהו(בבא את מכר  הלווה אם  ,

ואת השדה  את  מהקונה  המלווה גובה למלווה , המשועבדת 

לך  אני 'משעבד בשטר כתב הלווה  אם  רק  שהשביחה , מה 

הרמב "ם כתב  ולכן ("דאקני "). בעתיד' שאקנה  נכסים  גם

וכתב מנה  משמעון שלוה  ראובן "לפיכך - ההלכה  בהמשך

זה באופן רק  כי ," לך... משועבד  לקנות  עתיד שאני לו

השבח. את  גם  גובה  המלווה 

הוציא שהקונה  היינו הוצאה', 'מחמת הוא השבח וכאשר 

רק גובה  המלווה  השדה , את  להשביח  כדי והשקיע  הוצאות 

שאם לדין בהתאם לקונה , נשאר  השני והחצי השבח חצי את 

את חולקים  שניהם  מלווים, לשני  הקרקע  את  שיעבד הלווה 

וגם חצי. גובה  מהם  אחד  כל מהשבח וגם  ביניהם , הקרקע 

של  חוב ' כ'בעל  הוא השדה  בהשבחת  מכספו  שהשקיע הקונה 

והשדה השדה , עבור לו  ששילם  בכסף  ֿ המוכר  הלווה 

בשווה . ולמלווה לו  משועבד 

שהוקרה כגון עצמה , "מחמת  השדה  השביחה  אם  ומדוע 

כולה "? את  גובה - אילנות  בה  עלו או  בדמים

הסמ"ע  סק"ב)מבאר קטו סי' :(חו"מ

של  והשקעה עבודה ללא  מעצמה , השביחה  השדה כאשר 

שהיתה שדה 'קנית  לקונה : לומר  המלווה  יכול  הקונה ,

משתבחת היתה אותה  קונה  היית לא  אם  וגם  אלי, משועבדת 

השבח'. עם  השדה את  גובה  והייתי הלווה  ביד  מעצמה 

גם הגאונים  שלדעת  הרשב "א  בשם  הביא  משנה ' וה 'מגיד

הקונה , של והשקעה  עבודה  ללא  השדה  שהשביחה  בשבח 

הרמ"א  פסק  וכן שבח. חצי רק  גובה  בשם המלווה  שם, (חו"מ

והרא"ש) עיקר".הטור לי  נראה  "וכן וסיים :

ה'תשע"ט  סיון כ"ו קודש שבת שם? להחליף אפשר האם

:„ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰÷æçäL éî ìk̈¦¤ª§©
ìL øéòa BîL,Bì Lé øçà íL ànL Bì ïéLLBç ïéà ¯ íBé íéL §¨¦§Ÿ¦¥§¦¤¨¥©¥¥

.àéðeð÷ úBNòìå úBnøì éãk eäpL àeäå§¦¨§¥§©§©£§§¨
ביהודה ' ה 'נודע  הציע  זו  הלכה פח)לפי סי' מהדו"ק (אהע"ז

של  המדויק  שמה  לגבי  גט בכתיבת  שהתעורר  לספק  פתרון

במשך  מסוים  בשם  שהוחזק  שאדם  כשם  בה : שנכתב  העיר 

בני גם  כך לו, שהיה  אחר לשם  חוששים  אין יום  שלושים

שלושים במשך  ואם  כרצונם  עירם שם  את לשנות  יוכלו העיר 

אם גם  הרי העיר , של החדש  המוסכם  שמה על יכריזו יום 

שמה את  רק  בגט  לכתוב צריך  אחר , בשם נקראה  היום  עד 

החדש .

יום שלושים  חזקת  שכן  דבריו , על שתמהו  יש  אך

נועדה  לא  זו ycgשבהלכה  my xevilזהו כי לברר  אלא  ,

במהלך  בוודאי  כן לא שאם  היום, עד נקרא  שבו האמתי השם 

מתגלה  הדבר  היה  יום  ב)שלושים  קסז, ב"ב יוסף וכדברי(נמוקי ,

שינהו והוא  לו  יש  אחר  שם  שמא  לו  חוששין ש "אין הרמב "ם

שם לו שיש  למקרה מכאן ללמוד אפשר  ואיך לרמות ", כדי 

ולהבא ? מכאן לשנותו ורוצה  רוקח)אחר  שמן לבעל החזקות .(קונטרס

סופר' ה'חתם  מא)ואילו סי' ח"ו לשנות(שו"ת להיפך: טוען

של  מעבר  בתקופת  כלל צורך ואין מיידי, באופן  אפשר שם 

יום . שלושים 

הרא "ש בדברי  ביהודה' ה 'נודע  לדברי מקור נמצא  אך

ז) פ"ד, בו(גיטין שהוחזק  הבעל שם את בגט  כתבו שאם 

שמו זה  שאין  עדים  כך אחר  יעידו  אם אפילו – יום  שלושים

קובעת יום שלושים  שחזקת מדבריו ומוכח נפסל, הגט  אין 

החדש  השם  שם)את  החזקות .(קונטרס

שמם את  ששינו  כלה או שחתן  שכתבו  יש  זה  פי  (כגון ועל 

רבי  צוואת פי על מכך להימנע ויש החותנת, או החותן לשם זהה השם שהיה

החסיד) אםיהודה אלא  החדש  שמם את  בכתובה  לכתוב  אין  –

יש לכן קודם  אותו יכתבו אם  אך יום , שלושים  בו  הוחזקו 

שמם זה  אין שעדיין  משום  הכתובה  לכשרות (ראה לחוש 

ג) כח, נישואין – גבריאל נטעי עה. יא, כהלכתם .הנישואין

נפש  ומתחבולות  היצר  עצת  רק  זהו  הנה  ובאמת  השכלה,  באיזה  היטב  להתבונן  או  חסידות  ללמוד  גדול  חשק  מתעורר  אשר  יש 
הבהמית למנוע מעבודת התפילה וכדומה.

היום יום כ"ג סיון
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeiq e"kÎ'k -h"ryz

ה'תשע"ט  סיון כ' ראשון יום

-mihtynxtq
dele deln zFkld¦§©§¤§Ÿ¤

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומצא 1) לחבירו המלווה ודין ותרבית נשך איסור דין מבאר

המטבע, על מלווה ודין טועה, שהדעת מכדי יותר הלווה
ורחוק  לשכר קרוב יתומים של נכסים להלוות שמותר ודין

להפסד.

.‡‡e‰ „Á‡ ˙Èa¯Óe CL2‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL . ∆∆«¿ƒ∆»∆∆¡«∆«¿¿…
‡e‰ Ôl‰Ïe ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï ˙Èa¯Ó·e ,CLa BÏ Ôzƒ̇≈¿∆∆¿«¿ƒ…ƒ≈»¿∆¿«»
.CMÈ ¯L‡ ¯·c Ïk CL ÏÎ‡ CL ÛÒk CL :¯ÓB‡≈∆∆∆∆∆∆…∆∆∆»»»¬∆ƒ»

BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ3¯ÚˆnL ,CLB ‡e‰L ÈtÓ ?CL ¿»»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆¿«≈
B¯Oa ˙‡ ÏÎB‡Â B¯·Á ˙‡4‰nÏÂ .5·e˙k‰ Ô˜lÁ6? ∆¬≈¿≈∆¿»¿»»ƒ¿»«»

ÔÈÂ‡Ï ÈLa ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ7. «¬…»»ƒ¿≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek `ed cg` ziaxne jyp"

תתן  לא ובמרבית בנשך לו תתן לא כספך "את האיסור
אוכל, על נוסף ואיסור כסף, על נפרד איסור אינו אכלך"
"לא  האיסור כמו (שלא בריבית ההלוואה כללות על אלא
של  הפעולה כללות על שאינו גו"' בשעריך לאכול תוכל
מעשר  לחוד, דגן על אלא לחומה חוץ שני מעשר אכילת

לחוד). יצהר ומעשר לחוד, תירוש
רבינו  למד "איך משנה' ה'לחם קושיית תתורץ זה פי ועל
דנשך  בכסף) וריבית באוכל נשך איסור (שיש אלו מדברים
ומרבית  בכסף איסור היה נשך אם כי הוא" אחד ומרבית

באוכל, שונים,איסור לאוין שני שהם ללמוד אפשר היה
הלוואה  - הוא אחד בשניהם האיסור הנ"ל פי שעל אלא

בריבית.
כספך... את "שנאמר שכתב שאחרי הסיבה גם שזו וי"ל
מפני  נשך שמו נקרא "ולמה הוסיף, כו'" ישך אשר דבר כל
שנשך  העניין כללות מסיים אח"כ ורק כו'", נושך שהוא
ששני  אף כי כו'". הכתוב חילקן "ולמה הוא אחד ומרבית
לאוין  שני שהם לומר מקום היה דבר, בכל הם האיסורים
שנקרא  שהסיבה הוסיף ולכן והמרבית, הנשך מצד שונים
את  ואוכל חבירו את ומצער נושך שהוא "מפני נשך שמו
תרבית  בלא לנשך אפשר שאי מובן שמזה בשרו"

נשך. בלא ולתרבית
(32 'rd 184 'r 'e wlg y"ewl it lr)

מנת 2) על הלוואה כלומר, הם אחד ובעניין אחת הוראה
תעשה  לא למצוות נמנים והם שלווה, ממה יותר לשלם
שכן, נשך, גם הוא והמרבית מרבית גם הוא הנשך כי אחת,
נשך  בו יש דבר, כל הן אוכל הן כסף הן בריבית, המלווה

דברי  ושיעור ס: מציעא בבא (עיין למלווה ומרבית ללווה
אזהרות, בכמה תורה שאסרתם ומרבית נשך הוא: כך רבינו
להלן  וכן וכו' ובמרבית בנשך לו תיתן לא כספך את שנאמר
כלומר, הוא, אחד - וגו'" כסף "נשך ואומר מזהיר הוא

משנה). (לחם היא אחת תעשה לא של 3)מצוות
"למה 4)התוספת. אמרו: ל"א פרשה רבה ְַובשמות

עד  ידע ולא הרגיש ולא נחש שנשכו למי דומה? הריבית
מרגיש  אדם אין הריבית כך - מבצבץ) (מבעבע שנתבטבט

עליו". שתתבטבט עד שהנשך 5)בו כן אם כלומר,
היא. אחת לאֿתעשה מצוות אזהרות 6)והמרבית בשתי

כתבן  ולא וכו', תיתן לא ובמרבית וכו', תיתן לא כספך את -
בנשך. לו תיתן לא אכלך ואת כספך את כאחד:

האיסור,7) לחזק כדי בריבית, הלוואה על באזהרות להרבות
(בחשבון  למנות ראוי "שאין כאחת, הן המצוות במניין אבל
לחיזוק), - בתורה (=הנכפלים והעשה הלאווין המצוות)
בספר  (רבינו בהם" והמצווה מהם המוזהר הדברים אלא

רלה). ובלאווין שם עיין התשיעי בשורש המצוות

.·˙Èa¯a ˙BÂÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡L C¯„k8; ¿∆∆∆»¿«¿»»ƒ¿¿ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL9, ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒƒƒ«¿»»¿

EÈÁ‡Ï CLpz ‡Ï :¯ÓBÏk .‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL10ÔÎÂ . ∆«¿»»«…∆¿«…ƒ»≈¿»ƒ¿≈
˜qÚ˙‰Ï ¯eÒ‡11ÈÓ ÏÎÂ .˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa »¿ƒ¿«≈≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿»ƒ

¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÈa „Ú B‡ ¯ÙBÒ B‡ ·¯Ú ‰È‰L∆»»»≈≈≈≈≈∆¬≈∆≈
ÔeÓÈO˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa12BÊ .CL ÂÈÏÚ ¿…«¬∆∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆

Û‡ ‰¯‰Ê‡13¯ÙBqÏÂ ·¯ÚÏÂ ÌÈ„ÚÏ14,z„ÓÏ ‡‰ . «¿»»«»≈ƒ¿∆»≈¿«≈»»«¿»
‰ML ÏÚ ¯·BÚ - ˙Èa¯a ‰ÂÏn‰L15‰È‰˙ ‡Ï :ÔÈÂ‡Ï ∆««¿∆¿ƒƒ≈«ƒ»»ƒ…ƒ¿∆

‰Lk BÏ16˙Èa¯Ó·e ;CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ ; ¿∆∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿«¿ƒ
‡Ï ;˙Èa¯˙Â CL Bz‡Ó Áwz Ï‡ ;EÏÎ‡ Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈»¿∆«ƒ«≈ƒ∆∆¿«¿ƒ…
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ;CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈO˙17. ¿ƒ»»∆∆¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ÌÈLa ¯·BÚ ‰Âl‰Â18¯eÚ ÈÙÏÂ ;EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï : ¿«…∆≈ƒ¿«ƒ…«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈
¯Ú .ÏLÎÓ Ôz˙ ‡ÏÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÚÂ · …ƒ≈ƒ¿…»≈¿≈ƒ¿«≈»∆≈

ÔeÓÈO˙ ‡Ï ÌeMÓ ‡l‡ ÔÈ¯·BÚ19ÈÓ ÏÎÂ .CL ÂÈÏÚ ¿ƒ∆»ƒ…¿ƒ»»∆∆¿»ƒ
¯eÒ¯Ò ‰È‰L20B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÚiqL B‡ ,Ì‰ÈL ÔÈa ∆»»«¿≈¿≈∆∆ƒ«∆»≈∆

.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏ ÌeMÓ ¯·BÚ - e‰¯B‰»≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

(כלומר 8) האונאה עושה שיעבור לאונאה דומה זה "ואין
המצוות  בספר (רבינו האונאה" לו שנעשית מי ולא האונה)

רלו). עה:9)לאווין מציעא תינשך 10)בבא לא  כלומר,
ע:). מציעא בבא (עיין ישיך שאחיך תגרום לא הימנו,

ביניהם.11) לסרסר או עד או סופר להיות כגון יד, לתת
"לא 12) תלווה", כסף "אם יחיד בלשון כתובה הפרשה כל

"לא  רבים: בלשון וכתב שינה וכאן כנושה" לו תהיה
ובמדרש  ו, לא, פרשה רבה שמות מדרש (עיין תשימון"

תקכז). עמוד כד, משפטים המלווה 13)הגדול על נוסף
כחכמים).14)והלווה. - עה: מציעא ובבבא (שם,

נושה,16)שם.15) של דרכו היא בריבית שהלוואה
העני  הנוגש גם זה לאו ובכלל בחינם. מעותיו מלווה שאינו
יחזיר, מה לו שאין יודע והוא בריבית שלא במלווה אפילו
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הנושים  מדרך זה שגם ב, הלכה א פרק למעלה כמבואר
משנה). (מגיד הלווה.17)הוא את  שם 18)שמכשיל

רלז  לאווין המצוות בספר רבינו העתיק וכן הרי"ף וכנוסחת
תיתן  לא עיוור לפני ומשום תשיך לא משום עובר "לווה
עובר  שהלווה מבואר, שלפנינו הנוסחה ולפי מכשול".

תשיך". לא "ולאחיך על גם לפני 19)בשלושה, על אבל
גורם  מהווים אינם כשהעדים המדובר עוברים. אינם עיוור
בלעדיהם  גם מלווה היה שהמלווה כגון ההלוואה, לביצוע

העדים). המתחיל בדיבור שם בתוספות מתווך 20)(ראה
בשימת  מתעסק אינו אבל ההלוואה לביצוע גורם המהווה

משנה). לחם (עיין הריבית

.‚el‡ Ïk ÏÚ ÔÈ¯·BÚ ‰Âl‰Â ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿∆¿«…∆¿ƒ«»≈
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡l‰21. «»ƒ≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ«¿ƒ»
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,˙Èa¯a ‰ÂÏn‰ ÏkL22, ∆»««¿∆¿ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L23ÔÈica ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ -24, ∆ƒ¬»ƒ«»¬≈¿»««»ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe25Ì‡Â .‰ÂlÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ƒƒ»ƒ««¿∆«¬ƒƒ«…∆¿ƒ

ÌÈa‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó26. ≈««¿∆≈ƒƒƒ««»ƒ

הפסוק 21) (בסיום עימך" אחיך "וחי שנאמר סב: שם
ליה  "אהדר - נשך) מאיתו תיקח אל ריבית באזהרת הפותח
השב  - לקחת ואם תיקח. אל (כלומר, בהדך" דניחי היכי כי
לוקים  אין להישבון שניתן לאו וכל עימך), שיחיה כדי לו,
ובנוגע  - א הלכה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר עליו.
מתוך  ברם לוקים, אם רבינו ביאר לא ולסופר לערב לעדים,
ד  הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק רבינו פירטם שלא זה
אומר  הדבר ובטעם לוקים. שאין דעתו נראה הלוקים, בין
שהם  פי על (אף עליו לוקין אין "אבל עג): (מצוה החינוך
עדות) וחתימת השטר בכתיבת במעשה, הלאו על עוברים
ואינו  להישבון ניתן שהרי במלקות, אינו המלווה שאפילו
יתחייבו  בסיבתו) הבאים (שאלו מחמתיה דאתו דהני בדין

הלוואה,22)במלקות". בשעת התוספת שקצץ קצובה,
דינרים. חמישה לו שישלם מנת על סלע שהלווהו כגון

בשעת 23) התוספת קצץ שלא כגון, ריבית, מאבק להבדיל
בדיינים  יוצאה ואינה מדבריהם, אסור שהוא ההלוואה,

ג). ב, א, הלכה א פרק להלן רבינו בית 24)(ראה עלֿפי
המלוה. מידי להוציאה לכך נזקקים דין בית כלומר, דין,

סא:).25) (שם כורחו הטילה 26)בעל לא שהתורה
(=למלווה) "לדידיה קיב.) קמא (בבא השבה חיוב עליהם
לבריה  - השב) - לקחת ואם תיקח (אל רחמנא ליה מזהר קא

רחמנא". מזהר לא

.„ÁÈp‰27Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa¯ ÏL ˙BÚÓ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ƒƒ«»∆¬ƒ∆»∆ƒƒ««ƒ
.¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Èa¯ ÏL Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆≈∆ƒƒ≈»«»ƒ¿«¬ƒ
ÌiÒÓ‰ ¯·c ÏÎÂ ˙Èa¯ ÏL ˙ÈlËÂ ‰¯t Ì‰Ï ÁÈp‰28 ƒƒ«»∆»»¿«ƒ∆ƒƒ¿»»»«¿À»
ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰È·‡ „B·k ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈ·iÁ -«»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈¿¬ƒ∆«∆¿»ƒ
„Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ‰·eLz ‰OÚLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¿»¿…ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰·eLz ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙nL∆≈¬»ƒ…»»¿»≈¿ƒ

B„B·ÎÏ29.ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ ÌiÒÓ‰ ¯·„ elÙ‡Â , ƒ¿«¬ƒ»»«¿À»≈«¬ƒƒ

סב.27) מציעא בבא עליו,28)ברייתא בעליו ששם דבר
אביהם  שלקח הוא שזה לרבים וניכר סימן, בו שיש דהיינו

לקלון. זה ידי על נזכר ושמו ריבית שאין 29)בתור מפני

שאין  אמורים דברים במה (שם). רשע אב לכבד מחוייב הבן
אבל  תשובה, עשה ולא כשמת רשע? אב בכבוד חייב הבן
ממרים  מהלכות ו פרק (רבינו לכבדו הבן מחוייב בחייו,
תשובה  יעשה שמא שם, הרב"ז מפרש והטעם יא). הלכה
משנה  כסף (ראה עמך מעשה עושה אב מבזה הבן ונמצא

שם). משנה ולחם

.‰e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰30ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰Ó31‰·eL˙Ï C¯c Ô‰Ï ÁzÙÏ È„k ,32Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . ≈∆¿≈ƒ¿…«»∆∆∆ƒ¿»¿»«¿«≈

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - Ô‰Ó33‰˙È‰ Ì‡ . ≈∆≈«¬»ƒ»≈∆ƒ»¿»
ÌiÒÓ‰ ¯·c ˙Èa¯‰Â ˙Ói˜ ‰ÏÊ‚34‡e‰ È¯‰Â ¿≈»«∆∆¿»ƒƒ»»«¿À»«¬≈

BÓˆÚa35Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó -36. ¿«¿¿«¿ƒ≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

geztl ick mdn oilawn oi` exifgdy ziaixa ielne oiplfbd
."daeyz jxc odl

דעת  בריבית; מחילה יש אם הפוסקים מחלוקת ידועה
מחילת  אין הריבית את גבה כבר המלוה אם שגם הגאונים
כי  ללוה, מלהחזירה המלוה את לפטור מועילה הלוה

זו". מחילה אסרה "התורה
שיש  בשו"ע) ההלכה נפסקה (וכך הרא"ש דעת אבל
ריבית  ללקיחת מועילה אינה ואמנם בריבית, מחילה
להחזירה  וצריך זו ריבית לקח כבר אם אבל מעיקרא,

הלוה. מחילת מועילה
והכא  ... שבלע איסור כמו "שהוא הריטב"א: ומבאר
והיינו  חבירו" מחילת תועיל לא שכן וכיון חייב הוא לשמים
דין  בגדר אינו ריבית לקיחת שאיסור היא הגאונים שכוונת
שהתורה  ואיסור ענין שהוא אלא לחבירו חייב שהוא ממון
שיחזיר  עד לשמים וחיוב מצוה בגדר המלוה על הטילה

שבלע". ה"איסור את
היות  שעם לומר צריך מחילה, שמהני הרא"ש ובדעת
מצד  הרי לשמים, חיוב הוא ללוה הריבית להחזיר שהחיוב
מהני  כך ומשום ללוה הממון את להשיב התחייב זו מצוה

מחילה.
ממון  נחשב הרא"ש לדעת וגם הגאונים לדעת שגם ונמצא
מצד  להחזירו חיוב עליו ואין המלוה, של לממונו בריבית

התורה. שחייבה החיוב מצד אלא כשלעצמו ממון דין
לעשות  בא אם בריבית שהמלוה הרמב"ם פסק ולכן
לו  לפתוח כדי ממנו, מקבלין אין הריבית ולהחזיר תשובה

תשובה. דרך
(118 'r a"ig y"ewl it lr)

להחזיר.30) רצונם ומביעים מעצמם אלא 31)שבאו
צד:). קמא (בבא להם לחזור 32)מוחלים עליהם להקל

(שהובא  מעשה כאותו בפניהם, דלת לנעול ולא בתשובה
תשובה, לעשות שביקש אחד באדם "מעשה שם): בברייתא
עושה  אתה אם מבינה) ריק (אדם ריקה אשתו: לו אמרה
כדי  למוכרו, צריך (שאתה שלך אינו אבנט אפילו תשובה
ומסיימת  תשובה". עשה ולא ונמנע הגזילות) כל את להחזיר
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בריבית  ומלווי הגזלנין אמרו: שעה "באותה הברייתא:
מהם". מקבלים אין נוחים 33)שהחזירו מעשיו אין

סוף  המשנה בפירוש רבינו (השווה החכמים בעיני וישרים
י). משנה ג פרק אבות טוב יום תוספות וראה שביעית,

לקלון.34) בה משנה 35)ונזכר (עיין שהיה כמו בעין
קסא). דעה יורה הכסף ונקודות דייק 36)למלך רבינו

ומשמע  קיימת" גזילה הייתה "אם גזלנים: גבי וכתב בלשונו
"דבר  כתב בריבית ואילו מסויים, שאינו דבר אפילו
משנה  ראה מחזיר. אינו מסויים כשאינו אבל המסויים"
בין  - הגזלן קנה לא גזילה ההבדל: את ונימק בזה, למלך
נקודות  (ראה קנה ריבית אבל בעין, שאינה בין בעין שהוא

ז). קסא, דעה יורה הכסף

.Â˙Èa¯ Ba ·e˙kL ¯ËL37ÏL ÔÈa ‰ˆeˆ˜ ÔÈa , ¿»∆»ƒƒ≈¿»≈∆
˙Èa¯‰ ˙‡ ‰·B‚ BÈ‡Â ,Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - Ì‰È¯·c38. ƒ¿≈∆∆∆«∆∆¿≈∆∆»ƒƒ

Ïk‰ ‰·‚Â Ì„˜39‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯‰ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -40; »«¿»»«…ƒƒƒ∆»ƒƒ¿»
˜·‡ Ï·‡41‰·B‚ BÈ‡ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙Èa¯42 ¬»¬«ƒƒ∆ƒƒ¿≈∆≈∆

‰ÂÏn‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓƒ«…∆««¿∆¿≈«¬ƒƒƒ««¿∆
‰ÂlÏ43. «…∆

פלוני"37) לזמן וכך כך בריבית מנה מפלוני לווה "פלוני
עב.). מציעא בבא המלוה,38)(רש"י את קונסין ואין

כרבי  ולא כחכמים (שם הריבית משום הקרן את שיפסיד
לא  גובה ואינו איסורא משום היתרא קנסינן האומר מאיר

הריבית). את ולא הקרן הריבית.39)את את אף
ג.40) הלכה למעלה כמבואר בדיינין, כעין 41)שיוצאה

עפר  ולא עפר כעין שהוא כאבק - ממש ריבית ולא ריבית
דין.42)ממש. אבק 43)בית  שאין וגבה , קדם אם

א. הלכה ו פרק להלן שיתבאר כמו בדיינים, יוצאה ריבית

.Ê„ÈÚÓe ·˙BÎk ‰Ê È¯‰ - ˙Èa¯ ¯ËL ·˙Bk‰ Ïk»«≈¿«ƒƒ¬≈∆¿≈≈ƒ
ÂÈÏÚ44Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ¯ÙkL ÌÈ„Ú45Ïk ÔÎÂ . »»≈ƒ∆»««≈¡…≈ƒ¿»≈¿≈»

Ô‰ È¯‰ - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰Âl‰«…∆«¿∆¿ƒƒ≈»¿≈«¿»¬≈≈
˙‡ÈˆÈa e¯ÙÎÂ ,Ï‡¯OÈ È‰Ï‡ ÌMa ÌÈ¯ÙBÎk¿¿ƒ«≈¡…≈ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ46,'B‚Â CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï EtÒk ˙‡ :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆«¿¿…ƒ≈¿∆∆¿
È‰Ï‡ ÈÈ È‡ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆB‰ ¯L‡ ÌÎ47. ¬ƒ¿»¡…≈∆¬∆≈ƒ∆¿∆≈∆∆ƒ¿»ƒ

עצמו.44) יוסי 45)על רבי אמר "תניא עא: מציעא בבא
קורא  אדם בריבית, מלווי של עיניהם סמיות וראה בוא
ולבלר  עדים מביאים והם לחייו, עימו יורד - רשע לחבירו
לישראל  (שהלווה זה פלוני וחותמין וכותבין ודיו וקולמוס

ישראל". באלוקי כפר ה'46)בריבית) בהשגחת כלומר,
שכן  מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה העולם על
העולם  על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית ההלוואה
ההלוואה  שכן מצרים, יציאת במופתי גילוי לידי שבאה
להמציא  ברואיו על ה' בהשגחת הכפירה על מורה בריבית

הכשרה. בדרך פרנסתו אחד פרשת 47)לכל כהנים בתורת
מארץ  אתכם הוצאתי כך תנאי "על שנינו: ה פרשה בהר
המודה  שכל ריבית, מצוות את שתקבלו תנאי על מצרים,
במצוות  הכופר וכל מצרים, ביציאת מודה - ריבית במצוות

מצרים". ביציאת כופר - ריבית

.ÁÌ„‡Ï ¯eÒ‡48˙BÂÏ‰Ï49˙Èa¯a B˙È· È·e ÂÈa50. »¿»»¿«¿»»¿≈≈¿ƒƒ

„Èt˜Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡51Ô‰Ï Ô˙BpL ‡e‰ ‰zÓe52 ««ƒ∆≈«¿ƒ«»»∆≈»∆
‰Ê ¯·„a ÌÏÈb¯È ‡nL ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -53. ¬≈∆»∆»«¿ƒ≈¿»»∆

עה.48) מציעא בניו,49)בבא אצל הלוואה לעשות
מבניו. ללוות טעם 50)כלומר, להטעימן כוונה מתוך

גדול, שכרם שיהיה כדי - ריבית, הנאת כלומר , ריבית,
טעמו  שכבר לאחר בריבית, לאחרים מלהלוות בהימנעם
בשיטה  מובא והרי"ף חננאל רבינו כפירוש ריבית הנאת
הלחםֿמשנה  לפני היו לא והרי"ף הר"ח ודברי מקובצת.

עליהם). עיין והטוריֿזהב, נוהג 51)והמשנהֿלמלך
הבנים. עם ביחסיו בממונו בתור 52)בוותרנות ולא

לאחרים 53)ריבית. גם להלוות ויבואו ריבית בקבלת
בריבית.

.ËBÏ Ô˙Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz54¯˙È «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆¿»«»≈
Úe„È ¯·c‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰ÂlM ‰Ó ÏÚ««∆»»ƒ∆¬≈∆À»∆«»»»«
¯eq‡ ¯ÓÁ ÔÈÚ„BÈ Ô‰ È¯‰L ,‰zÓ ‡l‡ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«∆»«»»∆¬≈≈¿ƒ…∆ƒ

˙Èa¯‰55. »ƒƒ

בשעת 54) כך על שהתנו מבלי מעצמו הפירעון בשעת
קצוצה  ריבית זה הרי ההלוואה בשעת קצץ אם (כי ההלוואה
אלא  חכם לתלמיד התירו ולא ג). הלכה ו פרק להלן (ראה
משנה). מגיד - מדבריהם האסורה מאוחרת ריבית בכעין

חכם,55) תלמיד שאינו למי אבל ריבית, בתור נותנם ואינו
בתור  שנותן משום אסור, - ריבית איסור חומר יודע שאינו
פי  על "ואף כתוב: מיימוניות ובהגהות שם). (גמרא ריבית
שלא  בדבר, רגילין להיות חכמים לתלמידי נכון אין כן
בתשובותיו  מיגא"ש והר"י זה. בדבר העם המון ירגילו
היחידים  אלא זה על לסמוך "שאין דעתו קפ"ב ) (סימן

זולתם". לא הכשרים

.ÈB¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰56B‡] ,¯˙BÈ ‰Âl‰ ‡ˆÓe ««¿∆∆¬≈»»«…∆≈
¯˙BÈ ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓe B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰L57È„Îa Ì‡ :[ ∆∆¡ƒ»»««¿∆≈ƒƒ¿≈

‰ÚBË ˙Úc‰L58Â‡Ï Ì‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -59‰zÓ - ∆«««»«»¿«¬ƒ¿ƒ»«»»
BÏ Ô˙pL ‡e‰60‰ÏÊ‚ B‡ ,61B„Èa BÏ ‰˙È‰62ÚÈÏ·‰Â ∆»«¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ«
ÔBaLÁa BÏ63¯Á‡ B‡ ,64‰nÎa .BÏ ÚÈÏ·‰Ï ‰eˆ «∆¿«≈ƒ»¿«¿ƒ«¿«»

„Á‡a ?‰ÚBË ˙Úc‰65ÌÈL·e66‰MÓÁa B‡67B‡ «««»¿∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
‰Ó ‡nL ;‰¯OÚa68‰¯OÚ B‡ ‰MÓÁ ‰MÓÁ «¬»»∆»»»¬ƒ»¬ƒ»¬»»

˙BiLÈÓÁ‰ ÔÈÓ ¯˙È ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰¯OÚ69ÔÈÓ B‡ ¬»»¿≈ƒ»»»≈ƒ¿««¬ƒƒƒ¿«
„Á‡ „Á‡ ˙Bi¯ÈOÚ‰70‡nL ;BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - »¬ƒƒ∆»∆»«»¿«¬ƒ∆»

ÌÈ„Á‡‰71B‡ ˙BiLÈÓÁ‰ Ô‰a ‰BÓ ‰È‰L »¬»ƒ∆»»∆»∆«¬ƒƒ
Ì‰nÚ e·¯Ú˙ ˙Bi¯ÈOÚ‰72. »¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»∆

סג:56) בקטע 57)שם ונציא) (רומא, הראשונים בדפוסים
שגרסו. נראה כאן משנה המגיד מלשון אך אינו, המוסגר
הדעת  שאין בכדי יותר המלווה במצא שגם זה, לדין וכמקור
רבינו  שגירסת שנראה אומר הוא להחזיר, חייב אינו טועה
ואשכח  לחבריה פשיטי דאוזיף מאן "האי הייתה שם בגמרא
(יותר)". טופיאתא הלווה) לו שהחזיר בכסף (מצא בהו

מבאר 58) (בסמוך המעות במניין לטעות עלולה כלומר,
או  שהמלווה, להניח ויש - טועה) הדעת בכמה רבינו

בחשבון. טעה הדעת 59)הלווה, שאין בכדי - שמצא
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ט)60)טועה. (בהלכה למעלה שאמרנו פי על ואף
מקום  מכל בלבד, חכמים לתלמידי מותרת סתם שתוספת
להחזיר  חייב אינו - ידיעתו בלי המלווה ליד כשהגיעה
סימן  דעה יורה דעת (חוות חכם תלמיד שאינו למי אפילו

ב). קטן סעיף לתלות 61)קס שאין ובמקום כלומר,
חינם  מתנת נותן שאינו לב קשה אדם שהלווה כגון, במתנה,
שטעה  להניח שאין הואיל וכו' שגזילה תולים אנו -

שם). (גמרא חוזר 62)בחשבון ועתה רבים, ימים זה
הגזילה 63)בתשובה. השבת מצוות ידי בזה ויוצא

ח. הלכה ואבידה גזילה מהלכות א בפרק כמבואר
ביניהם 64) היה שלא כגון, בגזילה, לתלות שאין במקום

וכו' ממנו גזל אחר שאדם תולים - ומתן משא שום מעולם
בגמרא). המעות 65)(שם מונה כשהוא - אחד מטבע

יותר, אחד מטבע ומצא אחד אחד היינו יחידית בספירה
במניין. שטעה היינו 66)תולים זוגית ספירה מונה כשהוא

אחת. מפעם יותר במניין טועה הדעת אין כי בשניים,
יש 67) עשרה או חמישה יתירים מצא אם וכן כלומר,

בטעות. למנות 68)לתלות זה לווה או מלווה של מנהגו
עשיריות  או בחמישיות אלא שניים, שנים או אחד אחד לא

משנה). לחם לפי 69)(עיין ספירה של החישוב לפי
עשר.70)חמישיות. אחד או שישה שמצא כגון,

מטבע 71) בצד להניח עשיריות או בחמישיות המונים דרך
סופרים  המניין גמר ואחר עשירייה או חמישייה לכל אחד
או  החמישיות מספר וקובעים האלה המטבעות את

הרי"ף.72)העשיריות. וכפירוש שם

.‡È‰ÂÏn‰73ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡74·˙Bk‰ ÔÎÂ , ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿≈«≈
BÏ˜LÓ L¯Ùe ,Úe„È ÚaËÓ d˙a˙Îa BzL‡Ï75, ¿ƒ¿ƒ¿À»»«¿≈«»«≈≈ƒ¿»

eÙÈÒB‰Â76˙ÓÁÓ ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡ :BÏ˜LÓ ÏÚ ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈≈¬«
˙ÙÒBz‰77eÙÈÒB‰ elÙ‡Â ,˙ÙÒBz‰ ¯eÚL BÏ ‰kÓ - «∆∆¿«∆ƒ«∆∆«¬ƒƒ

- ˙ÙÒBz‰ ˙ÓÁÓ eÏÊe‰ ‡Ï Ì‡Â ;‡e‰L Ïk ÂÈÏÚ»»»∆¿ƒ…¿≈¬««∆∆
d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,BÏ ‰kÓ BÈ‡≈¿«∆∆»≈ƒ«¿≈««≈¿»

‰ÚL78ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .79„Ú ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰La ? »»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ»»«
e‰eOÚÂ ‰Úa¯‡ BÏ˜LÓ ‰È‰L ÔB‚k ,B˙ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿∆»»ƒ¿»«¿»»¿»
B˙ÈLÈÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ eÙÈÒB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰MÓÁ80- ¬ƒ»¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ

˙ÙÒBz‰ Ïk BÏ ‰kÓ81eÏÊe‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆»«∆∆««ƒ∆…¿
e˙ÁÙe ÚaËn‰ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .˙B¯t‰«≈¿«ƒ¿«¿∆«««¿≈«ƒ¬

epnÓ82. ƒ∆

צז:73) קמא פה 74)בבא בעל או בשטר - בפירוש התנה
וכדומה. זוז דינר, כגון מטבע, באותו שיפרענו

יחידות 75) למספר המטבעות ערכי התאימו בתקופתם
- הקטן המטבע ממשקל כפול שמשקלו מטבע משקלם:

כפול. המלכות.76)ערכו עלה 77)מטעם המטבע שער
התוספת, עם מטבע באותו כשנפרע משתכר המלווה ונמצא

ריבית. זה אינו 78)והרי המלווה שהרי הפירעון, בשעת
לקנות  יכול אינו כי המשקל, תוספת ידי על כלום מרוויח
בשעת  לקנות יכול שהיה ממה יותר מקבל שהוא במטבע

שם. ותוספות רש"י ראה מנכה.79)ההלוואה. שאינו
המתכת 80) לעניין המטבע הושבחה מהתוספת שכתוצאה

עד  אבל יותר. יקבל כסף של לגוש יתיכו ואם שבו,
ואין  מועט, השבח ההתכה, הוצאות עם בהתחשב חמישיתו,

שיטה  (עיין מתנה בתור ונותנם זה על להקפיד אדם בני דרך
שם). התוספת 81)מקובצת של ההפרש את אפילו

מחמישיתו. הפחת 82)שלמטה מחמת הפירות הוקרו אם
ממטבע  לו נותן הוקרו לא ואם ההפרש. למלווה, לו, מוסיף
עד  שפחתו אמורים, דברים במה שעה. באותה היוצא
(רי"ף  הפחת כל משלים כך על יתר פחתו אם אבל חמישיתו

שם).

.·ÈÏÒÙÂ ,ÚaËn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰83Ì‡ : ««¿∆∆¬≈«««¿≈«¿ƒ¿«ƒ
d˙B‡Ï C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»
CÏ :BÏ ¯ÓB‡Â ,e‰ÂÏ‰L ÚaËnÓ BÏ Ô˙B - ‰È„Ó¿ƒ»≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈
- ÌLÏ C¯„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÈBÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈∆∆¿»

‰ÚL d˙B‡a ‡ˆBi‰ ÚaËnÓ BÏ Ô˙B84ÔÎÂ . ≈ƒ«¿≈««≈¿»»»¿≈
‰a˙Îa85. ƒ¿À»

המלכות.83) מטעם מהמחזור צח.84)הוצאה שם
י.85) הלכה אישות מהלכות ט"ז בפרק ביארו

.‚ÈÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰86‰ÂÏnÏ ÏÁnL ‰Âl‰L : ƒ¿»«¿ƒ∆«…∆∆»«««¿∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁwÏ „È˙ÚL B‡ epnÓ Á˜lL ˙Èa¯a»ƒƒ∆»«ƒ∆∆»ƒƒ«««ƒ
ÏÈÚBÓ BÈ‡ - ‰zÓ Ô˙ B‡ ÏÁnL B„iÓ ewL∆»ƒ»∆»«»««»»≈ƒ

ÌeÏk87‰ÏÈÁÓ ÌÏBÚaL ˙Èa¯ ÏkL ;88Ï·‡ ,‡È‰ ¿∆»ƒƒ∆»»¿ƒ»ƒ¬»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,BÊ ‰ÏÈÁÓ ‰¯Ò‡Â ‰ÏÁÓ ‡Ï ‰¯Bz‰«»…»¬»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈
.Ì‰È¯·c ÏL ˙Èa¯a elÙ‡ ,˙Èa¯a ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰«¿ƒ»∆∆¿ƒƒ¬ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆
¯Á‡Ó ‡l‡ .‰BÎ BÊ ‰‡¯B‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈»»¿»∆»≈««

‰ÂÏn‰ Ú„ÈÂ ,BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L89¯·cL ∆¿ƒ««¿∆¿«¬ƒ¿»«««¿∆∆¿«
BÏ LÈÂ ‰OÚ ¯eq‡90epnÓ ÏhÏ91ÏÁÓÏ ‰ˆ¯ Ì‡ , ƒ»»¿≈ƒ…ƒ∆ƒ»»ƒ¿…

e¯Ó‡ Le¯Ù·e .ÏÊb‰ ÏÁBnL C¯„k ,ÏÁBÓ -≈¿∆∆∆≈«»≈¿≈»¿
ÌÈÓÎÁ92ÔÈ‡ - e¯ÈÊÁ‰L ˙Èa¯a ÈÂÏÓe ÔÈÏÊb‰L , ¬»ƒ∆««¿»ƒ«¿≈¿ƒƒ∆∆¡ƒ≈

˙ÏÚBÓ ‰ÏÈÁn‰L ÏÏkÓ .Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó93. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆«¿ƒ»∆∆

ב.86) סימן שם בראש ועיין סא. מציעא בבא פי על
גבהו.87) כבר אם הלאו לתיקון או נתינתו להתיר
נותנו.88) מדעתו הנוסחה:89)הלווה אחרים בספרים

הך. והיינו - להוציא 91)ללווה.90)הלווה הוא יכול 
דין. בבית למעלה 92)מהמלווה (השווה צב: קמא בבא

ה). הלכה ד על 93)פרק חולק שאינו מורה רבינו לשון
מועילה  שהמחילה משום כבר, שגבה בריבית אלא הגאונים
שאין  מסכמת, דעתו לגבות העתיד ריבית על אבל כחשבון,
נתינת  להתיר מועילה במתנה שנותנו רצונו והבעת המחילה
משנה, (מגיד היא מחילה ריבית נתינת כל שכן ריבית,

י). הלכה למעלה והשווה

.„ÈÌ˙B‡ ÔzÏ ¯zÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ94‡Ï,ÔÓ‡ Ì„ ƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ≈»¿»»∆¡»
ÌÈ·BË ÌÈÒÎ BÏ LiL95.„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ , ∆≈¿»ƒƒ»¿»»¿»¿∆¿≈

LÈ Ì‡ ;Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«¿ƒƒ¿∆≈¿≈»∆ƒ≈
ÌL LÈ Ì‡Â ;ÁÂ¯‰ ÔÓ Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ôz - ÁÂ¯ ÌL»∆«≈»∆∆¿»ƒ»∆«¿ƒ≈»

‰fL .Ec·Ï ‰z‡ „ÈÒÙz - „ÒÙ‰96‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡97, ∆¿≈«¿ƒ«»¿«¿∆∆¬«ƒƒ
ÈÒÎ·e ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡ ÏÎÂ¿»¬«ƒƒ≈»¬»∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

e¯Ê‚ ‡Ï ÌÈÓB˙È98. ¿ƒ…»¿

ע.).94) מציעא (בבא עיסקא קרקעות,95)בתור היינו,
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deleפו deln zekld - mihtyn xtq - oeiq 'k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נחלות  מהלכות י"א פרק (רבינו משובח) (קרקע עידית ויהיו
"דמשפר  שם בגמרא רבינו נוסחת הנראה וכפי - א) הלכה
בהלכות  - ושם שם. רש"י ועיין "דמשפו" ולפנינו ניכסיה",
אפוטרופוס: למינוי הנוספים התנאים יתבארו - נחלות
פרטם  ולא - נידוי" קיבל לא ומעולם התורה, דיני "ושומע
ששם  - נחלות בהלכות שיתבאר מה על וסמך כאן רבינו
(לחם  יתומים לנכסי הנוגעים הדינים ביאור מקום עיקר

אלו.96)משנה). תנאים לפי העסק נתינת היינו,
קצוצה,97) ריבית זה ואין - ח, הלכה ה פרק להלן כמבואר

שם  שיהיה ייתכן הרי כי ובטוח, קצוץ הריווח שאין מאחר
מעותיהם 98)הפסד. יכלו "שלא היתומים לתקנת

שם). רש"י וראה (שם, פרוטה" פרוטה להאכילם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלווה 1) ישראל ודין בריבית, הגוי מן ללוות שמותר מבאר

לגוי  ערב להיות לו ושאסור לו, להחזיר וביקש הגוי מן
ונתגייר, הגוי מן מעות לווה ודין בריבית, לישראל שהלווה
ואין  להפסד, ורחוק לשכר קרוב מעותיו ליתן ושאסור
שלא  חבירו עם משתתף ודין שכר, למחצית חנווני מושיבין
ודין  מאוחרת, או מוקדמת ריבית ודין הקרן, עם השכר יצרף
אמירה  שכר ודין ומותרים, - ריבית כמו שהם דברים
ודין  ריבית, הערמת משום האסורים דברים ודין שמותר,

דינרים. משכיר

.‡ÔÈÂÏÓe Ô‰Ó ÔÈÂÏ - ·LBz ¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿≈»…ƒ≈∆«¿ƒ
Ô˙B‡˙Èa¯a2EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;3EÈÁ‡Ï - »¿ƒƒ∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÏBÚ‰ ¯‡LÏÂ ,¯eÒ‡4CÈM‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯zÓ »¿ƒ¿»»»À»ƒ¿«¬≈¿«ƒ
CÈM˙ È¯ÎpÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5ÈtÓ . ¿≈»ƒ∆∆¡««»¿ƒ«ƒƒƒ

‰ÚeÓM‰6‰OÚ ˙ÂˆÓ BfL e„ÓÏ7.‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ . «¿»»¿∆ƒ¿«¬≈¿∆ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."iebl jiydl dyrÎzevne"

ש"אסור  אף מעכו"ם ריבית לקחת התורה שהתירה מה
אסור  וגם מנכרי בין מישראל בין תורה דין שהוא כל  לגזול
ישראל  ואחד עכו"ם "ואחד וממכר, במקח אדם בני לרמות
שריבית  והונאה, מגזל ריבית שונה כי הזה", בדבר שוים
מעכו"ם  בריבית התורה הקילה ולכן הלוה, מדעת נלקחת
לעכו"ם. גם אסורים ולכן מדעתו שלא הם והונאה גזל אבל
לעכו"ם, להשיך מצות־עשה יש מדוע להבין צריך אבל
ומהו  ממון, חיסרון בו יש כי "נשך" קראתו התורה הלא

עכו"ם. של ממון לחסר שנצטווינו הטעם
ישראל  של בממונם העניינים: פנימיות פי על בזה והביאור
ומכיון  נשמתו" לשורש השייכים קדושים "ניצוצין ישנן
על  בכספו להרוויח יכול שאדם בעולמו הקב"ה שהטביע
ריבית  של הניצוצין שגם מובן הרי בריבית אותו שילווה ידי
שהתורה  מאחר אלא נשמתו לשורש שייכות איזו להם יש
כמו  דחי'ה של בדרך אלא לבררן ניתן לא ריבית אסרה

האסורים. הדברים כל של בניצוצין
לגוי  להלוות שמותר רק שלא אומרים שיש מה יובן ובזה

ממנו  לקחת כדי לו להלוות מצוה שאף אלא בריבית
מוכח  הישראל להלוואת זקוק שהנכרי בזה כי הריבית,

בממונו. נמצאים ישראל של שניצוצין
(115 'r a"ig y"ewl)

ע:2) שכוונת 3)ב"מ מורה, זה פסוק על רבינו הסתמכות
בריבית, - תושב וגר הגוי מן ההלוואה היתר להוכיח רבינו
אזהרה  זה שפסוק ב, הל' פ"ד למעלה למבואר בהתאם
דבר  הגוי מן ההלוואה שלהתיר תימה, וזה הוא. ללווה
הלוואה  ולהתיר שם). ורש"י גמרא (עיין שמותר הוא פשוט
בזה  התעורר וכבר זה, מפסוק ללמוד אין בריבית לגוי
רבינו  בדברי לגרוס מציע והמשנהֿלמלך הלחםֿמשנה.
תשיך", "לנכרי עם אחד בפסוק הנאמר תשיך" לא "ולאחיך
הערה  בסמוך (ראה תישוך הכוונה: תשיך" ש"לנכרי וכשם
לא  כלומר תישוך, לא הכוונה: תשיך" לא "לאחיך כך ד),
רק  רבינו בדברי לגרוס נראה (ויותר בריבית תלווהו
ימוך  (כי "אחיך" נאמר ריבית שבפרשת וכוונתו: "לאחיך",
מותר  העולם שלשאר משמע נשך) מאתו תקח אל וגו' אחיך
קנט). סי' יורהֿדעה 'טור' (השווה להלוות ובין ללוות בין

(4 ֿ משנה (עיין תושב וגר גוי כגון אחיך, נקראים שאינם
ֿ 5)למלך). (כסף בריבית הלווהו היינו תישוך, כלומר,
רסג.6)משנה). פיסקא כיֿתצא פרשת דברים, 'ספרי'

על 7) בלאו שהוזהרנו "כמו להם כשנלוה ריבית מהם לקבל
(כמבואר  חנם מתנת להם ליתן שלא לומר תחנם", "לא
אותם, כשנלוה אף ב'עשה'. הוזהרנו א) הל' ע"ז מהל' בפ"י
והשווה  (מגדלֿעוז, בריבית" אלא חנם אותם נלוה שלא
זאת  שאין הראב"ד ודעת קצח). עשין המצוות' 'ספר רבינו
שזה  הכוונה, מצותֿעשה" "זו ב'סיפרי' שאמרו ומה מצוה,
כלומר, אחיך, אצל - 'עשה' שנקרא - עשה מכלל הבא לאו
שהמשיך  לך ולומר לאחיך, ולא להשיך רשאי אתה לנכרי
הרמב"ן  דעת הוא (וכן 'עשה' על אף עובר הישראל את

ב). הל' פ"א למעלה והשווה התורה, בפירוש

.·ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡8„·BÚ‰ ˙‡ ‰ÂÏÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰iL »¿¬»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»≈«¿∆∆»≈
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk9ÂÈiÁ È„Îa ‡l‡ ,10e¯Êb . »ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿≈«»»¿

BnÚ B˙·ÈLÈ ·¯a ÂÈOÚnÓ „ÓÏÈ ‡nL11CÎÈÙÏ . ∆»ƒ¿«ƒ«¬»¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡e‰ È¯‰L ,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ∆¬≈

ÂÈÙlÓ Á¯Ba12,ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Â .BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ BÈ‡Â ≈«ƒ¿»»¿≈»ƒ∆¿¿«¿ƒ»»
Ba ÏÈ‚¯ BÈ‡L13˙BÂÏ‰Ï ¯zÓ - ÂÈOÚnÓ „ÓÏÏ ∆≈»ƒƒ¿…ƒ«¬»À»¿«¿

ÁÈÂ¯‰Ï elÙ‡ ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ14˜·‡ ÏÎÂ . ¿≈»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿ƒ«¿»¬«
ÏkÏ ˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ˙Èa¯15. ƒƒƒ»≈»ƒÀ∆∆«…

ע:8) רבינו 9)ב"מ שמבאר כמו מותר, – ריבית אבק אבל
ההלכה. להרווחה.10)בסוף לא - מחייתו לצורך

(שם).11) גזרו לא - חייו כדי עצמו 12)ועל מונע
יתבענו. שלא - הגוי אצל שמדרך 13)מלהראות הגוי, עם

מישיבת  וכ"ש הארץ עמי מישיבת להתרחק תלמידֿחכם
מהל' ופ"ו יא, הל' התורה יסודי מהל' פ"ה (השווה גוים
'מקור  (עיין ממעשיו ילמוד שמא לחוש ואין א) הל' דעות

קנט). סי' יורהֿדעה על "ועכשיו 14)חיים' כרבינא. שם
עצמם  אדם כל "עשו - המגידֿמשנה אומר - בארצותינו"
- רש"י משם שמעתי הרשב"א, וכתב כתלמידיֿחכמים.
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וכן  חייו". לכדי שיעור ואין וארנונות מיסים שרבו מפני
מותר  (עכשיו) "והאידנא קנט: סי' בשו"ע הלכה נפסקה

ענין". ריבית 15)בכל שאבק לפי להרויח, ואפי' אדם לכל
בריבית  לגוי ההלוואה וכן מדבריהם, אלא אסורה אינו
לגזירה  וגזירה לגזירה, גזירה זו והרי הוא, מדבריהם איסור
ג). אות ג, חלק מו שער ה'תרומות' (בעל רבנן בה גזרו לא

.‚Ó ˙BÚÓ ‰ÂlL Ï‡¯OÈ˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô16, ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz17„·BÚÏ ‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆»≈
Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ¬≈ƒƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ≈∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏhiL „Ú . »≈»ƒ«∆ƒ…»≈»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ19.¯Á‡‰ Ï‡¯OÈ „Èa ÌzÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿«¬…¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»≈»«≈

עא:16) אלא 17)ב"מ דוקא, לאו "לך" הריבית, את
ליד  ישר הריבית במעלה גם כי (במקומך), תחתיך כלומר
עלֿמנת  לך אלוה לחבירו כהאומר זה הרי כי אסור, - הגוי
קסח). סי' שם ('טור' אסור שהוא לגוי הריבית שתתן

ובמצות 18) - חובו לפרוע דעת על הגוי אצל המעות הביא
שאין  לפי אסור, - חבירו לישראל נתנם ובשליחותו הגוי
שמישראל  ומאחר הגוי, עם ישראל ביחסי שליחות תורת
בריבית  המלווהו הוא שהישראל נמצא - הכסף מקבל הוא

ונותנם 19)(שם). כשנוטלם דוקא ולאו - הישראל, מיד
גבי  על הניחם לישראל הגוי אמר אם הואֿהדין אלא ביד,
מאחר  מותר, - השני הישראל (משם) ונטלם והפטר, קרקע

שם). (גמרא הישראל באמצעות לידו באו שלא

.„,˙Èa¯a Ï‡¯OiÓ ˙BÚÓ ‰ÂlL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»»»ƒƒ¿»≈¿ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈ B‡ˆÓ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï Lw·eƒ≈¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»≈«≈¿»«

EÏ ‰ÏÚÓ È‡Â ,ÈÏ Ìz20‰ÏÚÓ ‰z‡L C¯„k ¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿¿∆∆∆«»«¬∆
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈÏ21,Ï‡¯OÈ Ïˆ‡ B„ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈¬≈∆À»¿ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿»≈

B„Èa ˙BÚn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡22, ««ƒ∆»«»≈»ƒ«»¿»
˙ÚcÓe ÏÈ‡B‰23‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô˙ Ï‡¯OÈ24. ƒƒ««ƒ¿»≈»«¬≈ƒƒ¿»

במישרין.20) (לישראל לו" אעלה "ואני באומר והואֿהדין
שם). הגוי 21)'טור' ובשביל (שם). לוה הוא הגוי שמן

נותנם. השני.22)הוא הישראל במצוותו,23)של
כי 24)בשליחותו. מלווהו, הישראל כאילו זה והרי

ישראל, אצל לגוי שליחות יש חכמים אמרו לחומרא
(כסףֿמשנה  בדיינים שיוצאת קצוצה ריבית כחומר ועשאום
והרשב"א  והרמב"ן רבינו). בדעת הרשב"א תלמידי בשם
ואינה  ריבית אבק אלא זה אין ולדעתם רבינו, על חולקים

מגידֿמשנה). (עיין בדיינים יוצאת

.‰„·BÚ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ˙BÏ˙Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿«≈
ÌÈ·ÎBk25„·BÚÂ .Ï‡¯OÈÏ ˙Èa¯a Ô˙BÂÏ‰Ï È„k , »ƒ¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÂÏ‰L ÌÈ·ÎBk26 »ƒ∆ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»¿ƒ¿»≈
·¯Ú‰ Ú·BzL Ì‰ÈÈ„aL ÔÂÈkL ;·¯Ú BÏ ˙BÈ‰Ï ¯Á‡«≈ƒ¿»≈∆≈»∆¿ƒ≈∆∆≈«∆»≈

‰lÁz27˙Èa¯a Ï‡¯OÈ ˙‡ Ú·Bz ·¯Ú‰ ‡ˆÓ , ¿ƒ»ƒ¿»∆»≈≈«∆ƒ¿»≈»ƒƒ
Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ da ·iÁ ·¯Ú‰L∆∆»≈«»»»≈»ƒ¿ƒ»ƒƒ≈
- ‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈÏÚ»»»≈»ƒ∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰28. ¬≈∆À»

בריבית 25) אותם ילוה והגוי גוי, ביד להפקיד כלומר,
הוא  וכן הרי"ף, וכנוסחת סא: ב"מ ע"פ (כ "מ לישראל

ח). הל' ה פרק שם את 27)שם.26)בתוספתא ורואים
שתובעים  ישראל, לדיני (בניגוד כלווה - המלוה כלפי הערב
ונפרע  הערב אצל חוזר אז לו נתן לא ואם תחילה, הלווה את
כאילו  זה, והרי ג) הל' פכ"ה להלן שיתבאר כמו ממנו,

לישראל. והלווה וחזר הגוי מן לוה בשעה 28)הערב כי
הקרן  הלווה של חובו ממנו ונפרע הערב, אצל הגוי שחוזר
לישראל  מלוה הוא שעה באותה כאילו זה הרי והריבית,
ותובע  חוזר והריבית) הקרן (היינו שהלווהו ומה - חבירו

ממנו.

.Â‰ÂlL Ï‡¯OÈ29,˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ˙BÚÓ ƒ¿»≈∆»»»ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ
‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Êe30¯ib˙ ‡lL „Ú Ì‡ :¯ib˙Â , ¿»»»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«∆…ƒ¿«≈

Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê31Ì‡Â ;˙Èa¯‰Â ¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿»ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ÔÙ˜Ê ¯ib˙pMÓƒ∆ƒ¿«≈¿»»»»¿ƒ¿»∆∆«∆∆¿…

˙Èa¯‰32ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .33Ï‡¯OiÓ ‰ÂlL »ƒƒ¬»≈»ƒ∆»»ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂÏÓa ˙Èa¯‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ ,˙Èa¯a¿ƒƒ¿»«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿»««ƒ
˙‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ‰·Bb - ¯ib˙pL ¯Á‡ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL∆¿»»»»««∆ƒ¿«≈∆∆«∆∆¿∆

ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La :e¯Ó‡È ‡lL ;˙Èa¯‰34.‰Ê ¯ib˙ »ƒƒ∆……¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆
˙Èa¯‰ ˙BÚÓ Ïk ¯ib˙pL ¯Á‡ epnÓ Ï‡¯Oi‰ ‰·B‚Â¿∆«ƒ¿»≈ƒ∆««∆ƒ¿«≈»¿»ƒƒ

·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk Ô‰a ·iÁ˙pLÌÈ35. ∆ƒ¿«≈»∆¿∆»»≈»ƒ

עב.29) לחשבון 30)שם והקרן הריבית צירף זמן לאחר
לפלוני. חייב אני וכך כך עליהם: שטר לו וכתב אחד,

שם).31) (רש"י הוא וכקרן כגבוי, חשוב שזקפו שמשעה
מכיון 32) שהתגייר, קודם שהצטבר הריבית את לא ואפילו

של  ריבית כזקיפת הדבר נראה - שנתגייר לאחר שזוקפו
קעא). סי' ושו"ע 'טור' (מגידֿמשנה, לישראל ישראל

ריבית.34)שם.33) של מחוב עצמו אבל 35)לפטור
דעת  (וכן שנתגייר לאחר שעלה הריבית את גובה אינו

כרא"ש). ולא שם, ב'טור' הרמ"ה

.Ê‰ÂˆÓ36ÌÈc˜‰Ï37˙‡ÂÏ‰Ï ÌpÁa Ï‡¯OÈ ˙‡ÂÏ‰ ƒ¿»¿«¿ƒ«¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«¿»«
˙Èa¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ38. ≈»ƒ¿ƒƒ

עא.36) ללוות.37)שם הבאים וגוי כלומר,38)ישראל
הגוי  הלואת למצות קודמת בחנם ישראל הלוואת מצות
ונכרי  "עמי (שם הריבית את מפסיד שהמלוה אע"פ בריבית,

קודם"). עמי -

.ÁÂÈ˙BÚÓ ÔziL Ì„‡Ï ¯eÒ‡39˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ »¿»»∆ƒ≈¿»»¿»»¿»
„ÒÙ‰Ï40‡¯˜ - Ôk ‰OBÚ‰Â .‡e‰ ˙Èa¯ ˜·‡ ‰fL , ¿∆¿≈∆∆¬«ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
ÚL¯41Ô˙ Ì‡Â .42ÔÈ„k „ÒÙ‰·e ¯ÎOa ÔÈ˜ÏBÁ - »»¿ƒ»«¿ƒ«»»«∆¿≈¿ƒ
˜ÒÚ‰43˜BÁ¯Â „ÒÙ‰Ï ·B¯˜ ÂÈ˙BÚÓ Ô˙Bp‰Â . »≈∆¿«≈¿»»¿∆¿≈¿»

¯ÎOÏ44„ÈÒÁ ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -45. ¿»»¬≈∆ƒ¿»»ƒ

נושא 39) יהיה לבדו המעות שמקבל דהיינו עיסקא, בתור
מהל' פ"ו (ראה מהרווח חלק יקבל הממון ובעל ונותן,

מב). הערה ולהלן וה"ב, א הל' ושותפין שם 40)שלוחין
חלקו  המעות בעל יקבל - רווח ישא העסק אם דהיינו ע.
המתעסק  על ההפסד אחריות הפסד, יהיה ואם שהתנו, כפי
"קרוב  שכתב ומה יד). הל' פ"ד למעלה (השווה בלבד
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נותן  אפילו הואֿהדין כי דוקא, לאו להפסד" ורחוק לשכר
הרווח  של שווה חלוקה יסוד על דהיינו שכר, למחצית
כל  של עמלו שכר לו נותן אלאֿאםֿכן אסור, - וההפסד
מקובצת' ב'שיטה ריטב"א (ועיין ט הל' לקמן כמבואר יום,

ב'שיטה 41)שם). יהונתן (רבינו חכמים דברי על שעובר
הרשעים, ממדת הוא שזה שהכוונה ונראה שם). מקובצת'
רשעים", מדת "זו ד): פרק (ב"מ בתוספתא הנוסחא הוא וכן
שלי  ושלך שלי, שלי י) משנה (פ"ה באבות שאמרו עלֿדרך

רשע. חלוקה.42)- תנאי שום ביניהם התנו ולא בסתם,
שבעל 43) ב, א, הל' ושותפין שלוחין מהל' בפ"ו שנתבאר

מימי  יום כל של עמלו שכר למתעסק ליתן צריך הממון
ואם  ה"ט). פ"ד שכירות הלכות (ראה בטל כפועל השותפות
ברווח  חלקו שיהיה חכמים תיקנו עמלו, שכר ליתן רצה לא
אם  היינו ההפסד, באחריות חלקו מאשר יותר המתעסק של
המעות  ובעל הרווח שלישי שני המתעסק יטול רווח שם יש
ובעל  בשליש המתעסק נושא - הפסד של ובמקרה שליש,
חכמים  ש"תיקנו לפי הדבר, וטעם שלישים. בשני המעות
הממון  חצי יהיה בהם, להתעסק לחבירו מעות הנותן שכל
זו  תקנה ולפי פקדון, בתורת האחר והחצי הלוואה, בתורת
לאמצע  הממון כל של ההפסד או השכר שיהיה איֿאפשר
שכר  נוטל הממון בעל נמצא כן, אומר אתה שאם בשוה,
זה  אלא כלום, עושה ואינו פקדון שהם מעותיו חצי
שהלווהו  מעותיו מפני פקדון של בחצי לו טורח המתעסק
ב). הל' שם (רבינו ריבית" אבק לידי באים ונמצא

(עיין 44) חכמים שתיקנו משליש פחות ברווח שחלקו היינו
שם). מקובצת' ב'שיטה למעלה 45)ריטב"א והשווה שם,

מ. הערה

.ËÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡46ÈÂÁ47¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ48ÔzÈ ‡ÏÂ , ≈ƒƒ∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿…ƒ≈
˙B¯t Ô‰a ÁwÏ ˙BÚÓ49ÌÈˆÈa ‡ÏÂ ,¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ »ƒ«»∆≈¿«¬ƒ»»¿…≈ƒ

BlL ÔÈÏB‚¯z‰ ˙Áz ·ÈLB‰Ï50¯ÎO ˙ÈˆÁÓÏ51, ¿ƒ««««¿¿ƒ∆¿«¬ƒ»»
ÔÈÓL ÔÈ‡Â52ÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú53˙ÈˆÁÓÏ ÔÓhÙÏ ¿≈»ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿«¬ƒ

¯ÎO54BBÊÓe BÏÓÚ ¯ÎO BÏ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,55B‡ . »»∆»ƒ≈»«¿«¬»¿
e¯‡aL BÓk ,B„ÒÙ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˜qÚ˙n‰ ÁÂ¯ ‰È‰È56 ƒ¿∆∆««ƒ¿«≈≈«∆¿≈¿∆≈«¿

˙eÙzM‰ ÔÈÚa57. ¿ƒ¿««À»

סח.46) פירותיו.47)שם חלוקה 48)למכור יסוד על
וההפסד. הרווח של (שם).49)שווה הזול במקום

בגידול 50) לטפל יהיה ועליו הביצים, מקבל של
שווין 51)האפרוחים. שיהיו מה האפרוחים, רווח של

הביצים. דמי על וימסרם 52)יותר עתה, שווים הם כמה
לפטמם. ב"ב 53)לרועה בפירושו (רבינו צעירים חמורים

הפיטום.54)עח:). שבח של 55)של עמלו כלומר,
התרנגולים  בעל של ומזונו עמלו ושכר פירות, ולוקח חנווני
על  נוסף והעגלים האפרוחים למזון שמוציאים והרועה,

ביאורנו 56)עמלו. (וראה שם ושותפין שלוחין בהל'
מב). הערה עיסקא.57)למעלה יסוד על

.ÈÛzzLn‰58B‡ ,Ú˜¯˜a B‡ ˙BÚÓa B¯·Á ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ¬≈¿»¿«¿«
˜ÒÚ BÏ Ô˙Bp‰59¯ÎO‰ Û¯ˆÈ ‡Ï -60Ô¯w‰ ÌÚ61; «≈≈∆…¿»≈«»»ƒ«∆∆

¯ÎO ÌL ‰È‰È ‡Ï ‡nL62.˙Èa¯ È„ÈÏ ÔÈ‡a e‡ˆÓÂ , ∆»…ƒ¿∆»»»¿ƒ¿¿»ƒƒ≈ƒƒ
˙BÚÓ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ63·zÎÈÂ ˙eÙzL B‡ ˜ÒÚ ˙¯B˙a ¿≈…ƒ≈»¿«≈∆À»¿ƒ¿…

Ô˙B‡64„Èa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,˙eÓÈ ‡nL ;‰ÂÏÓ »ƒ¿»∆»»¿ƒ¿»«¿»¿«
˙Èa¯‰ ˙‡ Ba ‰·B‚Â ,L¯Bi‰65. «≈¿∆∆»ƒƒ

נושאים 58) ששניהם דהיינו שותפות, יסוד על בקרקע
שם). ושותפין שלוחין בהל' (רבינו השיתוף בממון ונותנים

המעות)59) (מקבל בלבד שאחד דהיינו עיסקא, יסוד על
חכמים  שהתירו בדרך (שם), השיתוף בממון ונותן נושא

בה"ח. הרווח.60)כמבואר או 61)אומדן בעסק כחלקו
ע"פ 62)בשותפות. ויגבה לו, יאמין לא המעות ובעל

סח.). (שם בו הנקוב כפי ֿ 63)שטרו, (כסף קרקע או
בלבד.64)משנה). הקרן שמא 65)אפילו כלומר שם,

הקרן, של בהפסד חלקו לישא המעות בעל ועל הפסד יהיה
ישא  שהמוריש שביניהם התנאי את יודע שאינו - והיורש
בא  ונמצא ההפסד ניכוי ללא הקרן כל יגבה בהפסד, חלק

ריבית. גביית לידי

.‡ÈB˙B‡ ¯Á‡Ï B‡ ˙Èa¯‰ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡66?„ˆÈk . »¿«¿ƒ»ƒƒ¿«≈≈«
˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â ,epnÓ ˙BÂÏÏ ÂÈÈÚ Ô˙67 »«≈»ƒ¿ƒ∆¿»»¿«≈«ƒ¿

e‰ÂÏiL ÏÈ·La68epnÓ ‰ÂÏ .˙Óc˜Ó ˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒƒƒÀ¿∆∆»»ƒ∆
ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â69˙BBÏ·Ò BÏ ÁlLÓ ‰È‰Â , ¿∆¡ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ¿

˙Èa¯ ‡È‰ BÊ - BÏˆ‡ ÔÈÏËa eÈ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»∆»¿≈ƒ∆¿ƒƒƒ
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Ôk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡Ó70. ¿À∆∆¿ƒ»«¿»»≈¬≈∆¬«ƒƒ

עה:66) מתנות.67)שם כתב 68)דורונות, רבינו
כנוסחת  שלא בירושלמי, המשנה (כנוסחת נסתר בלשון
ומשמע  נוכח) בלשון - שתלווני" "בשביל בבבלי המשנה
אלא  הסבלונות, בשליחות כוונתו את פירש לא שאפילו
קס). סי' יורהֿדעה יוסף' ו'בית ('טור' אסור - סתם משלחו

בשביל 69) לו "ואומר הבבלי: ונוסחת הירושלמי, כנוסחת
הקודמת). הערה (ראה בדיינים 70)מעותיך" יוצאה ואינה

סב:). (שם

.·È‰ÂlL ÈÓ71Ì„wÓ ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÓ ƒ∆»»≈¬≈¿…»»»ƒƒ…∆
ÔÈ‡Â ,ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÏL BÏ ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿≈
BÁ˙ÙÏ ÌÈkLÈ B‡ ÌÈ¯·„a BÒl˜iL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72; »ƒ«∆¿«¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·„ elÙ‡ - ¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL73ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆»»»¬ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈

‡¯˜Ó ‰ÂÏn‰ ˙‡ „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡74‡¯Ó‚ B‡75Ïk »¿«≈∆««¿∆ƒ¿»¿»»»
;Ì„wÓ ‰Êa ÏÈ‚¯ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,B„Èa ÂÈ˙BÚnL ÔÓÊ¿«∆¿»¿»ƒ…»»»ƒ»∆ƒ…∆

¯·c Ïk CL :¯Ó‡pL76. ∆∆¡«∆∆»»»

עה:71) יד.).72)שם ברכות (השווה בשלומו לשאול
בלבד.73) דיבור אפילו במקום 74)כלומר, אפילו - בחנם

(ראה  מקרא לימוד על שכר ליקח שלא עצמם, על שהחמירו
ז). הל' תורה תלמוד מהל' הדין 75)פ"א שמצד אע"פ

שם). ת"ת (בהל' כמבואר בשכר ללמד כלומר,76)אסור
אסור. - בלבד דיבור הנאת אפי'

.‚ÈÚc :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰77‡a Ì‡ ««¿∆∆¬≈……««ƒ»
¯ÓBÏk .ÈBÏt ÌB˜nÓ ÈBÏt LÈ‡78B„aÎzL , ƒ¿ƒƒ»¿ƒ¿«∆¿«¿

¯k e‰˜L˙Â BÏÈÎ‡˙ÂÈe‡79.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¬ƒ¿«¿≈»»¿≈…«≈»∆

שבירושלמי).77) המשנה וכנוסחת עה: (שם תתוודע
וכו'".78) "דע באומרו: המלוה כוונת רבינו 79)כך דברי
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- ולהשקותו להאכילו שכוונתו כן, אם לכאורה. תמוהים
בקבוצת  רבינו כללו ולמה גמור, ממון ריבית זה הרי
כך  על תמה וכבר דברים? ריבית משום האסורות ההלכות
הט"ז  בזה שכתב מה ראה קס. סי' יורהֿדעה יוסף' ב'בית
דברי  לפרש הכרח כל רואה איני ברם, ה. ס"ק קס בסי'
כוונתו  אלא בחנם, ושתיה אכילה על שהמדובר רבינו
ריבית  משום אסור ואעפ"כ כסף, תמורת מארחו כשהוא
(השווה  המלוה ובקשת הוראת ע"פ מארחו שהוא דברים,

דברי  פלוני").'ספרי' בשלום לשאול "לך רסב, ם

.„È˙Èa¯ BÓk Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ80?„ˆÈk .ÔÈ¯zÓe , ≈¿»ƒ∆≈¿ƒƒÀ»ƒ≈«
Ì„‡ Á˜BÏ81B¯·Á ÏL ÂÈ˙B¯ËL82˙BÁÙa83BÈ‡Â ≈«»»¿»»∆¬≈¿»¿≈

LLBÁ84‰ÂÏiL È„k ,¯È„ B¯·ÁÏ ÔzÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ≈À»¿»»ƒ≈«¬≈ƒ»¿≈∆«¿∆
˙Èa¯ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈBÏÙÏƒ¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆…»¿»»∆»ƒƒ

‰ÂÏnÏ ‰Âl‰ ÔÓ ‰‡a‰85:B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯ÓB‡ ÔÎÂ . «»»ƒ«…∆««¿∆¿≈≈»»«¬≈
‡l‡ Ô˙ ‡lL ;ÈÂÏiL ÈBÏÙÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ¯È„ EÏ ‡‰≈¿ƒ»∆∆¡…ƒ¿ƒ∆«¿≈ƒ∆…»«∆»

‰¯ÈÓ‡ ¯ÎO86. ¿«¬ƒ»

מתרבה.80) שממונו - כריבית ב"מ 81)נראין תוספתא
ה"ב. אחרים.82)פ"ד על לו הנקוב 83)שיש מהסכום

השטר  אחריות עליו מקבל כשהלוקח ודוקא בשטר.
לפרוע  ממה לו יהיה ולא הלוה יעני שאם כגון והמלוה,
זה  אין - המוכר על היא האחריות אם אבל ללוקח, ההפסד
ורחוק  לשכר קרוב שהוא לפי ואסור, הלוואה אלא מכר
קעג  סי' יורהֿדעה שו"ע רמב"ן, בשם (מגידֿמשנה להפסד

ד). ריבית 84)סעיף אלא תורה אסרה שלא - ריבית משום
דוד  (חסדי בסמוך רבינו שמבאר כמו למלווה, מלווה הבאה

שם). התוספתא סט:85)על שם.86)ב"מ

.ÂËÈtÓ Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈À»ƒ¿»«¬»ƒ¿≈
˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰87‰Ó ÈÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .88¯Ó‡ ; «¬»«ƒƒ≈«»««¿≈ƒ»∆»«

ÌÈhÁ BÏ Ô˙Â ;‰Óa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ,ÈÏ ÔÈ‡ ‰Ó :BÏ»∆≈ƒƒƒ≈ƒ¿»∆¿»«ƒƒ
‰Óa89ÔÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ,90ÌÈÚL˙a epnÓ91‰Ê È¯‰ - ¿»∆¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¬≈∆
¯zÓ92Ô˙ È¯‰L ,˙Èa¯ ˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ e‰e¯Ò‡ Ï·‡ , À»¬»¬»ƒ¿≈«¬»«ƒƒ∆¬≈»«

È¯‰ - ‰Êk ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰Ó Á˜BÏÂ ÌÈÚLz BÏƒ¿ƒ¿≈«»∆¿ƒ»«¿»»»∆¬≈
epnÓ ‡ÈˆBÓ ‡e‰93‰‡Ó94ÔÈca95˙Èa¯ ˜·‡ elÙ‡L , ƒƒ∆≈»«ƒ∆¬ƒ¬«ƒƒ

Ô‡k ÔÈ‡96B„Èa ˙kLÓÓ ‰„O ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .97- ≈»¿≈ƒ∆»¿»»∆¿À¿∆∆¿»
‡Ï˙Ó¯Ú‰ ÈtÓ ,‰„O‰ ÏÚ·Ï d˙B‡ ¯ÈkOÈÂ ¯ÊÁÈ …«¬…¿«¿ƒ»¿«««»∆ƒ¿≈«¬»«
˙Èa¯98‰ÊÏ Ô˙BÂ ,‰È‰Lk e‰„Oa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰L ; ƒƒ∆¬≈∆≈¿»≈¿∆»»¿≈»∆

.e‰ÂÏ‰L ÂÈ˙BÚÓ ÏÈ·La L„Á ÏÎa ¯ÎO»»¿»…∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿»

סב:87) זוז.88)שם מאה = השער 89)מנה כמחיר
מנה. לו לשלם התחייב והלוקח המלוה 90)בשוק, חזר

דמי 91)וקנאן. - מנה לו להחזיר הלוה ועל זוז,
ומוכר 92)ההלוואה. כחוזר אלא זה שאין ריבית, מתורת

השוק. משער נמוך הלוה.93)במחיר מן מוציא המלוה
ההלואה.94) דמי כל נזקקין 95)היינו, ביתֿדין כלומר,

יוצאה  שאינה ריבית, כאבק שלא למלוה, הלוה מן להוציא
שיתבאר  כמו ללוה, ממלוה ולא למלוה מלוה לא - בדיינים

א. הל' פ"ו שאמרו 96)לקמן הברייתא מלשון רבינו למדו
במה  ריבית. אבק אפילו בזה שאין משמע מותרין", "שהן
את  לו שימכור מתחילה התנה כשלא אמורים? דברים

(מגידֿמשנה). אסור - כשהתנה אבל בתשעים, החטים
חובו,97) הלוה יפרע שלא זמן כל פירותיה שיאכל עלֿמנת

שאינה  ריבית אבק אלא קצוצה ריבית זה שאין רבינו ודעת
ה"ז). פ"ו (לקמן בדיינים משכנתא 98)יוצאה הדין מצד

להמשכיר  ומשכיר וחוזר כשוכר זה והרי היא, כשכירות
ומפרש  נרשאי", כחכירי "ולא סח. (שם שמותר - ביותר
ריבית  שזהו רש"י דעת אבל הערמה, מפני שאיסורו רבינו

מגידֿמשנה). (עיין גמור

.ÊË¯eÒ‡99¯ÈkO‰Ï100‰ÓB„ ‰Ê ÔÈ‡L .ÔÈ¯Èc‰ »¿«¿ƒ«ƒ»ƒ∆≈∆∆
BÓˆÚa ¯ÊBÁ ÈÏk‰L ,ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈkOÓÏ101‰ÊÂ , ¿«¿ƒ∆«¿ƒ∆«¿ƒ≈¿«¿¿∆

˜·‡ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯È„ ‡È·Óe el‡ ‡ÈˆBÓƒ≈≈ƒƒ»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¬«
˙Èa¯102. ƒƒ

סט:99) אלא 100)שם הלוואה בלשון אומר שאינו
שכירות. הפחת,101)בלשון באחריות נושא השוכר ואין
מלאכה. אסור 102)מחמת שאינו נראה, רבינו מדברי

דעת  על משכירם אם אבל הוצאה, דעת על במשכירם אלא
- בהם להתנאות ששכרם כגון בעין, ויחזירם אצלו שיעמדו
פ"ד  ב"ד בתוספתא שנינו וכן ומותר, כלי כמשכיר זה הרי

(מגידֿמשנה).

.ÊÈCÏÓ103Òn‰ ÔziL ÈÓ ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L104 ∆∆∆»ƒ»∆»ƒ∆ƒ≈««
È„È ÏÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆw‰105Ô˙ ‡lL ‰Ê «»«»ƒ»ƒ«¿≈∆∆…»«

Èt ÏÚ Û‡ ,¯È„ B„È ÏÚ Ô˙Â ,Ba „aÚzLÈƒ¿«¿≈¿»««»ƒ»««ƒ
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈcÓ ¯˙È Ba „aÚzLnL106Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿≈»≈ƒƒ»¬≈∆À»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בני 103) הסכימו שהרי הארצות, באותן יוצא "שמטבעו
עבדים" לו והם אדוניהם שהוא דעתם וסמכה הארץ אותה

יח). הל' גזילה מהל' פ"ה גולגולת.104)(רבינו מס
עבור.105) שדין 106)בעד, - כמכר אלא הלוואה זה שאין

ומפרש  עג:). ב"מ עיין דינא. דמלכותא (דינא הוא דין המלך
ובאיסור  ריבית באיסור נוגעת שם בגמ' שהשאלה רבינו
בשניהם  להיתר ופשטוה - מדאי יותר בישראל ההשתעבדות
ח. הל' עבדים מהל' ובפ"א שם, גזילה הל' רבינו (השווה
המשנה'). 'מרכבת – שם עבדים בהל' הראב"ד השגת וראה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
סאתיים 1) או דינרין, בחמישה סלע מלווה דין מבאר

מוכר  ודין בחצירו, לדור והתנה מלווה ודין בשלוש,
חבירו  מלווה ודין הם, ריבית שאכל שהפירות באסמכתא
חינם, בחצירו ידור ולא אצלו. שיעבוד עבדו ימשוך שלא
זמן  עד לי תחזיר לא אם לו ואמר השדה על מלווה ודין
כשיהיו  ואמר שדה או בית מוכר ודין שלי, היא הרי ידוע

ניכוי. בלא או בניכוי משכונה ודין לי, תחזירם מעות לי

.‡ÚÏÒ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2B‡ ,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁa ««¿∆∆¬≈∆««¬ƒ»ƒ»ƒ
LÏL B‡ ,‰‡Òe ÚÏÒa ÚÏÒ B‡ ,LÏLa ÌÈhÁ ÌÈ˙‡Ò»«ƒƒƒ¿»∆«¿∆«¿»»
‰‡ÂÏ‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,¯È„Â ÔÈ‡Ò LÏLa ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»∆»»»«¿»»

e‰L Ïk ˙ÙÒB˙a3‰‡ˆBÈÂ ,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ¿∆∆»∆¬≈ƒƒ∆»¿¿»
ÔÈica4BnÚ ‰˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ .5¯e„iL ««»ƒ¿≈««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌpÁ B¯ˆÁa6¯ÎOL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú «¬≈ƒ»«∆«¬ƒ«¿»»∆»«
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˙BÁÙa epnÓ7¯ÎO‰ ÔÓ BÏ ˙ÁBtL ,¯·c‰ ·ˆ˜Â , ƒ∆¿»¿»««»»∆≈ƒ«»»
ÌB˜Ó B„Èa ÔkLnL B‡ ,B˙‡ÂÏ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú«∆«¬ƒ«¿»»∆ƒ¿≈¿»»
B¯ˆÁ ÔkLnL ÔB‚k ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL8 ∆≈»¿ƒ¿≈««¿»»¿∆ƒ¿≈¬≈
,‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ÌpÁa Ba ¯e„iL ˙Ó ÏÚ«¿»∆»¿ƒ»¬≈ƒƒ∆»

‰„O ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .ÔÈica ‰‡ˆBÈÂ9¯ˆÁ B‡ ¿¿»««»ƒ¿≈«≈»∆»≈
‡zÎÓÒ‡a10˙B¯t‰ Ïk È¯‰ - Ûeb‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿«¿«¿»ƒ¿…»»«¬≈»«≈

Â .Ô˙B‡ ¯ÈÊÁÓe ,˙Èa¯ ÏÎ‡LÈÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰ ∆»«ƒƒ«¬ƒ»¿«ƒ¿»ƒ
‰lÁzÓ ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ [‡lL]11˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‡e‰L , ∆…»»ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ∆

˙Èa¯ BÊ È¯‰ - ˙B¯t‰ ˙‡ ÏÎ‡ Ì‡L ÈtÓ ;˙B¯t‰12 «≈ƒ¿≈∆ƒ»«∆«≈¬≈ƒƒ
ıeÁ ˙Èa¯ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ .‰¯Bz ÏL∆»¿»»»∆»ƒƒƒ
‡B·È ‡nL ‰¯Êb ,Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - el‡Ó≈≈¬≈»ƒƒ¿≈∆¿≈»∆»»

˙Èa¯ ˜·‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â .‰¯Bz ÏL ˙Èa¯Ï13BÈ‡Â . ¿ƒƒ∆»¿«ƒ¿»¬«ƒƒ¿≈
ÔÈica ‡ÈˆBÓ14. ƒ««»ƒ

ס:2) הן 3)בבאֿמציעא - שהיא תוספת באיזו כלומר,
כסף, הלוואת על אוכל של הן אוכל הלוואת על כסף של
יורהֿדעה  ו'טור' קצג, סמ"ג (ראה שהוא דבר כל תוספת הן
רבינו. בדעת הלחםֿמשנה כהבנת לא וזה קסא). סי'

ג).4) הל' פ"ד למעלה (ראה סא: ההלוואה 5)שם בשעת
ג). הל' לקמן עשויה 6)(ראה החצר שאין אע"פ סד: שם

להשכיר  החצר בעל דרך ואין להשכרה) (עומדת לשכר
כא). ובהערה ב, הל' להלן המקובל 7)(ראה השער מאשר

בין 8)בשוק. לחלק לדעתו בהתאם חצר, רבינו תפס
וכרם  שדה ובין תורה, של ריבית שהיא חצר, של משכנתא
ז. הל' להלן שיתבאר וכמו מדבריהם, אלא ריבית שאינה

נז.9) הערה ז הל' להלן ד.10)ראה הל' להלן יתבאר
ה.11) הל' להלן בהמשך 12)יתבאר והולכים המתבארים

הבאים. ממש,13)הפרקים ריבית ולא כריבית כלומר,
ממש. עפר ואינו עפר שהוא האבק סא:14)כעין שם

.·CLÓÈ ‡Ï - B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰15È„k Bc·Ú ˙‡ ««¿∆∆¬≈…ƒ¿…∆«¿¿≈
·LBÈ „·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚiL∆«¬∆¿»»««ƒ∆»∆∆≈

ÏË·e16ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌpÁ B¯ˆÁa ¯e„È ‡ÏÂ . »≈¿…»«¬≈ƒ»««ƒ∆≈
¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰17¯ˆÁ‰ ÏÚa C¯c ÔÈ‡Â , ∆»≈¬»¿»»¿≈∆∆««∆»≈

¯ÈkO‰Ï18¯c Ì‡Â .19¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ -20. ¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«¬»»
˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‰ÏÚ‰ ‡Ï Ì‡Â21‡lL ÈÙÏ , ¿ƒ…∆¡»¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…

BnÚ ‰˙‰22e‰ÂÏiLCÎÈÙÏ .B¯ˆÁa ¯e„ÈÂ23Ì‡ , ƒ¿»ƒ∆«¿≈¿»«¬≈¿ƒ»ƒ
¯ˆÁ‰ ¯ÎO ˙BkÏ ‡·e ,B·BÁ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…∆¡ƒ»¿«¿«∆»≈
- ·BÁ‰ „‚k ¯ÎO‰ ‰È‰ Ì‡ ,·BÁ‰ ÔÓ da ¯cL∆»»ƒ«ƒ»»«»»¿∆∆«
ÌÈic‰ e‡¯iL BÓk ‡l‡ ,Ïk‰ BÏ ‰kÓ BÈ‡24. ≈¿«∆«…∆»¿∆ƒ¿««»ƒ

‡ÈˆB‰L BÓk ‰Ê È¯‰ - ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L∆ƒ¿«≈¿…¿¬≈∆¿∆ƒ
ÔÈica B˙B‡25.ÔÈica ‰‡ˆBÈ dÈ‡ ˙Èa¯ ˜·‡Â , ««»ƒ«¬«ƒƒ≈»¿»««»ƒ

סד:).15) (שם לרשותו ומושך הדין,16)תוקף ומצד
מלשלם  פטור ובטל יושב כשהוא אחר של עבד המעביד
שנראה  אסור, כאן - ז) הל' גזילה מהל' בפ"ג (כמבואר

ריבית. בתור להשכרה.17)שמעבידו עומדת אינה
(כמבואר 18) שכר מלהעלות פטור בה, הדר אחר שאדם

בתור  בו שדר שנראה לפי אסור, למלוה - שם) גזילה בהל'

(שם). ודר.19)ריבית עבר על 20)ואם יעבור שלא כדי
ריבית. בדיינין.21)איסור יוצאת כך 22)ואינה משום

בשעת  עמו התנה שאם ומכאן, קצוצה. ריבית כאן אין
שאין  אע"פ א) הל' לעיל (ראה בחצרו שידור ההלוואה
הרי  - להשכיר החצר בעל דרך ואין לשכר, עשויה החצר
('בית  בדיינים ויוצאה היא תורה של וריבית כשוכרו זה

קסו). סי' יורהֿדעה הוא,23)יוסף' ריבית ואבק הואיל
מוציאים  ב"ד שאין ההלוואה החזיר כבר אם לומר צריך אין
לנכות  ובא החוב החזיר לא עדיין אם אפילו אלא השכר,
בסמוך  רבינו שמבאר וכמו הכל, מנכה אינו - השכר את

א). הל' ז פרק להלן השכירות 24)(השווה שער ע"פ
הניכוי  סכום יגיע שלא ובתנאי - מקום באותו הנהוג

והולך. רבינו שמבאר וכמו החוב, לכל דעת 25)כשיעור
כל  שהרי צ"ע, מלא לניכוי חלקי ניכוי בין המחלק רבינו
כהוצאה. זה הרי אחד, זוז אפילו ממנו, מנכה שאתה מה
האזל' 'אבן ועיין סז) דף (בב"מ הרשב"א בכך תמה וכבר
נכונה  פירש כאן, המשיג שהראב"ד [נראה, בזה. שכתב מה
בממשכן  לנכות המקום מנהג לפי שמנכה רבינו, כוונת
שזה  מפני חצירו, להשכיר דרכו אין שהלווה ואע"פ חצירו
לדברי  בהתאם חובו כל לו מנכה אינו ואעפ"כ ריבית, אבק
לא  וכו' זוזי שיעור "אכל משכנתא: גבי סז.) (שם אשי רב
ריבית. אבק אפילו כאן אין ולכן זוזי" בלא ליה מסלקינן

המגיד]. הרב ע"י נדחתה הראב"ד של והשגתו

.‚ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈¿««¿«
È¯ˆÁa ¯ec :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú·z26„Ú »«¿»««…∆«¬≈ƒ«

‡lL ÈÙÏ ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - E·BÁ EÏ ¯ÈÊÁ‡L∆«¬ƒ¿¿¬≈∆¬«ƒƒ¿ƒ∆…
Ôz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ıˆ˜27.CLa BÏ »«ƒ¿««¿»»∆∆¡«…ƒ≈¿∆∆

קסז,26) סי' בהגהותיו (הרמ"א שהוא ריבית כל והואֿהדין
בהלוואה,27)ב). כספך את נותן שאתה בשעה כלומר,

הנשך  על אלא תורה הקפידה שלא הרי בנשך, לו תתן לא
זו  (דרשה הפרעון זמן הרווחת בעד ולא ההלוואה, בעד
דרשוה  רבינו של שרבותיו וכנראה שלפנינו, במקורות אינה
ב"מ  הגמרא מסוגיית סמוכין יש ההוראה, ולגוף מעצמם.
שגם  וסוברים זו, הוראה על חולקים יש אולם עיי"ש, סד:
ראב"ד  (עיין היא קצוצה ריבית - זמן הרווחת בעד

כאן). ולחםֿמשנה בהשגותיו,

.„BÏ ¯Ó‡Â ,‰„O‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰28‡Ï Ì‡ : ««¿∆∆¬≈««»∆¿»«ƒ…
È¯‰ - ÈlL ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈL LÏL „Ú Ô‡kÓ ÈÏ ¯ÈÊÁ«̇¬ƒƒƒ»«»»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¬≈

‰˜ ‡Ï ‰Ê29‡zÎÓÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ,30‰kÓ CÎÈÙÏ . ∆…»»ƒ¿≈∆ƒ«¿«¿»¿ƒ»¿«∆
ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk31‰¯Bz ÏL ˙Èa¯ ‡e‰L ÈtÓ ,32. »«≈∆»«ƒ¿≈∆ƒƒ∆»

¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡33„Ú EÏ ¯ÈÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ : ¬»ƒ»««≈ƒ…«¬ƒ¿«
ÂLÎÚÓ d˙B‡ ‰˜ ,ÌÈL LÏL34CB˙a BÏ ‡È·‰Â , »»ƒ¿≈»≈«¿»¿≈ƒ¿

˙B¯t BÏ ÔÈ‡ - LÏL35È¯‰ - LÏL ¯Á‡Ï BÏ ‡È·‰ ; »≈≈≈ƒ¿««»¬≈
Á˜BlÏ ˙B¯t‰ Ïk36. »«≈«≈«

מעות.28) מתן בשעת תוך 29)המלוה, החזיר שלא אע"פ
שנים. לפי 30)שלוש להקנותו, בלבו גמר לא שהרי

הקבוע  בזמן לשלם מעות לו יהיו שמא סומכת עדיין שדעתו
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ו). ב, הל' פי"א מכירה הל' סמך 31)(ראה על בינתיים
המכר 32)המכר. שמעות נמצא והקנהו, גמר ולא הואיל

המעות  בשביל פירות אוכל (הלוקח) והמלוה הם, הלוואה
ה"ז). לקמן ראה הרי"ף דעת וכן כרבינא, סז. (ב"מ שהלווהו

תחזיר 33) לא אם (המלוה) הלוקח אמר והואֿהדין הלווה.
(לחםֿמשנה). שאילו 34)וכו' וקנה, - אסמכתא זה שאין

מכירה  הל' (רבינו מעכשיו הקנהו לא להקנותו, גמר לא
שאכל.35)שם). הפירות כל ומנכה שם.36)להלוקח,

מלמפרע, מכור שהשדה נמצא - התנאי קיים ולא הואיל
שלו. - שנים ג' תוך של אפי' הפירות כל לפיכך

.‰:Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰„O B‡ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ»∆¿»««≈«≈«
‰˜ ‡Ï - ÈÚ˜¯˜ ÈÏ ¯ÈÊÁz ˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLÎÏ37; ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ«¿»ƒ…»»

‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ - ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ38Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»«≈∆»«ƒƒ¿»ƒƒ»
BzÚcÓ Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈica39eÈ‰iLk : ««»ƒ¬»ƒ»««≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿

Á˜Bl‰Â ,¯zÓ - ‰Ê Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡ È‡ ˙BÚÓ EÏ¿»¬ƒ«¬ƒ¿«¿«∆À»¿«≈«
˙B¯t ÏÎB‡40.ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈≈«∆«¬ƒ¿»

ד.37) הל' למעלה סה:38)השווה שם.39)שם
בכסףֿמשנה  ועיין יא. הל' שם מכירה הל' רבינו (השווה

מדעתו 40)שם). הלוקח שהרי ריבית, אבק בזה "ואין
התנאי  בלי גם למכור הסכים והמוכר זה", בתנאי עצמו חייב

שם). (רבינו

.ÂÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,‰„O‰ ˙‡ BÏ ¯ÎÓ41Ì‡ : »«∆«»∆¿»«ƒ¿»«»ƒƒ
EÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ‰˜ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡42Ïk - »««≈«≈«¿≈¿ƒ¿∆»

¯Ó‡ .ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ˙B¯t ÏÎB‡ Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈≈¿ƒ¿»»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰43 «≈«≈«ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆
¯ÎBn‰ :„iÓ ˙B¯t‰ ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÂLÎÚÓ≈«¿»¿≈∆¬ƒ∆¡…«≈ƒ»«≈
˙‡ˆÓÂ ,˙BÚn‰ ¯‡L Á˜Bl‰ ‡È·È ‡nL - ¯eÒ‡»∆»»ƒ«≈«¿»«»¿ƒ¿≈

BlL ‰„O‰44˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰ ‡ˆÓÂ ,45ÏÈ·La «»∆∆¿ƒ¿»«≈≈≈ƒ¿ƒ
Á˜Bl‰ Ïˆ‡ BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰46Á˜Bl‰ ÔÎÂ ; «»∆ƒ¿¬≈∆«≈«¿≈«≈«

˙ˆ˜Ó ÏÈ·La ÏÎ‡L ‡ˆÓÂ ,‡È·È ‡Ï ‡nL - ¯eÒ‡»∆»…»ƒ¿ƒ¿»∆»«ƒ¿ƒƒ¿»
¯ÎBn‰ Ïˆ‡ BÏ LiL ˙BÚn‰47˙‡ ÔÈÁÈpÓ CÎÈÙÏ . «»∆≈≈∆«≈¿ƒ»«ƒƒ∆

¯Ó‡ .Ô‰Ó „Á‡Ï e˙piL „Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰«≈«¿≈»ƒ«∆ƒ»¿¿∆»≈∆»«
‰˜z ˙BÚn‰ ¯‡L ‡È·zLÎÏ :¯ÎBn‰ BÏ48È¯‰ - «≈ƒ¿∆»ƒ¿»«»ƒ¿∆¬≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ ‡È·iL „Ú ˙B¯t ÏÎB‡ ¯ÎBn‰«≈≈≈«∆»ƒ«≈«¿ƒ»«
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Á˜Bl‰49‰˜ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ . «≈«ƒƒƒ∆»««≈¿≈

ÂLÎÚÓ50È¯‰ - EÏˆ‡ ·BÁ Ô‰ È¯‰ ˙BÚn‰ ¯‡Le , ≈«¿»¿»«»¬≈≈∆¿¿¬≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ¯ÎBn‰ ÏÎ‡ Ì‡Â ;˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰«≈«≈≈¿ƒ»««≈ƒƒ

epnÓ51.ÏÎ‡M ‰Ó Ïk ƒ∆»«∆»«

שם.41) בבבאֿמציעא – ההלכה מעכשיו,42)מקור
המעות. מותר כשתביא תקנה הקרקע כל 43)ושאר

כלום. לו מקנה אינו המעות שיביא וקודם השדה,
מעכשיו.44) לו אמר שהרי בינתיים.45)למפרע,
שאר 48)בהלוואה.47)בהלואה.46) הבאת משעת

לו 49)המעות. שיש המעות מקצת בשביל שאכל שנמצא
המוכר. מעכשיו.50)אצל השדה, כל משום 51)קנה

מעותיו. המתנת בשביל שאוכל

.ÊBÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L :È˙Ba¯ e¯B‰««∆««¿∆∆¬≈ƒ¿≈

,‡BkLn‰ ÈÓÈ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡iL ˙Ó ÏÚ e‰„O»≈«¿»∆…«≈∆»»¿≈««¿»
˜·‡ BÊ È¯‰ - ÌeÏk BÏ ‰kÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«∆¿¬≈¬«

ˆBÈ dÈ‡Â ,˙Èa¯˙‡ ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡L .ÔÈÈca d‡ ƒƒ¿≈»¿»««»ƒ∆≈«¿«¿≈∆
˙Èa ÔkLÓÓÏ ‰ÓBc ‰„O‰52˙B¯t ‰„Oa ÔÈ‡ È¯‰L , «»∆∆ƒ¿«¿≈«ƒ∆¬≈≈«»∆≈

ÌL eÈ‰ÈÂ ÁÈÂ¯iL ¯LÙ‡Â ,‰‡ÂÏ‰‰ ˙Úa ÔÈÈeˆÓ¿ƒ¿≈««¿»»¿∆¿»∆«¿ƒ«¿ƒ¿»
CÎÈÙÏe ,d˙„B·ÚÂ d˙ÚÈ¯Êa „ÈÒÙiL ¯LÙ‡Â ,˙B¯t53 ≈¿∆¿»∆«¿ƒƒ¿ƒ»»«¬»»¿ƒ»
¯ÎnL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‡BkLn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿≈≈««¿»»¿ƒ∆»«

‡zÎÓÒ‡a54¯Ó‚ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡a ¯ÎBn‰L ; ¿«¿«¿»∆«≈¿«¿«¿»…»«
e‰˜‰Â55ÂÈ˙B¯ÙÏ ‰Ê Ûe‚ e‰˜‰Â ¯Ób ÔkLÓÓ‰Â ,56. ¿ƒ¿»¿«¿«¿≈»«¿ƒ¿»∆¿≈»

‡¯Ób‰ ÔÓ ‰‡¯È ‰ÊÎÂ57,˙Èa¯ ˜·‡ ‡BkLn‰L , ¿»∆≈»∆ƒ«¿»»∆««¿»¬«ƒƒ
d„ÈÓÚ‰Ï EÏ ÔÈ‡Â58BÓk ,e‰„O ÔkLÓÓa ‡l‡ ¿≈¿¿«¬ƒ»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿

È˙Ba¯ e¯B‰L59:Ô‰ ˙BBkLÓ LÏML ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . ∆««ƒ¿≈»»≈∆»«¿≈
˜·‡ ‡È‰L ‡BkLÓe ,‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰L ‡BkLÓ«¿»∆ƒƒƒ¿»«¿»∆ƒ¬«
BÏ ÔkLÓ ?„ˆÈk .˙¯zÓ ‡È‰L ‡BkLÓe ,˙Èaƒ̄ƒ«¿»∆ƒÀ∆∆≈«ƒ¿≈
ıÁ¯Ó B‡ ¯ˆÁ ÔB‚k ,¯È„z ÔÈÈeˆÓ ÂÈ˙B¯tL ÌB˜Ó»∆≈»¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»
.‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ BÊ È¯‰ - Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,˙eÁ B‡¬¿»«≈≈∆¬≈ƒƒ¿»
ÔÏÎ‡Â ˙B¯t ÌL e‡·e ,da ‡ˆBiÎÂ ‰„O BÏ ÔkLÓƒ¿≈»∆¿«≈»»»≈«¬»»
‡ˆBiÎÂ B¯ˆÁ ÔkLÓ Ì‡ ÔÎÂ .˙Èa¯ ˜·‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬«ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈¬≈¿«≈
Èeka e‰„O ÔkLÓ .˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - Èeka da»¿ƒ¬≈∆¬«ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ
e‰ÂÏ‰L ÔB‚k ?Èekp‰ ‡e‰ „ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»≈««ƒ¿∆ƒ¿»
¯Ó‡Â ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆¬≈»≈¿»«
‰L ÏÎa ÛÒk ‰ÚÓ EÏ ‰kÓ ÈÈ¯‰ :‰ÂÏn‰ BÏ««¿∆¬≈ƒ¿«∆¿»»∆∆¿»»»
¯ˆÁa ,ÈlL ÂÈ˙B¯t Ïk eÈ‰iL È„k ,BÊ Ú˜¯˜ ¯ÎOaƒ¿««¿«¿≈∆ƒ¿»≈»∆ƒ¿»≈

¯eÒ‡ - da ‡ˆBiÎÂ60¯zÓ - da ‡ˆBiÎÂ ‰„O·e ,61. ¿«≈»»¿»∆¿«≈»À»

תורה.52) של ריבית שהוא א הל' לעיל שנתבאר
ברור.53) הרווח שאין דבר על היא והקציצה הואיל
ו.54) - ד הל' לעיל של 55)שנתבאר פירות שאוכל נמצא

בהלוואה. המוכר שאצל המעות בשביל המוכר,
השדה 56) של ההקנאה ועצם גדלים. הם המלוה וברשות

רווח  על עמו קצץ לא שהרי קצוצה, ריבית אינה לפירותיו
וב'אבן  הלוי, חיים רבינו חידושי (עיין שנתבאר כמו ברור

והרי 57)האזל'). אשי, לרב רבינא ליה אמר סב. ב"מ
אין  ישראל) (בדיני ובדינינו וכו', נכייתא בלא משכנתא

הוא). ריבית (שאבק ללוה ממלוה לכאורה 58)מחזיקין
באסמכתא  מכר בדין בשמו שמסופר מה נוגדים הנ"ל דבריו
רבינא  (עשה ואפיק וחשיב עובדא רבינא עבד סז.): (שם
למה  וכן הלוקח), מיד הפירות והוציא וחישב מעשה
חנם  בחצרו ידור לא חבירו את המלוה סד:): (שם ששנינו
ערכין  (ועיין תורה של ריבית כלומר ריבית, שהוא מפני וכו'
רבינא  דברי את נפרש אם אלא אלו סתירות לסלק ואין לא).
משכנתא  דומה שאין ונפרש שדה, של במשכנתא סב. בדף
לאסמכתא, דומה המשכנתא אין וכן בית, לשל שדה של

שנתבאר. אצל 59)כמו אבל רבותיו, דעת הוא כן
הנ"ל, לסתירות אחרים ישובים מוצאים אנו הראשונים
ומנאם  משכנתא, בענין שונות דעות גם - מזה וכתוצאה

ח. הל' להלן וראה קעב, סי' ביור"ד משום 60)הגר"א
פחות  מנכה שהוא אע"פ קצוצה רבית זה ואין ריבית, אבק
שמנכה  בפירוש קצץ שלא לפי והטעם, בשכירות. מהמקובל
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ההלוואה. בעד כתשלום אינו 61)פחות שהרווח לפי
בטוח. הרווח שאין מפני בזול הפירות כקונה זה הרי ברור,
למטה  הניכוי שהוזלת נמצא ברור, שהרווח בחצר אבל
מותר  בשכר בפחות, השכירה כאילו המקובל, ממחיר
למעלה  השווה סד: שם רש"י (ע"פ בהלוואה שהם המעות

א). הל'

.ÁÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰62‡BkLÓ ÏkL :63da ÔÈ‡L ƒ¿»¿ƒ∆»«¿»∆≈»
˜ÓÚÏ e„¯È ‡ÏÂ .‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯ ‡È‰ È¯‰ - ÏÏk Èekƒ¿»¬≈ƒƒƒ¿»¿…»¿¿…∆
Ô‰Ï eM˜˙ CÎÈÙÏe ,¯ˆÁÏ ‰„O ÔÈa LÈ¯Ù‰Ï ¯·c‰«»»¿«¿ƒ≈»∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿«»∆

‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ È¯·c64,‡BkLÓ ÏkL :e¯B‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈«¿≈«¿»»¿≈∆»«¿»
¯eÒ‡ - Èeka elÙ‡65ÔÈ‡Â .‰„Oa ÔÈa ¯ˆÁa ÔÈa ¬ƒ¿ƒ»≈¿»≈≈¿»∆¿≈

?„ˆÈk :˙‡f‰ C¯ca ‡l‡ ˙¯zÓ ‡BkLÓ Ì‰Ï66 »∆«¿»À∆∆∆»«∆∆«…≈«
B‡ ˙Èa Ô‰a BÏ ÔkLÓe ,ÔÈ¯È„ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿»≈»ƒ»ƒƒ¿≈»∆«ƒ
BÊ Ú˜¯˜ ¯ÊÁz ÌÈL ¯OÚ ¯Á‡L BnÚ ‰˙‰Â ,‰„O»∆¿ƒ¿»ƒ∆««∆∆»ƒ«¬…«¿«
¯OÚ Ïk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌpÁ ‰ÈÏÚ·Ïƒ¿»∆»ƒ»¬≈∆À»∆¡…≈∆»»∆∆
,‰L ÏÎa ÌÈ¯Èc ÛÏ‡ ‰ÂL d¯ÎO ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈL»ƒ¬ƒ»»¿»»»∆∆∆ƒ»ƒ¿»»»

˙BÁÙa ¯ÎOL ÈÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L67˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ ∆≈∆∆»¿ƒ∆»«¿»¿≈ƒƒ¿»
·MÁÈ ,˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ÔÓÊ ÏkL :BnÚ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆ƒ∆»¿«∆»ƒ»¿«≈

‰L ÏÎa ¯OÚ BÏ68‰pnÓ B˜lÒÈÂ69‰Ê È¯‰ - ∆∆¿»»»ƒ«¿ƒ∆»¬≈∆
¯zÓ70‰Âl‰ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .71,‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏkL : À»¿≈ƒƒ¿»«…∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÌÈÓc‰ ¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,Ba ¯cM ‰Ó BÏ ·MÁÓ¿«≈«∆»¿«¬ƒ¿»«»ƒ
,˙e¯ÈÎOk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈¬≈∆À»∆≈∆∆»ƒ¿ƒ
.e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - ˙e¯ÈÎOaL È‡z ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ¿ƒÀ»¿∆≈«¿

שם.62) הרי"ף דעת הוא שגם 63)כן לפי שדה, של גם
ההלוואה. בשכר בפחות כשוכרה זה הרי ראה 64)בשדה

רבינא  דברי להעמיד לך אין הרי"ף ולדעת נו. הערה למעלה
לקמן. שיתבאר בדרך במשכנתא אלא סב.) כרב 65)(בדף

סז:). (שם אשי ורב פפא ורב היא 66)כהנא זו ומשכנתא
דסורא". "משכנתא בשם בגמרא ומותר 67)המוזכרת

פ"ח  להלן שיתבאר כמו קעב), סי' ב"י (עיין בחצר אפילו
הקרקע. בשכר להרבות שמותר ח: מן 68)הל' ינכה

שאכל. פירות בעד לשנה דינרים עשר עשר ההלוואה
מותר 69) ולגבות השדה להחזיר רצה אם המלוה, אבל

השדה  את נהר שטף אם ואפילו לו, שומעים אין - המעות
של  אחרים מנכסים לגבות יכול אינו - פירות מוציאה ואינה

בשאר 70)הלוה. מהֿשאיןֿכן – כשכירות אלא זה שאין
וגובה  מחזיר - השדה להחזיר המלוה רצה שאם משכנתות,
בפחות, שוכרו שהוא נמצא - הלוה נכסי מכל הלוואתו
(מגידֿמשנה). בהלוואה שהם המעות מותר מחמת

הדברים 71) הם הם שהרי צ"ע, לפנינו שהיא כפי זו פיסקא
ויש  וכו'". השדה בעל התנה אם "וכן לפניֿזה רבינו שכתב
פירושו  (וראה המלוה" "התנה בהם שכתוב נוסחאות

ב  ובאורֿשמח). רבינו במשנהֿלמלך משמיענו זו פיסקא
שדקדק  וזה ברור. הרווח כי אם בבית, אפילו מותר שזה
"מה  אומר וכאן השדה", "בעל הראשונה בבבא וכתב רבינו
ס"ק  קעב, סי' יורהֿדעה ש"ך ועיין (כסףֿמשנה, בו" שדר

ד).

ה'תשע"ט  סיון כ"א שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) משכנתא וסידור קרקע, על משכונה דין מבאר

השכר. על מרבים ודין ידוע. לזמן שמסלקים

.‡ÔÓÊ „Ú ‰„O‰ ˙‡ BÏ ÔkLÓe ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿≈∆«»∆«¿«
·eˆ˜2˙BÚÓ BÏ ‡È·iL „Ú B‡3˜lzÒÈÂ4‰È‰Â , »«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰ÂÏn‰5B·BÁ ¯eÚLk ÏÎ‡ elÙ‡ , ««¿∆≈»≈∆»¬ƒ»«¿ƒ
ÌeÏÎ ‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -6B˙B‡ ˜lÒz Ì‡L ; ≈¿«¿ƒ¿…¿∆ƒ¿«≈

ÔÈ‡Â .ÔÈica epnÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ ‡Ïa¿…»¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ∆««»ƒ¿≈
ÂÈ˙BÚÓ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ7ÔÈ‡ - »ƒ«∆ƒ»«»≈«¿»≈

¯ËLÏ ¯ËMÓ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ8 ƒƒƒ∆¿≈≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÏL B„Èa ˙kLÓÓ‰ Ú˜¯w‰ ‰˙È‰ .‡BkLÓa¿«¿»»¿»««¿««¿À¿∆∆¿»∆
‡Ïa B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - B·BÁ ¯eÚL ÏÎ‡Â ,ÌÈÓB˙È¿ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ¿…
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - B·BÁ ÏÚ ¯˙È ÏÎ‡ ;ÌeÏÎ¿»«»≈«≈ƒƒƒ∆

¯˙i‰9ÔÈ·MÁÓ „ˆÈk .¯ËLÏ ¯ËMÓ BÏ ÔÈ·MÁÓe . «»≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈«¿«¿ƒ
ÓBÏ ˙kLÓÓ BÊ ‰„O ‰˙È‰L È¯‰ ?¯ËLÏ ¯ËMƒ¿»ƒ¿»¬≈∆»¿»»∆¿À¿∆∆

¯Á‡ ¯ËLa BÏ ˙kLÓÓ ˙¯Á‡ ‰„OÂ ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿»∆«∆∆¿À¿∆∆ƒ¿»«≈
˙B¯tÓ ÏÎ‡Â ,„Á‡ Ì„‡Ï ˙B„O‰ ÈzLe ,¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»¿≈«»¿»»∆»¿»«ƒ≈
‰‡Óa ‰iM‰ ˙B¯tÓe ,ÌÈMÓÁa ˙Á‡‰ ‰„O‰«»∆»«««¬ƒƒƒ≈«¿ƒ»¿≈»

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌÈMÓÁÂ10˙B¯t‰ ÔÓ zÏÎ‡ È¯‰ : «¬ƒƒ¿ƒ¬≈»«¿»ƒ«≈
¯ËL ˙B¯ËL ÈM‰ el‡Îe .ÌeÏk EÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿≈¿¿¿ƒ«¿≈¿»¿»

˙Á‡ ‡BkLÓe „Á‡11. ∆»«¿»««

הזמן 2) לפני החוב פירעון לדרוש יוכל לא שהמלווה
הקצוב.3)הקצוב. הזמן בתוך מן 4)אפילו המלווה

לללווה. ויחזירו בפרק 5)השדה שנתבאר כמו באיסור,
מקום  בין הבדל שאין רבינו שדעת ודע, ז. הלכה הקודם
הזמן  לפני החוב את לפרוע יכול שהלווה (שנהגו שמסלקים
מסלקים, שאין מקום ובין המלוה) את ולסלק מראש ִהקצוב
בגמרא  (ועיין ריבית אבק משום המשכונא אסורה ובשניהם
שני  בין הבדל שיש דעתם הראשונים מן כמה אבל סז:)
ב. הלכה הקודם בפרק משנה בלחם ועיין המקומות

(ראה 6) הדיינים שיראו כפי מנכים אלא סז. מציעא בבא
ב). הלכה החוב.7)שם בסמוך 8)מעות מבאר רבינו

ליה;9)כיצד. מסלקין - זוזי שיעור אכל "ובדיתמי שם
מיניה" מפקינן לא - ההלוואה) מדמי (יותר טפי  אכל
היתומים. כוח יפה - סילוק שלעניין הרי"ף), (כנוסחת

אבל 11)למלווה.10) יתומים. של הקרקע הייתה אם
מחוייב  הלווה ונמצא בנפרד שטר כל על דנים אדם בשאר
בחמישים, רק שאכל השטר בעד דינרים חמישים לו לשלם
הדיינים  עיני ראות לפי מנכים השני שבשטר ומההלוואה

המותר. את וגובה

.·e‚‰pL ÌB˜Ó12BÏ ‡È·iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ »∆»¬¿«≈««¿∆»¿«∆»ƒ
L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÚÓ13¯·c »¬≈∆¿∆≈≈¿≈»ƒ¿»≈»»

ÛBÒ „Ú ‰ÂÏn‰ ˜lzÒÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰Ê∆¿≈»∆»¬∆…ƒ¿«≈««¿∆«
ÔkLÓÓ‰ ÏÎÂ .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ¿«««¿»¬≈∆¿∆≈≈¿»«¿«¿≈

Ì˙Ò14.L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿»≈»¿«¿«¿≈»»…∆
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תשאל 13)שם.12) ואם נעשה. המנהג דעת על הסתם שמן
אסורה? כזו משכנתא והרי במנהג זה דבר שיהיה ייתכן איך
אפשר  ומשיב: ה) (הלכה לקמן עצמו רבינו שואל זו שאלה

וכו'. בטעות זה מנהג שלא 14)שיהיה שנהגו במקום
משנה  (לחם הפירעון זמן על עימו התנה ולא לסלק,
משנה  והכסף משנה והמגיד שם) הריטב"א וכפירוש
בעניין  וידוע מקובל מנהג שאין במקום שהמדובר מפרשים,

המלוה). ִסילוק

.‚‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»¿«≈««¿∆»¿«∆ƒ¿∆
‰ÂÏn‰ BnÚ ‰˙‰Â ,‰Âl‰15ÛBÒ „Ú ˜lzÒÈ ‡lL «…∆¿ƒ¿»ƒ««¿∆∆…ƒ¿«≈«

B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡BkLn‰ ÔÓÊ16‰È‰ . ¿«««¿»¬≈∆≈»¿«¿»»
Ïa˜Â ,BpÓÊ ÛBÒ „Ú ˜lzÒÓ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L ‚‰n‰«ƒ¿»∆≈««¿∆ƒ¿«≈«¿«¿ƒ≈

ÂÈÏÚ ‰ÂÏn‰17ÂÈ˙BÚÓ BÏ ‡È·iL ˙Ú ÏÎa ˜lzÒiL ««¿∆»»∆ƒ¿«≈¿»≈∆»ƒ¿»
˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -18.Ck ÏÚ B„iÓ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»«»

וכרש"י).15) (שם, מעות מתן שאדם 16)בשעת שכשם
במשכונא. מתנה כך בשכירות תנאי מדעת 17)מתנה

כיוון 18)עצמו. ממנו, קנה לא שאם סודר, בקניין שם,
להתנות  המעוניין הוא והלווה לסלק, שלא המקום שמנהג
אלה  התנה, המלווה ואם עצמו. לטובת זה אין - כך על
סימן  דעה יורה יוסף (בית בו לחזור ויכול בעלמא, דברים
ובכמה  ו הלכה מכירה מהלכות י"א פרק השווה קעב.

שם). מקומות

.„‡BkLn‰19ÏÎa ‰ÂÏn‰ ˜lÒÏ Ì‚‰nL ÌB˜Óa , ««¿»¿»∆ƒ¿»»¿«≈««¿∆¿»
‡È·iL ˙Ú20‰ÂÏÓ ÏL ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÂÈ˙BÚÓ21 ≈∆»ƒ¿»≈««∆«¿∆
‰pnÓ ‰·B‚22Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰·BbL C¯„k23ÔÈ‡Â ; ∆ƒ∆»¿∆∆∆∆ƒ««¿«¿≈

ÌÈL Èt da ÏËB ¯BÎa‰24dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·Le ;25. «¿≈»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿««¿»
eÏLaL ˙B¯t elÙ‡ ÏËB BÈ‡ - B˙B‡ ˜lÒnLÎe¿∆¿«≈≈≈¬ƒ≈∆»¿

ı¯‡Ï eÏÙÂ26- B˜lÒiL Ì„˜ Ô˙B‡ dÈa‚‰ Ì‡Â . ¿»¿»»∆¿ƒƒ¿ƒ«»…∆∆¿«¿
BpÓÊ ÛBÒ „Ú B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óe .Ô˙B‡ ‰˜27 »»»»∆≈»¿«¿«¿«

epÓÈ‰ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa -28Èt da ÏËB ¯BÎa‰Â ; ««∆≈∆¿«¿≈»ƒ
dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈL29. ¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»

סז:19) ממנו.21)הלווה.20)שם לווה הזה שהמלווה
המלווה.22) בכל 23)מיורשי לסלקו יכול והלווה הואיל

הפירות  לשיעבוד אלא הקרקע בגוף קניין לאביהם אין עת,
אינם  יתומים של ומטלטלין מטלטלין. כדין ודינו
יא  (פרק שיתבאר כמו אביהם של חוב לבעל משועבדים

ז). הבכור 24)הלכה שהבן ז.) כא, (דברים תורה אמרה
האחרים  הבנים מחלק אביו בנכסי כפול חלק יורש
שהם  - המוחזקים בנכסים אלא נוטל שאינו כאן ומשמיענו
(כמבואר  אחרים על לו שיש במלווה ולא אביהם, ברשות
הממושכן  והקרקע ה). א, הלכה נחלות מהלכות ג פרק להלן
שירצה. עת בכל לסלקו יכול הלווה שהרי לו קנוי אינו בידו

(כמבואר 25) משמטת שאינה משכון כל כדין דינה שאין
של  לפי ה), הלכה ג פרק על למעלה המלווה אמרו א

הלווה  שאין במשכון אלא משמטת שביעית אין המשכון
הרי  - עת בכל מסלקו רצה שאם בנידון אבל לסלקו, יכול
משמטת  למה הקשה: [הרשב"א שבשטר. מלוה ככל ִהוא
לדרוש  יכול אינו המלווה הלא לסלקו? יכול כשהלווה

שאין  שנים לעשר כמלווה זה והרי זמנו לפני החוב פירעון
פרע  לא כשהלווה כאן שהמדובר ותירץ, משמטת? שביעית
יצא  כך ומתוך הפירעון. זמן אחר שביעית והגיעה בזמנו
זמן  שלאחר שביעית אין - לסלקו יכול אינו שאם לנו
פירעון  עד למלווה קנוי שהמשכון משום משמטת, הפירעון

משנה). (מגיד זכה 26)החוב ולא נפלו לווה של בשדה כי
המלווה. בבא 27)בהם בחידושיו מיגאש הר"י רבו כדעת

קכה. שהיא 28)בתרא לפי - הקרקע מן שגובה כדרך שם,
המשכונא. סוף עד למלוה מהלכות 29)קנויה ט פרק עיין

שם. משנה ובכסף ו, הלכה ויובל שמיטה

.‰BÊ ‡BkLnL Èt ÏÚ Û‡30˜·‡Â ‡È‰ ‰¯eÒ‡ ««ƒ∆«¿»¬»ƒ«¬«
e¯‡aL BÓk ,˙Èa¯31‰Ê ‚‰Ó ‰È‰iL ¯LÙ‡ , ƒƒ¿∆≈«¿∆¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ,˙eÚËa32ÈÓ Ïk C¯„ B‡ , ¿»¿¿≈»ƒ∆∆»ƒ
˙Èa¯ ˜·‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰È„Ó d˙B‡a ÔkLÓe ‡ËBÁL∆≈ƒ¿≈¿»¿ƒ»ƒ«¬«ƒƒ

‚‰n‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰33˙‡fL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿ƒ«««ƒ¿»¿≈ƒ∆»∆…
Èeka ‡BkLn‰34. ««¿»¿ƒ

אוכל.30) שהמלווה הפירות בעד ניכוי בפרק 31)בלי
ז. הלכה עם 32)הקודם הישראל של במשכנתא כלומר,

כוכבים  העובדי אצל נהוג שכן לפרש ואין כוכבים העובד
בדיני  קובעים אינם הגויים שמנהגי לפי מקום, שבאותו

להוציא.33)ישראל. נזקקין דין בית ואין שם. רי"ף
שם.34) רבינו, לדעת - מותרת שהיא

.Â¯ÊÁÂ ,Ï‡¯OÈÏ B¯ˆÁ ÔkLnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿»≈¿»«
ÔkLÓÓ‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿«¿≈
,Ï‡¯Oi‰ ‰wL ˙ÚÓ Ï‡¯OiÏ ¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ«»¿«¬»»«ƒ¿»≈≈≈∆»»«ƒ¿»≈

¯ÎO ‡Ïa ¯ˆÁa ¯„ ‡l‡35„·BÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁiL „Ú ∆»»∆»≈¿…»»«∆«¬ƒ»≈
‡e‰ È¯‰L ;BÊ ¯ˆÁ ÏÚ BÏ LiL ˙BÚn‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆«»∆≈«»≈∆¬≈

Ì‰ÈÈ„a ÔkLÓÓ‰ ˙eL¯a36ÂÈ˙BÚÓ BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿«¿≈¿ƒ≈∆«∆ƒ≈¿»
.˜lzÒÈÂ¿ƒ¿«≈

לא 35) כשהקונה שהמדובר, מפרש, שם רש"י עג: שם
- עליו קיבל שאם ומשמע, החוב. את לפרוע עליו קיבל
שכר  נוטל כאילו זה שהרי שכר, בלי לדור למלווה אסור
שכן  משנה, המגיד וכתב הפירעון. זמן הרחבת בעד הדיור
סוברים, והרשב"א שהרמב"ן מוסיף, והוא רבינו, דעת גם

שם. ראה מותר. - הקונה עליו קיבל בדיני 36)שאפילו
לזמן. כמכר המשכנתא את שדנים הגויים,

.ÊÏÚa ‰È‰Â ,B¯·Á „Èa ‰„O B‡ ˙Èa ÔkLÓÓ‰«¿«¿≈«ƒ»∆¿«¬≈¿»»««
‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ú˜¯w‰37:‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â , ««¿«≈≈∆»¿»«««¿∆

ÌÈÓ„a ÈÏ ‡l‡ ‰p¯kÓz ‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ¯kÓzLÎÏƒ¿∆ƒ¿…«¿«…ƒ¿¿∆»∆»ƒ¿»ƒ
el‡38¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -39‰p¯kÓz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ≈¬≈∆»¿ƒ»««ƒ¿¿∆»

È¯‰ - E˙B‡ ‰ÂÏÓ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚÂ ,dÈÂLa ÈÏ ‡l‡∆»ƒ¿»¿»¿«¿»≈¬ƒ«¿∆¿¬≈
¯zÓ ‰Ê40. ∆À»

ולדעת 37) וכו'". שדה לו משכן בית לו "משכן סה: שם
- בנכייתא אפילו היתר צד בית של במשכנתא שאין רבינו
אלא  "בית" בה שנזכר הברייתא לפרש לך אין בהכרח

משנה). (מגיד פירות אוכל וכך,38)כשהלווה כך בסכום
שם). (רש"י משווייה פחות זה בפחות 39)וסכום שמוכרו
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ההלוואה. השדה 40)מחמת קונה היאך תשאל ואם שם.
מעכשיו  באמר פה, המדובר בהכרח - היא אסמכתא והרי
מהלכות  ח בפרק רבינו בדברי שמבואר וכמו מידו וקנו
אלו, תנאים בכאן רבינו ביאר לא ואמנם כ. ז, הלכה מכירה
והיתרו  ריבית לאיסור שנוגע במה אלא כאן דן שאינו לפי

משנה). מגיד ראב"ד, (עיין

.ÁÚ˜¯w‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯zÓ41BÏ ¯ÈkO‰ ?„ˆÈk . À»¿«¿ƒ¿«««¿«≈«ƒ¿ƒ
È¯‰ ,ÈÏ Ô˙B ‰z‡ ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ˙‡∆∆»≈¿»«ƒ≈«¿»«»≈ƒ¬≈
¯ÎO Ôzz Ì‡Â ;‰L ÏÎa ÌÈÚÏÒ ¯OÚa EÏ ‡È‰ƒ¿¿∆∆¿»ƒ¿»»»¿ƒƒ≈¿«
‰Ê È¯‰ - L„Á ÏÎa ÚÏÒa ‡È‰ È¯‰ ,L„Áa L„Á…∆¿…∆¬≈ƒ¿∆«¿»…∆¬≈∆

¯zÓ42. À»

סה.41) פי 42)שם על (שם) בגמרא אמרו בזה והטעם
זמן  (בסוף לבסוף אלא משתלמת אינה ששכירות הכלל
הוא  הרי בחודש חודש "אם לו: כשאומר נמצא, השכירות).
כי  - השכירות דמי המתנת בשביל תוספת זה אין בסלע",
שער  הוא שכך אלא - גבייתו זמן הגיע לא עדיין הרי
היא  הרי מעכשיו "אם לו שאומר וזה בשוק. השכירות
המעות  הקדמת מפני אצלו הוא מוזיל סלעים" בעשר
אסור  המכר על אבל בשכירות, ודווקא בפחות. ומשכירו

א. הלכה ח פרק לקמן שיתבאר כמו להוסיף

.Ë¯ÈkOn‰43,‰LÏ ÌÈ¯Bk ‰¯OÚa B¯·ÁÏ ‰„O ««¿ƒ»∆«¬≈«¬»»ƒ¿»»
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â44˙‡ Ô‰a Ò¯Ù‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»«≈ƒ»«ƒ∆¬«¿≈»∆∆

‰„O‰45- ‰L ÏÎa ¯Bk ¯OÚ ÌÈL EÏ Ôz‡ È‡Â , «»∆«¬ƒ∆≈¿¿≈»»¿»»»
ÔÈ¯È„a ‰„O‰ ˙‡ Ò¯ÙÈ Ì‡L ÈtÓ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈∆«»∆¿ƒ»ƒ

d¯ÎO ‰È‰È ,el‡46¯˙BÈ47˙eÁ BÏ ¯ÈkO‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿∆¿»»≈¿≈ƒƒ¿ƒ¬
ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,‰La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚa ‰ÈÙÒ B‡¿ƒ»«¬»»ƒ»ƒ¿»»¿»«≈ƒ

˙eÁ Ô‰a ‰·‡L ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó48¯iˆ‡Â BÊ‰p »«ƒ∆∆¿∆»∆¬«¬«¿∆»
‰p¯iÎ‡Â49,‰ÈLÈÓLz ÈÏÎe BÊ ‰ÈÙÒ Ô‰a Ôw˙‡ B‡ , «¬«¿∆»¬«≈»∆¿ƒ»¿≈«¿ƒ∆»

‰Ê È¯‰ - ‰L ÏÎa ¯Èc ¯OÚ ÌÈL EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â«¬ƒ«¬∆¿¿≈»»ƒ»¿»»»¬≈∆
¯zÓ50È„k ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»¬»ƒ»«≈ƒ»«ƒ¿≈

‰¯BÁÒa Ì‡ÈˆB‡ B‡ ,˙eÁa Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï51ÏL ¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ≈ƒ¿»∆
¯ÎOa EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÔÈÁlÓ Ô‰a ¯kO‡ B‡ ,‰ÈÙÒ¿ƒ»∆¿…»∆«»ƒ«¬ƒ«¬∆¿«»»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆»

סט:43) הלוויני.44)שם ניכוש 45)כלומר, בזיבול,
וכו'. השדה.46)וחרישה שתוציא (הפירות) הריווח

שדה 47) מאשר גבוה משובחת, שדה חכירת שער והרי,
"החנות".48)זיבורית. להיות שצריך כדי 49)נראה

הקונה. עין את את 50)למשוך ישפץ שאם מפני שם,
יותר. שכרה יהיה - הספינה צרכי את יתקן או החנות

למקום.51) ממקום בספינה הובלתה מאחר 52)לשם שם,
תוספת  הרי - הספינה או החנות בגוף המעות משקיע שאינו

המעות. המתנת בשביל השכר

.ÈÌ„‡‰ ¯ÎOa ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡53¯Ó‡È ‡Ï ?„ˆÈk . »¿«¿ƒ¿«»»»≈«……«
,ÛÒk ‰ÂL ‡È‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ ÌBi‰ ÈnÚ ‰OÚ :BÏ¬≈ƒƒ«¿»»∆ƒ»»∆∆
‰ÂL ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ¯Á‡ Úe·La EnÚ ‰OÚ‡ È‡Â«¬ƒ∆¡∆ƒ¿¿»««≈¿»»∆ƒ»»

ÌÈzL54. ¿«ƒ

שנתבאר 53) בדרך אמנם והולך. רבינו שמבאר וכדוגמא

כיצד? באדם, גם מותר - החצר בהיתר ח בהלכה למעלה
- מעכשיו תשלם אם הפועל: לו ואמר לשנה, פועל שכר
שכרי  הרי - בחודש חודש של ואם סלעים, עשר שכרי הרי

כל  כי חודש, בכל אלא סלע משתלמת אינה ששכירות זה ל
משנה). (מגיד אמור באדם גם מה 54)לבסוף, מתוך יוצא

ואעדור  עימי, נכש לו יאמר "לא יא) (הלכה בסמוך שיתבאר
עימך".

.‡È¯zÓ55ÌBi‰ ÈnÚ Lk :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ Ì„‡Ï À»¿»»««¬≈«≈ƒƒ«
EnÚ ¯cÚ‡Â ÌBi‰ ÈnÚ ¯„Ú ,¯ÁÓÏ EnÚ Lk‡Â«¬«≈ƒ¿¿»»¬…ƒƒ«¿∆¿…ƒ¿
CnÚ ¯cÚ‡Â ÈnÚ Lk :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯ÁÓÏ56, ¿»»¬»……««≈ƒƒ¿∆¿…ƒ»

„È¯‚ ÈÓÈ Ïk .CnÚ Lk‡Â ÈnÚ ¯„Ú57˙Á‡ -58ÏÎÂ , ¬…ƒƒ«¬«≈ƒ»»¿≈»ƒ««¿»
‰ÚÈ·¯ ÈÓÈ59ÈnÚ L¯Á :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .˙Á‡ - ¿≈¿ƒ»««¿……«¬ƒƒ

Á¯Ë È¯‰L ;‰ÚÈ·¯a EnÚ L¯Á‡ È‡Â ,„È¯ba«»ƒ«¬ƒ∆¡ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…«
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰LÈ¯Á‰60¯˙È61‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ»ƒ«¿»ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

עה.55) זו 56)שם מלאכה שפעמים מפני פלוני, לזמן
עליו  מקבל עבודתו שכר המתנת שבשביל ונמצא מזו קשה

קשה. במלאכה יובש 57)לפרוע לשון גריד, החמה. ימות
"יבשה  הפסוק על לז) פרק (סוף רבה בבראשית שאמרו כמו

כגריד. נעשית יד): ח, (בראשית להם 58)הארץ" אחד דין
גריד  של זה ביום עימי נכש לחבירו אדם ואומר כלומר
יום  שמא לחוש ואין - גריד של פלוני ביום עימך ואנכש
בכך. להקפיד אדם בני דרך שאין מחבירו, ארוך אחד

תרביע 59) לא ובהמתך מלשון רביעה, הגשמים. ימות
(תענית  הקרקע את (מפרה) רובע שהגשם יט) יט, (ויקרא

לחה.60)ו:). הגריד.61)כשהשדה ימי מאשר

.·ÈÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰62BnÚ ˙BOÚÏ Û¯Á‰ ÈÓÈa «≈∆«≈ƒ≈«…∆«¬ƒ
¯w‰ ÈÓÈa63¯ÎO‰ BÏ Ô˙Â ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a64È¯‰Â , ƒ≈«…¿ƒ»¿»¿»««»»«¬≈

‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ Û¯Á‰ ÈÓÈa ‰ÂL B¯ÎO¿»»∆ƒ≈«…∆∆«¿»¬≈∆
ÏÈÊBiL È„k ÌBi‰ B˙B‡ ‰ÂÏÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«¿∆«¿≈∆ƒ
ÌBi‰Ó ÈnÚ ‰OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .B¯ÎOa BÏ65 ƒ¿»¬»ƒ»«¬≈ƒƒ≈«
‰ÂML Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ÈBÏt ÔÓÊ „ÚÂ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»¿»««ƒ∆»∆
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÏÎa ÚÏÒ B¯ÎO¿»∆«¿»¬≈∆À»ƒ¿
¯ÎO ÏËBk ‰‡¯ BÈ‡ - ‰zÚÓ ˙BOÚÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈«»≈ƒ¿∆¿≈¿«

B¯ÎOa BÏ Ô˙e ÌÈc˜‰L ,ÂÈ˙BÚÓ66. ¿»∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

פו.62) בתרא לעבוד.63)בבא תיכף מתחיל ואינו
העבודה.64) התחלת ולפני ששכרו והוא 65)בשעה

ביום. בו לעבוד והרי 66)מתחיל בפחות, ששכר כמי אלא
ח. בהלכה למעלה שנתבאר לדין דומה זה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בזול 1) פירות מכירת ודין המכר, על מרבין שאין מבאר

ודין  השדות, שומרי ודין זמורות קוני ודין הבשלתם, לפני
ואם  יין חביות דמי זוז מאתיים לך הא לומר לאדם שמותר
טבת, עד נוטלים ואין בתשרי קונים ודין תפסיד, יחמיצו
ודין  ברזל, צאן נכסי קבלת ודין ונשברה, ספינה משכיר ודין

ביצים. על להושיבה תרנגולת השכרת

.‡¯În‰ ÏÚ ˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡2B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk . »¿«¿««∆∆≈««≈«¬≈
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ÈÏ Ôzz ÂLÎÚÓ Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯«̃¿«ƒ«¿¿ƒ¿»«ƒ≈«¿»ƒ≈ƒ
‰‡Óa ElL Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓc‰3,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú Ì‡Â ; «»ƒ¬≈≈∆¿¿≈»¿ƒ«¿«¿ƒ

˙Èa¯ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Óe ÌÈ¯OÚa ElL Ì‰ È¯‰4, ¬≈≈∆¿¿∆¿ƒ≈»¬≈∆¬«ƒƒ
BÏ Ô˙pL ÏÈ·La ÌÈ¯OÚ ÏËBpL ÈÓk ‰ÓB„ ‰fL∆∆∆¿ƒ∆≈∆¿ƒƒ¿ƒ∆»«

ÈBÏt ÔÓÊ „Ú da LnzL‰Ï ‰‡Ó5epÚa˙ÈLÎe .6 ≈»¿ƒ¿«≈»«¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»∆
˙ÚLa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔÈca«ƒ≈«»ƒ≈∆»«∆»»»∆ƒ¿«

¯În‰7¯ÈÊÁÈ B‡ ,8ÔÎÂ .Ìi˜ ‰È‰ Ì‡ ,B„iÓ B¯kÓÓ «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒ»»«»¿≈
ÈBÏt ÔÓÊ „Ú ÔÈÏËÏhÓ BÏ ¯ÎÓ Ì‡9eÈ‰Â ,‰‡Óa ƒ»«ƒ«¿¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÚLz „iÓ ÂÈ˙BÚÓa ‰BwL ÈÓÏ ˜eMa ÔÈÂL10- »ƒ«¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰11B‡ ,ÌÈÚLz ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â ; ¬≈∆»¿≈≈∆»ƒ¿ƒ

.˙Ói˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,B˙¯BÁÒ B„iÓ ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ»¿»«∆∆

סה.2) בשוק.3)ב"מ השער הוא שהלוקח 4)וכך
נמצא, לרשותו, המקח כשעבר מיד המעות בנתינת מתחייב
מהֿשאיןֿכן  מעותיו, המתנת בשביל המכר על שמרבה
על  להרבות מותר לבסוף, אלא משתלמת שאינה - בשכירות

ח. הל' הקודם בפרק כמבואר שהמתין 5)השכר כלומר,
פלוני. זמן עד המקח בפרעון מאה 6)לו ויתבע המוכר,

כמו 7)ועשרים. בדיינים, יוצא אינו ריבית שאבק
א. הל' ו בפרק למעלה רצה 8)שנתבאר אם או כלומר,

אבל  שמכר, הדבר את חזרה ונוטל חוזר - בו לחזור המוכר
דעת  על אפילו לקנותו, גמר הלוקח שכן חוזר, אינו הלוקח
משנהֿלמלך). ועיין (לחםֿמשנה, ועשרים מאה

מסוים.9) זמן לאחר לו מכרו 10)שישלם אם אפילו
מעכשיו  ואם מאה, פלוני זמן עד אם פירש ולא בסתם,

מתיר 11)תשעים. שם נחמן [רב כריבית. שנראה לפי
אמרו: שם שבגמרא מפני כמותו, פסק לא ורבינו בסתם,
הלכתא  אמרו ולא אלעזר, כרבי והלכתא חמא, כרב הלכתא
שבקרקע  לפי מטלטלין", לו "מכר רבינו כתב נחמן]. כרב
כל  - ח) הל' מכירה מהל' בפי"ג (כמבואר אונאה לו שאין
וכך  כך מעכשיו אם אמר לא וגם וממכר, מקח דרך שהוא
ומותר  - כריבית נראה אינו - וכך כך פלוני לזמן ואם

(מגידֿמשנה).

.·Á˜Bl‰12e‰ÂLa ıÙÁ B¯·ÁÓ13BÏ ÔziL ˙Ó ÏÚ «≈«≈¬≈≈∆¿»≈«¿»∆ƒ≈
OÚ ÌÈL „ÚÂ Ô‡kÓ¯ÓBÏ È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯ ƒ»¿«¿≈»»…∆¬≈∆«««

.˙Èa¯ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â ,˙BÁÙa „iÓ [ÈÏ] Ôz :BÏ≈ƒƒ»¿»¿≈≈ƒƒƒ

ה"ד.12) פ"ו ב"מ אסור,13)תוספתא משויו ביותר אבל
קעג  יו"ד יוסף' וב'בית הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו
ואח"כ  תחילה החפץ את קנה כשהלוקח רק שהתירו מבאר
דוד' 'חסדי ראה מיד. לו ישלם אם פחות שיקח המוכר אמר

התוספתא. על

.‚ÔÈÈ ÏL ˙È·Á14BÏ d¯ÎÓe ,¯È„ ‰zÚ ‰ÂL ‡È‰L »ƒ∆«ƒ∆ƒ»»«»ƒ»¿»»
ıÈw‰ „Ú ÌÈLa15˙Ó ÏÚ ,16da Ú¯‡z Ì‡L ƒ¿«ƒ«««ƒ«¿»∆ƒ∆¡«»

‰Ïwz17‰p¯kÓiL „Ú ¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ «»»¬≈ƒƒ¿«≈«∆ƒ¿¿∆»
Á˜Bl‰18- ‰¯aL B‡ ‰„·‡ Ì‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «≈«¬≈∆À»∆ƒ»¿»ƒ¿¿»

ÁÈÂ¯‰Ïe d¯ÎÓÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÌeÏk ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈¿¿ƒ…»»¿»¿»¿«¿ƒ«
ÌÈÏÚaÏ d¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ - da19BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . »»»¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌÈLa20E¯ÎO ‰È‰È ÌÈL ÏÚ ¯˙i‰ :BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿«ƒ¿»««»≈«¿«ƒƒ¿∆¿»¿
‡ˆÓz ‡Ï Ì‡Â ,d¯ÎÓÏ ÏthÓ ‰z‡L ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆«»ƒ«≈¿»¿»¿ƒ…ƒ¿»

Û‡ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÏ ‰¯ÈÊÁ‰ ‰ˆ¯zL BÓk d¯ÎÓÏ¿»¿»¿∆ƒ¿∆«¬ƒ∆»ƒ¬≈∆À»«
‰È‰z ‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ‰·‚ B‡ ‰„·‡ Ì‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿¿»∆¿ƒ»ƒ¿∆

Á˜Bl‰ ˙eL¯a21. ƒ¿«≈«

בלשון 14) (מגידֿמשנה, חמא" דרב "טרשא סה. שם
לג). ד, חלק מו שער התרומות' 'ספר ועיין "אולי",

עולה,15) היין כששער הקיץ, עד המעות בפרעון לו ממתין
בקיץ. מתייקר ביניהם.16)שהיין והתנו כלומר,

תשבר.17) או תאבד אם אינם 18)כגון היין שדמי נמצא
ממתין  הלוקח רצה ואם מכרה, שלא זמן כל אצלו בהלוואה
בשער  מוכרה הוא ואם ביותר, או בשנים ומוכרה הקיץ עד

בהפסדו. אשם עצמו הוא הרי - "ואם 19)הזול זה קטע
לבעלים" להחזירה לו היה בה, ולהרויח למכרה מצא לא
(ראה  ההלכה בסוף לקמן ומקומו בטעות, כאן נשתרבב

כ). דינר.20)הערה עתה שוה צריך 21)והיא כאן
בה, ולהרויח למכרה מצא לא "שאם שלמעלה הקטע לגרוס
מותר  למה טעם נתינת והוא לבעלים" להחזירה לו היה
לו  שהיה לפי רבינו ומסביר הלוקח, על כשהאחריות אפילו
בפ"ז  שנתבאר סרסור ככל דינו כן ואם לבעלים, להחזירו
יכול  כשאינו המדובר, הראשונה ובבבא שותפין. מהל'
יו"ד  (ש"ך המוכר על שהאחריות רק התירו ולכן להחזירה
ו'פרישה' ובב"ח כאן, בלחםֿמשנה ועיין כט, ס"ק קעג סי'

השלמות). וראה שם,

.„‰ˆ¯È Ì‡L ,˙B¯t BÏ eÈ‰22ÁwÏÂ ˜eMa Ô¯ÎÓÏ »≈∆ƒƒ¿∆¿»¿»«¿ƒ«
‰¯OÚa Ô¯ÎBÓ ,„iÓ Ô‰ÈÓc23Ú·z Ì‡Â ;24Ô˙B‡ ¿≈∆ƒ»¿»«¬»»¿ƒ»«»

ÌÈLa Ô˙B‡ ‰˜È ,„iÓ ˙BÚn‰ ÔzÈÂ Ô˙B˜Ï Á˜Bl‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ»ƒ¿∆»ƒ¿≈
¯OÚ25ÌÈL „Ú ¯OÚ ÌÈLa Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈»»«¿≈

L„Á ¯OÚ26‰Ê ‡È·‰ elÙ‡L ;27,‰zÚ ÂÈ˙BÚÓ »»…∆∆¬ƒ≈ƒ∆¿»«»
Ô˙B‡ ‰B˜ ‰È‰ ¯OÚ ÌÈLa28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈»»»»∆»¿≈…«≈»∆

המוכר.22) מצד 23)יציע תבוא בשוק המכר כשהצעת
קונים. עליהם שיקפצו כדי אותו להוזיל יהיה צריך המוכר,

מצד 25)יבקש.24) באה ההצעה כאשר הפירות, כשער
ב"מ,26)הלוקח. הירושלמי (ע"פ ריבית משום בזה ואין

מגידֿמשנה). – דר"ח כיתנא גבי ו הל' הלוקח 27)פ"ה
לקנותן. וזה 28)המבקש - הוא כך הפירות ששווי הרי

ומוכר  המקח שמוזיל מפני אלא זה אין בעשר, מוכרן שהוא
קעג). סי' יו"ד, (ב"י למעות דוחקו מסיבת בפחות,

.‰˙B˜Ï ¯eÒ‡29¯ÓbiL Ì„˜ Òc¯t‰ È¯t »ƒ¿¿ƒ««¿≈…∆∆ƒ»≈
ÏMa˙ÈÂ30,¯OÚa ,‰zÚ ÏBÊa ¯ÎBnL ‰fL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆∆≈¿«»¿∆∆

˙ÙÒBz‰ ˙‡ˆÓ ,¯ÓbiLk ÌÈ¯OÚ ‰ÂML È¯t ‡e‰¿ƒ∆»∆∆¿ƒ¿∆ƒ»≈ƒ¿≈«∆∆
‰Ùw‰‰ ÏÈ·La31ÏBÊa Ï‚Ú ‰˜ Ì‡ Ï·‡ .32‰È‰ÈÂ , ƒ¿ƒ««»»¬»ƒ»»≈∆¿¿ƒ¿∆

Ì‡ È¯‰L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iL „Ú ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ«∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈ƒ
‰˙Èn‰Â LÁk‰Â ,‡e‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯a - LÁk B‡ ˙Ó≈»«ƒ¿«≈«¿«¿»¿«ƒ»

ˆÓ ¯·c„ÈÓz Èe33. »»»»ƒ

עג.29) בב"מ כרב תיכף. עודנו 30)ולשלם כשהוא היינו,
בעיבוד  המוכר מטפל ובינתיים לו. יתנו ולכשיבשל - בוסר

י). הל' פ"ט לקמן (מגידֿמשנה שאם 31)הפרדס ואע"פ
בהפסד  נושא הלוקח יהיה קרה, או ברד כגון תקלה, תארע
לזה  תקנה יש "אמנם מצויים. זה הפסד גורמי שאין לפי -
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ויחזיק  שנה, אותה של לפירותיהן הפרדס אילנות שיקנה -
בתחילת  רבינו שדקדק וזה (כסףֿמשנה). לקנותן" מיד בהם
ו). הל' לקמן (השווה הפרדס" "פרי ואמר: ההלכה

הבוקר 32) מן עגל בקונה פירוש, בתוורי", רב "מודה שם,
הם  רבים ההפסד (מקרי פסידא" "דנפיש (תוורי=בוקרים).

ב'תוספות'). עיי"ש הר"ח, כנוסחת שאין 33)- נמצא
ההפסד  אחריות בעד אלא ההקפה, בשביל התוספת

בו. נושא שהלוקח

.ÂÏÚÂ ÌÈ‚È¯O‰ ÏÚ Ì¯k‰ ÏÚ·Ï ˙BÚÓ Ô˙Bp‰«≈»¿«««∆∆««»ƒƒ¿«
˙B¯BÓf‰34Ô˙B‡ ‰B˜ ‡e‰Â ,¯˜Èa Ì‰L ,e˙¯kiLÎÏ «¿ƒ¿∆ƒ»¿∆≈¿…∆¿∆»

Ô‰a Ct‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - e˙¯kÈÂ eL·ÈiL „Ú ÏBÊa35 ¿«∆ƒ¿¿ƒ»¿¬≈∆»ƒ¿«≈»∆
‰B˜k ‡ˆÓpL ,ÌÈ¯aÁÓ Ì‰Lk36.ÂÈ˙B¯BÓÊÏ ÔÏÈ‡ ¿∆≈¿À»ƒ∆ƒ¿»¿∆ƒ»ƒ¿»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÚn‰ e‡ˆÓ - Ct‰ ‡Ï Ì‡Â37ÔÈÁ˜BÏ Ô‰Â , ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿¿«»«¿»»¿≈¿ƒ
.¯eÒ‡Â ,‰Ùw‰‰ ÈtÓ ÏBÊa¿ƒ¿≈««»»¿»

להו 34) "אמר (שם: קטנים כשעודם הזימור, עונת לפני
הובא  הר"ח וכפירוש וכו'" שיבשא דשבשי להנהו שמואל

שם). וב'תוספות' שיבשא, ערך בקרקע 35)ב'ערוך'
שער  התרומות' 'ספר (עיין וניכוש בעידור - הגפנים שתחת

קעג). סי' יוסף' ב'בית ועיין ד, חלק בשעת 36)מ, עכשיו,
מעות. הזמירה.37)מתן עונת עד

.Ê˙B„O‰ È¯ÓBL38Ô¯ÎOa ÌÈhÁ Ì‰Ï ÔÈ˙BpL39 ¿≈«»∆¿ƒ»∆ƒƒƒ¿»»
ÏBÊa40˜qÚ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,Ô¯bÏ e‡B·iLk - Ô¯b‰ ÔÓ ¿ƒ«…∆¿∆»«…∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈

Ô¯ba ‰Î‡ÏÓa Ô‰nÚ41el‡‰ ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL È„k , ƒ»∆ƒ¿»»«…∆¿≈∆ƒ¿«ƒƒ»≈
˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ ÛBÒa eÏËpL42- Ck eOÚ ‡Ï Ì‡Â . ∆»¿¿¿««¿ƒ¿ƒ…»»

˙e¯ÈÎO‰ ˙‡ˆÓ43‰ÊÂ ,‰ÂÏÓk ÌÈÏÚa‰ Ïˆ‡ ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
b‰ „Ú Ô¯ÎO e¯Á‡L ÈtÓ ÏBÊa eÁ˜lL.Ô¯ ∆»¿¿ƒ¿≈∆≈¬¿»»««…∆

הקציר.39)שם.38) עד הקמה שמירת מאשר 40)בעד
בשוק. ובירורה.41)השער התבואה, כי 42)בדישת

מלאכתם  כאילו זה הרי בגורן, במלאכה מסייעים הם כאשר
השכירות, תשלום זמן הגיע שעתה נמצא הגורן, עד נמשכת
בזה  אין ולפיכך לבסוף, אלא משתלמת אינה השכירות כי
מאשר  בפחות ומוכר שמוזיל כמי אלא בזול להם כשנותן

בשוק. הקציר.43)השער אחר תיכף פרעונה שזמן

.ÁÔÈÒÈ¯‡44ÔÈ˜lÒÓ ˙B„O‰ ÈÏÚa eÈ‰L45ÔÓ Ô˙B‡ ¬ƒƒ∆»«¬≈«»¿«¿ƒ»ƒ
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎa ÔÈÒÈ¯‡‰ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,ÔÒÈa ‰„O‰46 «»∆¿ƒ»¿¿ƒ»∆»¬ƒƒ¿»∆«…∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡47,¯i‡ „Ú e‰„O CB˙a ÔÈÒÈ¯‡ ‰Ê ÁÈp‰Â , «¿«¿ƒ¿ƒƒ«∆¬ƒƒ¿»≈«ƒ»
ÌL ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡Ò LL Ô‰Ó ÏËÂ¿»«≈∆≈¿ƒ¬≈∆À»¿≈»

˙Èa¯48. ƒƒ

בניסן 45)שם.44) התבואה לקצור האריסים את מאלצים
כור.46)ולהסתלק. בית של החכירות.47)שטח שכר

מפני 48) אלא סאין, הארבע המתנת בשביל התוספת, אין כי
זה  זמן ובמשך אייר, עד בשדהו התבואה את שמשאיר

האריס. ומרוויח גדל והיבול צרכה כל התבואה מתבשלת

.ËÌÈhÁ Á˜Bl‰49,¯ÚM‰ ÔÎÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ «≈«ƒƒ«¿«¿ƒ¿∆«¿≈«««
ÌÈhÁ‰ ˙‡ ˙Ba‚Ï ‡aLÎe ,˙BÚn‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â¿»«∆«»¿∆»ƒ¿∆«ƒƒ

‰cna BÏ ÛÈÒB‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï50‰Ê È¯‰ - ¯˙È BÏ Ô˙Â ¿««¿«ƒ«ƒ»¿»«»≈¬≈∆

‡Ï - ‰ˆ¯ el‡Â ,BÏ ÛÈÒB‰ BBˆ¯a È¯‰L ;¯zÓÀ»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»»…
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÛÈÒB‰51. ƒ∆¬≈…»»»¿«

עג:49) מתנה.50)שם לשם - התוספת 51)מרצונו על
ובלחםֿמשנה  יא, הל' פ"ה י; הל' פ"ד לעיל (ועיין

שם) ובביאורנו

.È¯zÓ52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓc ÔzÏ Ì„‡Ï53B¯·ÁÏ À»¿»»ƒ≈¿≈»ƒ∆«ƒ«¬≈
- ÈBÏt ÌBÈ „Ú Ô‡kÓ ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ¿«ƒ∆¿ƒ»ƒ»«¿ƒ
‡È‰ È¯‰ - ‰¯È˜B‰ B‡ ‰ÏÈÊB‰ Ì‡ Ï·‡ ,E˙eL¯aƒ¿¿¬»ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ
¯ÎOÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ ,ÏBf‰ ÂÈÏÚ ÏawL ÔÂÈkL ;ÈlL∆ƒ∆≈»∆ƒ≈»»«¬≈∆»¿»»

„ÒÙ‰Ïe54Ì„‡Ï ¯zÓ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .55 ¿∆¿≈¿≈…«≈»∆¿≈À»¿»»
ÏÔÈÈ ÏL ÔÈck ‰‡Ó È¯L˙a B¯·ÁÓ ˙B˜56,¯È„a ƒ¿≈¬≈¿ƒ¿≈≈»«ƒ∆«ƒ¿ƒ»

¯ÈÊÁÓe ,˜„Ba ÔÏËBpLÎe ,˙·Ë „Ú ÔÏËB BÈ‡Â¿≈¿»«≈≈¿∆¿»≈«¬ƒ
ÔÈÈ ‡l‡ epnÓ ‰˜ ‡lL ;·Bh‰ ÔÈi‰ Á˜BÏÂ ıÓÁ‰«…∆¿≈«««ƒ«∆…»»ƒ∆∆»«ƒ
ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ ‰lÁzÓ - eˆÈÓÁ‰L el‡Â ,·BË¿≈∆∆¿ƒƒ¿ƒ»»¿ƒ

ıÈÓÁ‰Ï57ÔÓf‰ ¯Á‡ „Ú ¯·c‰ Ú„B ‡Ï Ï·‡ ,58. ¿«¿ƒ¬»…««»»««««¿«

סד.52) (מגידֿמשנה).53)שם שקנה החבית את וציין 
קרוב 54) זה הרי - הזול סיכון עליו קיבל לא אם אולם

או  החמיצה אם שהרי - להפסד ורחוק הוקירה) (אם לשכר
לתנאי  הסכים המוכר כי ואסור, – המוכר יפסיד הוזלה

שם). רמב"ן (עיין המעות הקדמת מפני שם 55)שכזה
אינו 56)עג: וגם קונה, שהוא הכדים את בורר ואינו

יוסף'סי' ('בית ברשותך" - החמיצה "אם המוכר עם מתנה
שם). השו"ע במפרשי וראה כבר 57)קעג; בהם היה

ניכר. בלתי ראויים 58)קלקול היו לא - טבת לאחר אבל
אותם  יבדוק ואם החמיצו, הלוקח וברשות להחמיץ,
המעות  הקדמת שבשביל נמצא החומץ, ויחזיר כשנוטלם
'בית  (עיין טוב ביין החומץ את לו להחליף המוכר הסכים

שם). השו"ע ובמפרשי יוסף'

.‡Èe‚‰pL ÌB˜Ó59,d¯ÎO ÏhÏÂ ‰ÈÙq‰ ¯kOÏ »∆»¬ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ…¿»»
‰˙ÁtM ‰Ó BÏ ÔÈÓL ,‰¯aL Ì‡Â60ÌlLÓe61¯˙È ¿ƒƒ¿¿»»ƒ«∆»¬»¿«≈»≈
¯zÓ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d¯ÎO ÏÚ62¯ÈÒ ¯ÈkO‰Ï «¿»»¬≈∆À»¿≈À»¿«¿ƒƒ

˙ÁtM ‰Ó ÈÓ„e ¯ÎO‰ ÏËBÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ˙LÁ ÏL∆¿∆¿«≈¿≈«»»¿≈«∆»«
BÏ˜LnÓ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒƒ¿»¿≈…«≈»∆

סט:59) בשעת 60)שם שווה שהיתה למה בהקבלה
ובמגידֿמשנה). יג, הל' להלן (השווה את 61)שכירה

את 62)הפחת. עליו שקיבל מכיון אומרים: אנו ואין
השכר  ואםֿכן בהלוואה, אצלו הם הספינה דמי הרי הפחת,
הספינה  לו מחזיר וכשהשוכר תוספת, הוא משלם שהוא
של  וטעמו כריבית. זה הרי - השכר את מוסיף הפחת ודמי
מחיים  דמים עשאה "שלא לפי (שם), בגמרא אמרו דבר
- דמים עשאה לא כלומר (=שבירה)", מיתה לאחר אלא
עצמו  על קיבל לא אבל שבירה, של אלא הפחת את לשלם
בחיים  מחזירה כשהוא שימוש מחמת הבא הפחת אחריות
כל  שאין - וכך והואיל שהיא, כמות ומחזירה (=בעין)
כשכירות, אלא כמלוה זה אין - השוכר באחריות הפחת
בשכירות, מותר - אונסין אחריות עליו לקבל - זה ודבר
הפקדון  בעל "מתנה ט: הל' שכירות, מהל' בפ"ב כמבואר
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(עיין  כשואל" בכל חייבים להיות ושוכר שכר נושא על
יג). הל' לקמן והשווה שם. הרשב"א, כי 63)חידושי אם

שכרו, נוטל - הקודמת) הערה (ראה בעין מחזירו הוא הרי
עלייהו  מקבלי "דהא (שם) בגמרא אמרו הדבר ובטעם
כמה  דכל הנחושת) דמי (פחת דנחשא חוסכא (הבעלים)
מחמת  נפחתים דמיה (שהנחושת דמיה" בצרי דמיקלי

שם). רשב"א הנחושת. את ששורפת באש השימוש

.·ÈÏÊ¯a Ô‡ˆ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡64Ï‡¯OiÓ65‡e‰L ÈtÓ , ≈¿«¿ƒ…«¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆
˙Èa¯ ˜·‡66BÏ ‰È‰L È¯‰ ?ÏÊ¯a Ô‡ˆ Ô‰ „ˆÈÎÂ . ¬«ƒƒ¿≈«≈…«¿∆¬≈∆»»

˙Bfb‰ eÈ‰ÈÂ ,Ô‰a Ïth‰Ï epnÓ ÌÏa˜Â ,Ô‡ˆ ‰‡Ó≈»…¿ƒ¿»ƒ∆¿ƒ«≈»∆¿ƒ¿«ƒ
„Ú ,ÚÈ·¯Ï B‡ LÈÏLÏ ,ÚˆÓ‡Ï ·ÏÁ‰Â ˙B„Ïe‰Â¿«¿»¿∆»»»∆¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ««
e˙Ó Ì‡Â ;Ì‰ÈÈa e˙‰L BÓk ,ÌÈ˙L „Ú B‡ ‰L»»«¿»«ƒ¿∆ƒ¿≈≈∆¿ƒ≈

Ì‰ÈÓc ÌlLÓ Ïa˜Ó‰ È¯‰ ,Ô‡v‰67,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «…¬≈«¿«≈¿«≈¿≈∆¬≈∆»
„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ Ô‡v‰ ÏÚa È¯‰L68. ∆¬≈«««…»¿»»¿»¿∆¿≈

B‡ e¯˜e‰ Ì‡L ,Ô‡v‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ≈»»«««…∆ƒ¿
eÙ¯Ë Ì‡ B‡ eÏÊe‰69‰Ê È¯‰ - B˙eL¯a Ô‰ È¯‰ ¿ƒƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¬≈∆

¯zÓ70.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿≈…«≈»∆

מתו.64) אם האחריות עליו מקבל שהמקבל עיסקא, ע: שם
מהו. ברזל צאן רבינו מבאר או 65)ובסמוך הגוי מן אבל

מדבריהם, אפילו הגוי עם מותר ריבית שאבק מותר, לגוי
ב. הל' פ"ה למעלה קרובה 66)כמבואר שהיא עיסקא כל

ריבית. כאבק דינה - הממון לבעל להפסד ורחוקה לשכר
ובטוח 67) קיים שהקרן ברזל", "צאן נקראו כך שם על

המקבלים  היו כלל שבדרך ולפי כברזל. פוחת ואינו לבעליו
סחורה  בכל - עיסקא כל נקראת דקה, בהמה לקבל נוהגים
שם). רש"י (ע"פ ברזל" "צאן בשם אלו, בתנאים - שהיא

ואסור 68) הוא ריבית אבק - להפסד ורחוק לשכר קרוב וכל
ח). הל' שם, כל 69)(כמבואר הנותן עליו שמקבל כלומר,

אונסין. של ובין הוזלה של בין משמע,70)האחריות,
סי' הגר"א (ב"י; אסור - בלבד הוזלה אחריות קיבל שאם
הוזלו, או הוקרו שאם הנוסחא: תימן ובכת"י ג. ס"ק קעז,
זו  ולנוסחא ברשותו. הן הרי נטרפו אם או ברשותו. הן הרי
בלבד  הזול אחריות עליו מקבל אם שגם רבינו דדעת משמע

שם). ב'טור', הובא הריב"ן כדעת מותר, –

.‚ÈÌM‰71È¯‰ ,‰˙Ó Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÓ ‰¯t «»»»≈¬≈¿»«ƒ≈»¬≈
ÌÈLÏLa ÈÏÚ ‰zÚ ‡È‰72EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÌÈ¯Èc73 ƒ«»»«ƒ¿ƒƒ»ƒ«¬ƒ«¬∆¿

ÌÈiÁÓ d‡OÚ ‡lL ÈÙÏ ;¯zÓ - L„Á ÏÎa ÚÏÒ∆«¿»…∆À»¿ƒ∆…¬»»≈«ƒ
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÌÈÓc74. »ƒ∆»¿««ƒ»

שם.71) בשעת 72)ברייתא כך שוויה יהיה לא ואפילו
חיה.73)מיתה. שהיא זמן כל מלאכתה, אם 74)בשכר

שהיא, כמות מחזירה - בחיים שהיא עוד כל אבל תמות,
האחריות  כל שאין והואיל מלאכה. מחמת שהכחישה אע"פ
ומותר  להפסד, ורחוק לשכר קרוב זה אין - המקבל על
יא, הל' למעלה והשווה (מגידֿמשנה, שכר לו להעלות
(הי"א) ספינה דין הקדים שרבינו הדבר, [תמוה סא). הערה
ספינה  דין ששת רב מבסס שם בגמרא והרי פרה, שם לדין

פרה"]. "השם הברייתא על

.„È˙¯kOÓ75ÏÚ ·LÈÏ ˙Ï‚¯z dz¯·ÁÏ ‰M‡ «¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¿¿…∆≈≈«

ÌÈÁB¯Ù‡ ÈLa ÌÈˆÈa‰76ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒƒ
.˙Èaƒ̄ƒ

סח:75) מצוי 76)שם הפחת אין כי אם התרנגולת, בשכר
פירש  (כך מלאכה מחמת שנכחשת בבהמה כאשר בתרנגולת
לשון  מורה וכך שם. מקובצת' ב'שיטה הובא הראב"ד,
ההלכות  קבוצת בתוך רבינו שסידרו מזה משמע וכן רבינו,
'חסדי  – אחרת שמפרש שם רש"י ועיין ופחת. שכר של

טז. הל' פ"ה למעלה והשווה ד. פרק התוספתא, על דוד'

.ÂËÏL ÌÈ¯È„ ‰Úa¯‡ B¯·Áa ‰LB ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆«¬≈«¿»»ƒ»ƒ∆
˙Èa¯77Ô‰a BÏ Ô˙Â ,78ıÙÁ79‰MÓÁ ‰ÂML80, ƒƒ¿»«»∆≈∆∆»∆¬ƒ»

epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk81‰MÓÁ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -82, ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒƒ∆¬ƒ»
Ô‰a BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .B„ÈÏ ‡a ˙Èa¯ ˙¯B˙·e ÏÈ‡B‰ƒ¿«ƒƒ»¿»¿≈ƒ»«»∆

ÈÏk B‡ ˙eÒk83BÓˆÚ ÈÏk‰ ˙‡ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ -84 ¿¿ƒƒƒƒ∆∆«¿ƒ«¿
Ô‰a BÏ ¯ÈkO‰ .BÓˆÚ ˙eÒk‰ B˙B‡Â85‰ÂML ÌB˜Ó ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»∆»∆»∆

ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ ÔÈ‡ÈˆBnLk ,ÔÈ¯È„ ‰LÏL B¯ÎO¿»¿»ƒ»ƒ¿∆ƒƒƒ∆ƒƒ
,‰Ê ÌB˜Ó epnÓ ¯ÎO ‰Úa¯‡a È¯‰L ;‰Úa¯‡ epnÓƒ∆«¿»»∆¬≈¿«¿»»»«ƒ∆»∆

ÂÈÏÚ ÏawL86. ∆ƒ≈»»

כלומר,79)תמורתם.78)קצוצה.77) מסוים, שאינו
שאינו  בהם, וכיוצא פירות כגון עליהם הבעלים שם שאין

בסמוך). (ראה ריבית של שהוא שהשער 80)ניכר כגון
סאים. חמש לו ונתן דינרים, בארבעה סאים ארבע בשוק

קצוצה 81) שריבית א), הל' פ"ה (למעלה שנתבאר כמו
בדיינים. החפץ 82)יוצאה של כשווי רבא. בשם סה. שם

אין  - בעין עדיין הוא אפילו - עצמו החפץ אבל בשוק,
שבא  אע"פ קיים המקח מסוים, שאינו שכל אותו, מוציאים
של  משכון גבי ה"א בפ"ג למעלה איסור. מחמת לידו
בשם  וכתבנו ממנו. מוציאים משכן שאם רבינו פסק אלמנה,
דבר  שכל ד:) (תמורה כרבא שפסק לפי הטעם, הריב"ש
מועילה, עשייתו אין - ועשה ועבר לעשות התורה שאסרה
איסור  כל אין כאן שבנידון מפני קיים? הקנין כאן ולמה
ומעכב  בעדו ללווה משלם שאינו בזה אלא החפץ, בהקנאת

הרבית. בשביל תמורתו המסויים,83)בידו דבר כל וכן
הרמב"ן  בשם (מגידֿמשנה ריבית של שהוא בו שניכר

"כי 84)והרשב"א). (שם) בגמרא אמרו הדבר, ובטעם
דרביתא  גלימתא - וקאי דמכסי גלימא לימרו דלא היכי
בו  מתלבש שהוא הלבוש הבריות: יאמרו שלא =) היא"

הוא). ריבית של לבוש - ארבעת 85)תדיר תמורת שם,
(בכת"י 86)הדינרים. ארבעה לשלם עליו קיבל המלוה

עליו). קיבל והרי תימן:

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דין 1) שם וכולל הכלים, על או הפירות על פוסק דין מבאר

מוליך  ודין הזול, למקום היוקר ממקום המעלים חמרים
קטנים, כשהם בזול פירות קונה ודין למקום, ממקום פירות

שיגדלו. עד בשדה שיישארו ומתנה

.‡ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡2˙B¯t‰ ÏÚ3¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú4‡ˆÈ . ≈¿ƒ««≈«∆≈≈«««»»
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ;ÔÈ˜ÒBt - ¯ÚM‰5‰ÊÏ LÈ -6. «««¿ƒ««ƒ∆≈»∆≈»∆

ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˜eMÏ Úe·˜ ÌÈhÁÏ ¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»«««¿ƒƒ»«««¿«¿ƒ
BÏ Ô˙BÂ ,ÔÈ‡Ò ‰‡Ó ÏÚ BnÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa¿∆«¬≈∆≈ƒ«≈»¿ƒ¿≈
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ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó BÏ ÔzÈ Ì‡Â ;ÌÈÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈≈»¿»∆
- ÚÏÒa ‰‡Ò ÌÈhÁ‰ eÈ‰iL ˙Úa ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÌÈhÁƒƒ««¿«¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿»¿∆«
¯ÎBnÏ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÏk ˙Èa¯ ‰Êa ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿»««ƒ∆…»»«≈

˜ÒtL ˙Úa ÏÏk ÌÈhÁ7?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .8 ƒƒ¿»¿≈∆»««∆¿»ƒ¬ƒ
ÌeÏk BÏ ‰È‰ ‡lLa9˜ÒtL ˙Úa ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¿∆…»»¿≈«ƒ»≈∆»«

ÂÈÏÚ10ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó ¯ÎBnÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;11, »»¬»ƒ»»«≈≈«ƒ¿
BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡12‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«¿¬≈∆

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈÏÚ ˜ÒÙÏ ¯zÓ13. À»ƒ¿…»»««ƒ∆¬«ƒ…»»«««
ÏÚ ˜ÒBt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯ˆBwÏ ‰lÁz ‡e‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»¿ƒ»«¿ƒ¬≈∆≈«

LÈ„b Ô‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈhÁ‰14ÔÈi‰ ÏÚ ˜ÒBÙe . «ƒƒ««ƒ∆¬«ƒ≈»ƒ≈«««ƒ
ËÈ·Úa ÌzÈÂ ÌÈ·Ú‰ ¯ˆ·iMÓ15- ÔÓM‰ ÏÚÂ ; ƒ∆ƒ¿…»¬»ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿««∆∆

ÔËÚna ÌÈ˙ÈÊ Ô˙pMÓ16‰pÚwLiMÓ - „Èq‰ ÏÚÂ ; ƒ∆»«≈ƒ««¬»¿««ƒƒ∆¿«¿∆»
¯ˆBi‰ ‰OÚiMÓ O¯Á ÈÏk ÏÚ ˜ÒBt ÔÎÂ .ÔL·ka«ƒ¿»¿≈≈«¿≈∆∆ƒ∆«¬∆«≈

ÌÈˆÈa17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰lL18‰È‰La ≈ƒ∆»∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»
Ô¯ÙÚ19Ô·Ï20‰ ÏÚ ˜ÒBt - ¯ÁL ¯ÙÚ Ï·‡ ;ÌÈÏk ¬»»»»¬»»»»…≈««≈ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,eOÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ epnÓ ÔÈOÚp‰««¬ƒƒ∆««ƒ∆…«¬ƒ¿≈∆
‰ÊÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ21ÔÎÂ .‰ÊÏ LÈ - »«…¿««ƒ∆≈»∆≈»∆¿≈

Ï·f‰ ÏÚ BnÚ ˜ÒBt22Èt ÏÚ Û‡ ‰M‰ ˙BÓÈ Ïk ≈ƒ««∆∆»¿«»»««ƒ
.„ÈÓz ÈeˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ê BÏ ÔÈ‡L∆≈∆∆ƒ¿≈∆»»ƒ

עב:2) בבאֿמציעא בכך 3)משנה זמן לאחר לו ליתנם
המעות. לו ומקדים - בינתיים יתייקרו אם ואפילו וכך,

ד.4) הל' לקמן כאלה.5)ראה פירות אין ללווה
לקנותם 6) - הלוקח והן המוכר הן - הם ויכולים לאחר,

המקח  וחל לו, שיש כמו זה והרי בשוק, הללו במעות
בגמרא  (עיין נתייקרו לוקח ברשות - וכשיתייקרו מעכשיו,
בזה  שכתב מה וראה סב: שם וברש"י עב: סג: שם

הראב"ד. בשם -7)הריטב"א בו לחזור יכול הוא והרי
בפכ"ב  (רבינו שפרע" ב"מי הוא הרי בו, חוזר שאם מכיון
עצמו  על לקבל רצונו שאין אנו מניחים ג) הל' מכירה, מהל'
הפירות  כאילו אנו רואים כך ומשום הזו, ביה"ד קללת
קללת  נוסח אע"פ. ד"ה סב: שם ('תוספות' הלווה ברשות

ה"ב). פ"ז מכירה בהלכות מבוארת שפרע" שם 8)"מי
השער. שיצא עד פוסקים שאין אלא 9)סב: דוקא. לאו

המעות  סך כנגד פירות כמות בידו היתה שלא לומר, התכוון
לו. לו 10)שמקדים שאין לפי לוקח לרשות באו ולא

מאותו  למוכר עתה לו שאין מאחר לחול, מה על למקח
לו  יתנם והוא יתייקרו ואם השער, יצא לא  ועדיין המין,
הקדמת  מפני בזול לו שנותנם נמצא - הפסיקה כשער

כשי 11)המעות. (מגידֿמשנה).כלומר, מעותיו עור
הבאה.12) בהלכה כאן 13)יתבאר אין - לו שיש מכיון

נתייקרו, ברשותו נתייקרו ואם לו קנוי הוא שמעכשיו ריבית,
מדרבנן, אלא איסורו אין לו כשאין גם כי משך, שלא ואע"פ
בתשובה  הרי"ף וראה עב:, שם (רש"י גזור לא לו וכשיש

שם). מקובצת' ב'שיטה עודם 14)הובא הגרעינים שם,
- (=פעולות) מלאכות שתי עדיין מחוסרים והם בשבלים,

ב. בהל' רבינו שמבאר כמו וזרייה, "שם 15)דישה
ריכוכם), (לשם הענבים בו יקובצו אשר לחפירה (=כינוי)
המשנה, בפירוש (רבינו מעטן" הזיתים חפירות שיקראו כמו

ד). משנה פ"י שם 16)טהרות שמקבצים המקום "שם

(רבינו  שמנם" להוציא ראויים ויהיו שיתרככו עד הזיתים
הכתוב  מלשון והוא - ג). משנה פ"ד מעשרות בפיה"מ
בערכו). (הערוך, חלב מלאו עטיניו כד): כא, (איוב

בצה 17) מלשון שהוא מפרש שם (רש"י גולמים חמר גושי
בלא  גומא "היגאה יא) ח, (שם הכתוב כלשון חרוקה), (בית
ביצה) (ערך וה'ערוך' במים. מגובל שהעפר שם על - בצה"
שהבית  משמע ביצה, כצורת עגול החמר עושה . . . אומר:
מקובצת' 'שיטה (ועיין תבניתן שם על כך ונקראו צרויה,

הראב"ד). בשם שיעשה 18)שם עד פוסק שאינו עד. שם
שלהם. ביצים ממנו.19)היוצר הנעשים החרש, כל של

מצוי.20) וב'שיטה 21)שאינו 'תוספות' (עיין ביצים
שם). עב:22)מקובצת' במשנה שם

.·- ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ¯qÁÓ ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆¿À»¿»»««¿«ƒ
BÈ‡ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL ¯qÁÓ ‰È‰ .ÂÈÏÚ BnÚ ˜ÒBt≈ƒ»»»»¿À»»¿»≈

˜ÒBt23¯qÁÓ ‡e‰L ÔÂÈkL ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ≈∆»ƒ≈»»«««∆≈»∆¿À»
ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BÎ‡ÏÓ LÏL»¿»¬≈∆¿ƒ∆≈≈«ƒ

ÌeÏk24?„ˆÈk .ÔÈ„Ú ÌÏBÚÏ ‡a ‡Ï BÓÎe ,25LÈ„b ¿¿…»»»¬«ƒ≈«»ƒ
LÓMa ‰Áp‰ ¯qÁÓ ‰È‰L26L·ÈiL27‰i¯Êe ‰LÈ„Â ∆»»¿À»«»»«∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ»

‰È‰ ;¯ÚM‰ ‡ˆÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÂÈÏÚ ˜ÒBt BÈ‡ -≈≈»»∆»ƒ≈»»«««»»
.ÂÈÏÚ ˜ÒBt - ‰i¯Êe ‰LÈ„ ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡Â ,L·È»≈¿≈¿À»∆»ƒ»¿ƒ»≈»»

‰ÙÈÙÏ ÔÈ¯qÁÓ eÈ‰L ¯ˆBÈ ÏL ÌÈˆÈa28LeaÈÂ ≈ƒ∆≈∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰Ù¯Oe ÔL·kÏ ‰ÎÏB‰Â29˜ÒBt BÈ‡ - ‰‡ˆB‰Â ¿»»«ƒ¿»¿≈»¿»»≈≈

‰ÎÏB‰ ‡l‡ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È eÈ‰ ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿À»ƒ∆»»»
‡e‰Â .Ô‰ÈÏÚ ˜ÒBt - ‰Ù¯Oe ÔL·kÏ30C¯„ ‰È‰iL «ƒ¿»¿≈»≈¬≈∆¿∆ƒ¿∆∆∆

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔL·k‰ ÔÓ B˙B‡ ‡ÈˆB‰Ï Á˜Bl‰«≈«¿ƒƒ«ƒ¿»¬»ƒ»»
,LÏL ÔÈ¯qÁÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈˆBnL ‡e‰ ¯ÎBn‰«≈∆ƒ¬≈≈¿À»ƒ»

˜ÒBt BÈ‡Â31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈¬≈∆«∆≈≈«««¿≈…«≈
.‰Êa»∆

שלש 23) - פוסק שתים "מחוסר עד.): (שם האומר כרב,
פוסק". השער.24)אינו שיצא עד פוסקים שאין

שם.25) בגמרא בשקלאֿוטריא מובאות אלו דוגמאות
בחמה.26) העומרין "לשון 28)שיתיבש.27)שטוח

מדתן, לפי "שמגלגלן - קכט:) (שבת התינוק" את מלפפין
ב"מ  (רש"י קיבול" בית להן ועושה קטנות, אם גדולות אם
ו). משנה פ"ד טהרות המשנה בפירוש רבינו וראה שם.

בכבשן.29) שם.31)ובלבד.30)צירוף

.‚CÏB‰‰32ÂÈÏÁ¯ ˙‡ ÊÊ‚ÏÂ ÂÈfÚ ˙‡ ·ÏÁÏ «≈«¬…∆ƒ»¿ƒ¿…∆¿≈»
˙Bc¯ÏÂ33‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓe ,Bz¯ek ˙‡ ¿ƒ¿∆««¿¿»¬≈¿»««

CÏ ¯eÎÓ ˙B·ÏBÁ ÈfÚM34¯eÎÓ ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó , ∆ƒ«¿»»«∆¿≈«¿»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - CÏ ¯eÎÓ ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÏ35. »«∆««¿ƒ»»»¬≈∆À»

CÎÂ Ck ˙B·ÏBÁ ÈfÚM ‰Ó :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡36EÏ ¯eÎÓ ¬»»««∆ƒ«¿»¿»»¿
CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ˙BÊÊBb ÈÏÁ¯M ‰Ó ,CÎÂ CÎa¿»¿»«∆¿≈«¿»¿»»¿¿»
ÎÂ CÎa EÏ ¯eÎÓ CÎÂ Ck ‰„B¯ Èz¯ekM ‰Ó ,CÎÂC ¿»«∆««¿ƒ»»¿»»¿¿»¿»

¯eÒ‡ -37ÔÎÂ .˜eMaL ¯ÚMk BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ ‡l‡ , »∆»ƒ≈»«ƒ«««∆«¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

סד.32) ודבוקות 33)שם חלות חלות שעשויות שם "על
דבר  כל של הבדלה לשון רדייה, נקרא - דופן אל מדופן
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ראה  שם; (רש"י בתנור" מדובקת פת כרדיית הנדבק,
ט). יד, והלוקח 34)שופטים הכללי, המחיר את וקבע

הדמים. את תניב 35)שילם אם ההפסד עליו שקיבל כיון
ולהפסד. לשכר קרוב זה הרי - שנתן הדמים  מכדי פחות
שנתבאר  כמו להפסד, ורחוק לשכר קרוב אלא אסרו ולא

השער.36)למעלה. יצא לא מפני 37)ועדיין לו שמוזיל
לו. שהקדים מעותיו

.„ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯ÈÚ ÏL ¯ÚL ÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡≈¿ƒ«««∆¬»ƒ¿≈∆≈
Úe·˜ ¯ÚM‰38‰È„naL ¯ÚL ÏÚ ‡l‡ ,39eÈ‰ . «««»«∆»«««∆«¿ƒ»»

˙BLÈÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ‰È„na ˙BL„Á‰ ÌÈhÁ‰«ƒƒ«¬»«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«ƒ»
ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ÚÏÒa LÏL40¯ÚM‰ ‡ˆiL „Ú41 »¿∆«≈¿ƒ«∆≈≈«««

ÔLiÏÂ L„ÁÏ42˙BËB˜Ï ÏL ÔÈhÁ eÈ‰ .43ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ∆»»¿«»»»ƒƒ∆»«¿«¿ƒ
ÚÏÒa44˙BËB˜lÏ ˜ÒBt - LÏL ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ , ¿∆«¿∆««««ƒ»≈«»

˙BËB˜Ï ¯ÚLk45˙Èa‰ ÏÚ·Ï ˜ÒÙÈ ‡ÏÂ ,46„Ú ¿««»¿…ƒ¿…¿««««ƒ«
˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÚM‰ Ú·wiL47. ∆ƒ»««««¿««««ƒ

עב:38) ושלשה 39)שם שנים ומתמיד קבוע שהשער
שם). מקובצת' ב'שיטה הובא בתשובה, (רי"ף חדשים

גירסת 40) וכן (שם, הישנות על בין החדשות על בין
אחיד.41)הרי"ף). הפרשי 42)שער שיש  עוד שכל

הוא  ועתיד מתמיד, השער אין - ולישן לחדש שער
והן  חדש על הן אחד בשער ולעמוד קצר זמן תוך להשתנות
מפני  עליו פוסקים שאין עיירות של כשער זה והרי ישן, על

(מגידֿמשנה). קבוע לקט 43)שאינו המלקט "עני שם,
ולא  זרע ולא חרש לא כלומר לקוט, נקרא: - ופאה שכחה
חננאל, (רבינו בלקיטה" אלא בפירות זכה לא וכו' קצר

שם). מקובצת' ב'שיטה תבואות 44)הובא "סתם כי
ומערבין  שדות, מכמה שלוקטין מתוך יפין אינן לקוטות

שם). (רש"י חיטין" שיבלי עם שיפון ששער 45)שיבלי
השער  ישתווה לא הסתם שמן הוא, קבוע שער הלקוטות
הבית  בעל תבואות לשער יפות שאינן הלקוטות תבואות של

ג). ס"ק קעה סי' יו"ד ט"ז בסלע 46)(עיין סאים ארבע
- הבית בעל עם הפוסק הסתם שמן לפי הלקוטות, כשער
ובט"ז  עיי"ש שם, (גמרא מעותיו נותן יפים פירות דעת על
עתיד  ואינו הוא שקבוע פוסק, - שלש על אבל שם), וש"ך,
שם). ט"ז, (מגידֿמשנה, הלקוטות שער עם להשתוות

הבית 47) בעל של השער שנקבע כך אירע אם אלא כלומר,
חלק  מו, שער תרומה' 'גידולי (עיין לקוטות כשל בארבע,

ס). אות ד,

.‰˜ÒÙÏ ¯zÓ ¯ÚM‰ Úa˜pL ÔÂÈk48¯ÚM‰ ÏÚ ≈»∆ƒ¿««««À»ƒ¿…««««
dB·b‰49ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ ÌÈhÁ‰ eÈ‰ ?„ˆÈk . «»«≈«»«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ

ÌÈhÁ‰ BÏ ÔziL BnÚ ˜ÒÙe ,ÚÏÒa50,ÏBf‰ ¯ÚMk ¿∆«»«ƒ∆ƒ≈«ƒƒ««««
¯OÚ BÏ Ô˙B - ÚÏÒa ÔÈ‡Ò ¯OÚ Ôk ¯Á‡ e„ÓÚ Ì‡ƒ»¿««≈∆∆¿ƒ¿∆«≈∆∆
¯ÚLa BnÚ ˜Òt È¯‰L ,˜eMa ‰È‰L ¯ÚMk ,ÔÈ‡Ò¿ƒ«««∆»»«∆¬≈»«ƒ¿««

dB·b51¯ÚMa BnÚ ˜Òt ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ˙BÚn‰ BÏ Ô˙ . »«»««»¿»¿…»«ƒ«««
BÏ Ô˙pLk ÔÈÂL eÈ‰L ¯ÚMk Ô˙B - eÏÊe‰Â ,dB·b‰«»«¿¿≈«««∆»»ƒ¿∆»«

¯ÊÁL ÈÓe ;˙BÚn‰52Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó -53‰na . «»ƒ∆»«¿«≈ƒ∆»««∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c54Ì‡ Ï·‡ ;BÓˆÚ ˙Úc ÏÚ ˜ÒBÙa ¿»ƒ¬ƒ¿≈««««¿¬»ƒ

BÈ‡ - Á˜Bl‰ ÔÈa ¯ÎBn‰ ÔÈa ,ÌÈ¯Á‡Ï ÁÈÏL ‰È‰»»»ƒ««¬≈ƒ≈«≈≈«≈«≈
BÈ‡Â ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ B‡ ÏBf‰ ¯ÚMk ‡l‡ ÏËB≈∆»«««««¬ƒ∆«»ƒ¿≈

ÁÈÏLa Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó55:¯ÓB‡ ÁlLÓ‰ È¯‰L , ¿«≈ƒ∆»«¿»ƒ«∆¬≈«¿«≈«≈
˙eÚÏ ‡ÏÂ EÈzÁÏL Ôw˙Ï56e¯‡aL BÓk ,57. ¿«≈¿«¿ƒ¿…¿«≈¿∆≈«¿

במשנה.48) זול,49)שם במחיר היינו פירות, של
וכמו  שם), (רש"י מועטים" בדמים נמכרים הרבה "שפירות

בסמוך. רבינו יוזלו.50)שמבאר אם פלוני, לזמן
גם 51) עכשיו לקנות יכול שהרי - רבית משום בזה ואין

שבידו. במעות הגבוה בשער שחזר 52)מאחרים בין
הלוקח. שחזר ובין הדין 53)המוכר מצד כי אם עד: שם

נקנים  המטלטלין אין חכמים שמתקנת לפי בו, לחזור יכול
לא  - בו החוזר כל ברם במשיכה. או בהגבהה אלא במעות,
(אוררין  שפרע" "מי עליו לקבל וחייב ישראל מעשה עשה
המבול  דור מאנשי שפרע "מי ואומרים: בביתֿדין אותו
שטבעו  וממצרים ועמורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי
בהל' (רבינו בדיבורו" עומד שאינו ממי יפרע הוא בים,

ב). א, הל' פ"ז א; הל' פ"ג, לא 54)מכירה שאם שם,
בעת  שווים שהיו כשער נותן - הגבוה בשער עמו פסק

וכו'. שליחו 55)הפסיקה השליח עיוות (עיין אם תו
השער 56)מגידֿמשנה). על ולפסוק לפרש לך והיה

בו  וחזר לו, שאמר ממה השליח שינה לא ואם הגבוה.
שפרע". ב"מי – המשלח - הוא הרי - בפ"א 57)המשלח

שהוא  בכל שטעה שהשליח ב, הל' ושותפין שלוחין מהל'
חוזר. - במטלטלין בין בקרקע בין -

.ÂÌÈhÁ‰ eÈ‰58ÏËÂ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ˙B¯kÓ »«ƒƒƒ¿»«¿«¿ƒ¿∆«¿»«
Ô˙Â ,ÌÈÓc‰ ˙‡59BÏ LÈ Ì‡ ,ÚÏÒa LÓÁ BÏ ∆«»ƒ¿»«»≈¿∆«ƒ≈

ÌÈhÁ60¯zÓ -61ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ·BÁ ÌÈhÁ BÏ eÈ‰ .62, ƒƒÀ»»ƒƒ≈∆¬≈ƒ
;¯eÒ‡ - BÏ ÔzÈÂ ÂÈhÁ ‰a‚iL „Ú ˙BÚn‰ ÏËÂ¿»««»«∆ƒ¿∆ƒ»¿ƒ≈»
‰Ê È¯‰Â ,ÌÈ‡ el‡Îe ,‰i·b ÔÈ¯qÁÓ Ô‰ È¯‰L∆¬≈≈¿À»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»«¬≈∆

.BÙÈwnL ÈtÓ BÏ ÏÈÊB‰Â ÔÓÊ BÏ Ú·B˜k¿≈«¿«¿ƒƒ¿≈∆«ƒ

סג:58) ובס"א;59)שם רומא בדפוס הוא (כן ויתן צ"ל:
פלוני. לזמן שיתן עלֿמנת כלומר שיתן), תימן: ובכת"י

והוא 60) מחסנו של המפתח אבד או אחר במקום שהם אלא
למעות. בפחות.61)דחוק כמוכרו זה הרי - לו שיש כיון

שם.62)

.ÊÚa¯‡ ‰È„na ÌÈhÁ‰ eÈ‰,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò »«ƒƒ«¿ƒ»«¿«¿ƒ¿∆«
ÌÈ¯Ùk·e63¯bzÏ ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÚÏÒa LL «¿»ƒ≈¿∆«¬≈∆À»ƒ≈∆«««»

‡È·iL È„k64eÈ‰iL ‡e‰Â .¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ‡Ò LL ¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ«¿»¿∆ƒ¿
e„·‡ - e·‚ B‡ C¯ca e„·‡ Ì‡ ,Á˜Bl‰ ˙eL¯aƒ¿«≈«ƒ»¿«∆∆ƒ¿¿»¿

·eLÁ Ì„‡Â .BÏ65‰Ê ˙BOÚÏ ¯eÒ‡66‰¯BÁÒ ÈÈÓ·e . ¿»»»»«¬∆¿ƒ≈¿»
ÔÈÈeˆÓ ‰¯BÁÒ ÈÈÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ -»¿»»»¿ƒ∆≈ƒ≈¿»¿ƒ

˙B¯Ùk67. ¿≈

אזלן 63) בכפרי ארבעה, ארבעה אזלי "בסורא עג. שם
ורש"י  בכפרים. ר"ל בכפרי, רבינו (ומפרש חמשא" חמשא

מקום). שם בכפרי: מפרש (שו"ע 64)שם פלוני" "לזמן
ריבית  משום חוששים ואין בש"ך). ועיי"ש טז, ס"ק קעג סי'
לפי  ו), הל' (השווה למפרע הכסף לו שנתן מפני לו שמוזיל
כמוכר  זה והרי השער, יצא וכבר בכפרים מצויים שהפירות
אחריות  עליו לקבל הלוקח על ולפיכך הזול, במקום לו
ברש"י  שם ועיין בגמ', (שם רבינו שמבאר כמו הדרך,
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קעג). סי' ט"ז ועיין ביותר 65)ו'תוספות', להזהר שעליו
הדין. משורת לפנים מהתגר 66)ולהתנהג נוטל אם אבל

הסאה  שכר בעד שהרי חשוב, לאדם אפילו מותר - חמש
בגמרא). (שם, טורח - התגר - תימן:67)הוא בכת"י

לפי  בפירות, אלא התירו ולא כלומר, כפירות. תמיד מצויין
תרומה' ב'גידולי וראה שם, בגמ' (עיין תמיד מצויים שהם

מא). ד, חלק מו, שער

.ÁÔÈ¯nÁ‰68Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ È¯‰Â ,¯ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ«¬≈«ƒƒ«¿«
Ô‰È¯ÈkÓÏ e¯ÎÓe eÏÈÊB‰ ,ÚÏÒa ÔÈ‡Ò69B‡ ¿ƒ¿∆«ƒ»¿¿«ƒ≈∆

‰lÁz Ô‰Ï e˙pL ˙BÚÓa ,ÚÏÒa LÓÁ Ô‰È¯ÒÙÒÏ¿«¿¿≈∆»≈¿∆«¿»∆»¿»∆¿ƒ»
eÒkiLk70¯ÈÚÏ71ÏÎÏ e¯kÓÈÂ Ô‰ÈwO eÁzÙiL „Ú ¿∆ƒ»¿»ƒ«∆ƒ¿¿«≈∆¿ƒ¿¿¿»

ÏBÊa Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ el‡ ÔÈ‡L ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆À»∆≈≈¿ƒ»∆¿
,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ eÁ˜È ‡ÏÂ ‰zÚ ˙BÚÓ e˙pL ÈtÓƒ¿≈∆»¿»«»¿…ƒ¿∆»¿««¿«
ÔÈ„ÚÒÓe ¯ÚM‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÚÈ„BnL ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆∆«««¿«¬ƒ

Ì˙B‡72. »

הנוסחא 68) והשווה עג: (שם למכור לעיר תבואה המביאים
ה). הלכה פ"ד שם ובכת"י,69)בתוספתא רומא בדפוס

להם  המוכרים החנויות לבעלי כלומר למוכריהן, הנוסחא:
סעודתם. כשנכנסו.70)צרכי תימן: בפרעון 71)בכת"י

עד  הלוואה בתורת לעיר כניסתם בשעת להם שנתנו המעות
בדרך  להם נתנו אם כי החיטים, וימכרו שקיהם שיפתחו
- בסמוך רבינו שמבאר הטעמים בלי אפילו מותר - מכר
שנתבאר  כמו - אותו ומסעדים השכר להם שמודיעים
שיתן  וכו' סאין ד' נמכרות החיטים "היו ו: בהל' למעלה
להם  יש כאן הרי מותר", חיטים לו יש אם בסלע ה' לו

מגידֿמשנה). וראה (משנהֿלמלך. שמספקים 72)חטים
(ריטב"א. לחמוריהם ומזון סעודתם צרכי מוזל במחיר להם

שם). בגמרא ועיין

.ËÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙B¯t CÈÏBn‰73B¯·Á B‡ˆÓ , «ƒ≈»ƒ»¿»¿»¬≈
ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡Â74ÈÏ LiL ˙B¯t EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â , ¿»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿≈∆≈ƒ

¯zÓ - ÌL BÏ LÈ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ÈBÏt ÌB˜Óa75, ¿»¿ƒ¿»ƒ≈»À»
¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â76‰¯BÁÒ CÈÏBÓ ‰È‰ .77ÌB˜nÓ ¿ƒ»»»»ƒ¿»ƒ»

BÓk ‰ÈÓ„ EÏ ‰ÏÚ‡ È‡Â ,ÈÏ Ìz :BÏ ¯Ó‡ ,ÌB˜ÓÏ¿»»«¿»ƒ«¬ƒ«¬∆¿»∆»¿
¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ :ÌB˜Ó B˙B‡a ‰ÂML78„Ú ∆»»¿»ƒ»¿»ƒ¿«≈«

¯zÓ - ÌLÏ ÚÈb‰L79- Á˜BÏ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡Â , ∆ƒƒ«¿»À»¿ƒ»¿»ƒ¿≈«
¯eÒ‡80. »

היוקר.73) למקום הזול ממקום בהלוואה.74)שם,
העמידם 75) מעכשיו היוקר, במקום פירות לו שיש כיון

כאן  אין - בסאה סאה לו ומחזיר משך, שלא ואע"פ ברשותו
(רש"י  גזרו לא - לו יש ואם ריבית, אבק אלא קצוצה ריבית

ב). הלכה פ"י לקמן וראה המתנתו,76)שם, "שבשכר
שם). (רש"י, היוקר" במקום זה לו שם.77)נותן

או 78) אבדו שאם המוכר, על הסחורה אחריות אם היינו,
מפסיד. הוא - שתמכר,79)נגנבו עד מלוה כאן "שאין

(רש"י  הוא" הראשונים בעלים של - ביוקר שנמכר מה וכל
ג. הלכה פ"ח, למעלה השווה מעכשיו 80)שם). שהרי

ביוקר  דמיה אח"כ לו וכשנותן אצלו, כמלוה היא הסחורה
הוא. ריבית -

.ÈÔ˙Bp‰81ÈÓc ,el‡ ÔÈ‡eM˜ ‰¯OÚ ÈÓc ‰pb‰ ÏÚ·Ï «≈¿«««ƒ»¿≈¬»»ƒƒ≈¿≈
BnÚ ‰˙‰Â ,ÌÈpË˜ Ô‰ È¯‰Â ,el‡ ÌÈÁÈh·‡ ‰¯OÚ¬»»¬«ƒƒ≈«¬≈≈¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÈc‚iLÎÏ BÏ ÌziL82‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¬≈∆À»∆¬≈
Ô‰ÈÏ‡Ó ÌÈÏ„b Ì‰Â ÔÁÈpÓ83Ô‰Lk ‰zÚ Ôˆˆ˜ el‡Â , «ƒ»¿≈¿≈ƒ≈¬≈∆¿ƒ¿»»«»¿∆≈

Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡a eÈ‰ ‡Ï - ÌÈpË˜84Ïk ÔÎÂ . ¿«ƒ…»»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆¿≈…
ÏÚ ÔB¯qÁ ‡ÏÂ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆ƒ»»∆≈∆¿≈¿…ƒ»«

.¯ÎBn‰«≈

כרבא.81) סד. שנתבאר 82)שם למה דומה זה ואין
למה  וכן פרדס, בפירות זה בכגון ה, הלכה פ"ח למעלה
לאסור, - חולבות שעזי מה בדין ג הלכה למעלה שנתבאר

והולך. רבינו שמבאר וברשות 83)כמו נוסף טיפול ללא
הן  שעדיין פרדס בפירות מהֿשאיןֿכן – גדלו הלוקח
(מגידֿמשנה). ומפסיד. חנם מטפל והמוכר טיפול, מחוסרים

כי 84) מתרבה, הוא מאליו כי אם בחלב, מהֿשאיןֿכן
אינו  זמן לאחר הבא החלב הרי רבו" קא מיניה "לאו החלב
תחלוב  (ואם מכר, בשעת בבהמה שהיה החלב מכח גדל
מכח  גדלים קישואים אבל במקומו). אחר יבוא עתה הבהמה
והולכים  גדלים עצמם והם מכר, בשעת היו שכבר הקטנים

רש"י). פירוש וע"פ שם, (גמרא

ה'תשע"ט  סיון כ"ב שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
השער 1) לפי סתם ולפרוע סתם לשאול שמותר דין מבאר

את  מלווה ודין קבוע, לזמן פירות משאיל ודין שבשוק,
אחרים. פירות על הלוואה מעמיד ודין אריסיו,

.‡¯ÎBnÏ ¯znL ÌLk2˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ3, ¿≈∆À»«≈ƒ¿…«««∆«
˙B¯t‰ ˙BÂÏÏ ¯zÓ Ck4Ì˙Ò5‡Ïa Ì˙Ò ÔÈÚ¯BÙe »À»ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿»¿…

˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜6¯ÚM‰ ‰È‰ ?„ˆÈk . ¿ƒ«¿««««∆«≈«»»«««
Ì‰ÈLÏ Úe„ÈÂ Úe·˜7- ÔÈ‡Ò ¯OÚ B¯·ÁÓ ‰ÂÏÂ , »«¿»«ƒ¿≈∆¿»»≈¬≈∆∆¿ƒ

e¯˜e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Ò ¯OÚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ«»¿«¬ƒ∆∆¿ƒ««ƒ∆¿
el‡Â ,Úe„È ¯ÚM‰ ‰È‰ epnÓ ‰ÂlLk È¯‰L ;ÌÈhÁ‰«ƒƒ∆¬≈¿∆»»ƒ∆»»«««»«¿ƒ

BÏ ¯ÈÊÁÓe ‰B˜ ‰È‰ ‰ˆ¯8.ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , »»»»∆«¬ƒ∆¬≈…»«¿«

ללוקח.2) יד: א.3)בכתב הלכה ט בפרק כמבואר
ונמצא 4) - יתייקרו שמא בסאה, סאה ללוות חכמים שאסרו

דמים  אותן שיעשה לא אם שהלווהו, ממה יותר לו פורע
ב. הלכה להלן דמים,5)כמבואר אותם שיעשה מבלי

(בבא  בסמוך רבינו שמבאר כמו זמן קביעת בלא ודווקא
סתם", ופורעין סתם "לווין שאמרו כחכמים עה. מציעא
של  פירושו ראה - זמן קביעת בלא דהיינו רבינו ומפרש
רבינו, ודעת המשנה). ומרכבת ריטב"א. ועיין שם רש"י
שהיה  או המין מאותו לו שיש פי על אף זמן, שקובע שכל
ובטעם  ב. הלכה לקמן שמבאר כמו אסור - קבוע השער
שמחירו  דבר על זמן, הקובע שכל משנה המגיד אומר הדבר
פלוני, זמן שקבע נראה, פירות, כגון ומוזיל מתייקר והוא נד
אסור. כך ומפני הפירות אז יתייקרו שלדעתו משום

פירות 6) בו לקנות שאפשר שבשוק השער על בהסתמך
שם). ברש"י הובא הבה"ג וכפירוש עב: שיצא 7)(שם

שם). עיין קסב סימן יוסף (בית -8)השער מייד פורעו
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סאה  ללוות שמותר המין מאותו ללווה לו יש כאילו זה והרי
ב. הלכה בסמוך כמבואר בסאה

.·BÏ ‰È‰9¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL ÔÈn‰ B˙B‡Ó »»≈«ƒ∆»»¬≈∆À»
˙BÂÏÏ10ÏÚ Û‡ ,Ì˙Ò Ú¯BÙe ÔÓÊ ˙ÚÈ·˜ ‡Ïa Ì˙Ò ƒ¿¿»¿…¿ƒ«¿«≈«¿»««

¯ÚM‰ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt11‰‡Ò BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¬«ƒ…»»««««¬ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Ò ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - „·Ïa12˙Á‡ ‰tË BÏ ‰˙È‰ . ƒ¿«…∆»∆»«»¿ƒ»¿»ƒ»««

Èa¯‚ ‰nk ‰ÈÏÚ ‰ÂÏ - ÔÈÈ ÏL B‡ ÔÓL ÏL13ÔÈÈ ∆∆∆∆«ƒ…∆»∆»«»«¿≈«ƒ
Úa˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ÔÈn‰ B˙B‡Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï .ÔÓLÂ»∆∆…»»≈«ƒ¿¿…ƒ¿«
È¯‰ - ˜eM‰ ¯ÚL eÚ„È ‡lL B‡ ÔÈ„Ú ˜eM‰ ¯ÚL«««¬«ƒ∆…»¿«««¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê14‰‡Òa ‰‡Ò ˙BÂÏÏ15˙B¯t‰ ¯‡La ÔÎÂ .16 ∆»ƒ¿¿»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«≈
ÌÈÓc Ô˙B‡ ‰OÚiL „Ú Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡Ï -17‰ÂÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆»«∆«¬∆»»ƒ¿ƒ»»

˙B¯t BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰Â ,[ÌÈÓc] Ô˙B‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…»»»»ƒ¿¿«¬ƒ≈
e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ï˜Lnk B‡ ‰ÂlL ‰cnk18ÌÈÓc ÏËB - «ƒ»∆»»«ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ

B˙B‡Ó BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L∆»»ƒƒ¿««¿»»««ƒ∆≈≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Úe·˜ ¯ÚM‰ ‰È‰L B‡ ÔÈn‰«ƒ∆»»«««»««¬≈∆»

Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯Ùa ˙B¯t ˙BÂÏÏ19,Ì˙Ò ‰ÂÏ ‡l‡ ; ƒ¿≈¿≈«¿«»«∆»…∆¿»
.Ú¯ÙiL ÔÓÊ ‰ÊÈ‡a Ú¯BÙe≈«¿≈∆¿«∆ƒ¿«

עה.9) למלווה 10)שם פירותיו נקנים ההלוואה שבשעת
התירו  ממש קניין זה שאין פי, על ואף הוקרו, וברשותו
נשך  משום בה אין בסאה סאה שהלוואת משום חכמים,

מד:). רש"י פי (על גזרו לא לו וכשיש שם 11)דאורייתא,
הלכה  ט בפרק (כמבואר פירות בפסיקת שאמרו וכדרך עה.

סאה 12)א). כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו לפי שם,
כלווה  - רואים אנו ושוב שתיים, לו שיש ונמצא - לו שיש
בסאה, סאה שהלוואה לפי לעולם, וכן שתיים, כנגד שתיים
משנה). (מגיד בה הקלו - התורה מן איסור בה אין

שם).13) עיין בערכו (הערוך עד:14)חביות שם
שהלווהו.15) ממה יותר לו פורע ונמצא יתייקרו שמא
מד:).16) מציעא בבא (עיין וליזול להתייקר שדרכם
וזוקף 17) בשוק השער כפי החיטים דמי עימו קוצץ היינו

הוקרו  בין לו פורע - עכשיו שקבעו בסכום בדמים, ִהמלוה
(שם). מעות הלווהו כאילו זה שהרי הוזלו, בין הפירות

שהוא 19)שם.18) נראה זמן שקובע שכל שביארנו, כמו
שאמרו  ממה נלמד זה דין (מקור יתייקרו זמן שלאותו סומך
אדם  יאמר "לא ג) הלכה בסמוך רבינו ומביאו (עה. שם
מפרש, ורבינו לגורן". לך אתן ואני חיטין כור הלווני לחבירו
זמן  לו שקבע מפני ואסרו לו, ביש אפילו הוא שהמדובר
"עד  ההיתר: בצד (שם) בסיפא שאמרו למה בדומה - לגורן

משנה). (מגיד לו ביש הוא שהמדובר בני", שיבוא

.‚È‡Â ÌÈhÁ ¯Bk ÈÂÏ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È ‡Ï……«»»«¬≈«¿≈ƒƒƒ«¬ƒ
Ô¯bÏ ¯Bk EÏ ¯ÈÊÁ‡20„Ú ÈÂÏ‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ; «¬ƒ¿«…∆∆»≈«¿≈ƒ«

Èa ‡B·iL21ÁzÙn‰ ‡ˆÓ‡L „Ú B‡22. ∆»¿ƒ«∆∆¿»««¿≈«

לפירעון 20) זמן לו קובע דהיינו הגורן, לזמן כלומר,
לו). ביש אפילו כאן מדובר רבינו שבידו 21)(ולדעת

למחסנו. במשנה).22)המפתח (שם, לי שאבד

.„BÏ ¯ÈÊÁÓ - eÏÊe‰ Ì‡ :Úe·˜ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t ‰ÂÏ»»≈«¿«»«ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ„ BÏ Ô˙B - e¯˜e‰ Ì‡Â ;Ú·wL ÔÓfa ˙B¯t≈«¿«∆»«¿ƒ¿≈»ƒ

‰‡ÂÏ‰‰ ˙ÚLa ÔÈÂL eÈ‰L23. ∆»»ƒƒ¿«««¿»»

ב.23) הלכה בסוף למעלה כמבואר

.‰ÌÈhÁa ÌÈhÁ ÂÈÒÈ¯‡ ˙‡ Ì„‡ ‰ÂÏÓ24Ú¯ÊÏ25, «¿∆»»∆¬ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿∆«
‰„OÏ ÒÈ¯‡‰ „¯iL Ì„˜ ÔÈa26„¯iL ¯Á‡ ÔÈa27. ≈…∆∆»«»»ƒ«»∆≈««∆»«

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28?ÒÈ¯‡‰ ÔziL e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬∆ƒ≈»»ƒ
ÔÓÊ Ïk B˜lÒÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa „Èa È¯‰L ,Ú¯f‰ ˙‡∆«∆«∆¬≈¿«««««¿«¿«¿»¿«

Ô˙ ‡lL29˙‡ ÔzÏ Ú˜¯w‰ ÏÚa C¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ . ∆…»«¬»¿»∆∆∆««««¿«ƒ≈∆
Ú¯f‰30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÒÈ¯‡‰ „¯È ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ : «∆«ƒ¬«ƒ…»«»»ƒ¬≈∆À»

‡ˆÓ ,B˜lÒÏ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ;ÌÈhÁa ÌÈhÁ ˙BÂÏ‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒƒ∆¬«ƒ≈¿«¿ƒ¿»
ÌÈhÁ BÏ ¯ÈÊÁiL ˙Úc ÏÚ „¯È ‰„OÏ „¯iL ˙Úa»≈∆»««»∆»««««∆«¬ƒƒƒ

e‰ÂÏ‰L31‰„OÏ „¯iL ¯Á‡ Ï·‡ .32BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿»¬»««∆»««»∆ƒ¿≈
B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡Â ,Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - B˜lÒÏ ÏBÎÈ»¿«¿¬≈¿»»»¿»¿«¿

Ì˙Ò e‰ÂÏÓ Ï·‡ ,Ú¯ÊÏ ÌÈhÁa ÌÈhÁ33¯ÚL ÏÚ ƒƒ¿ƒƒ¿∆«¬»«¿≈¿»«««
˜eMaL34. ∆«

בסאה.24) באריסות 25)סאה שקיבל בשדה זריעתם לשם
עד:). (שם לגורן לפורעם האריס ועל בשום 26)- לעבדה

בו. זכה לא ועדיין בו.27)עבודה זכה שאף 28)שכבר
מלווהו. - ירד לסלקו 29)אם הקרקע בעל וביד הואיל

היבול  כשיאסוף להחזירו מנת על הזרע ממנו שלווה בשעה
פחות  השדה מתבואת ליטול הסכים אלא הלוואה, זו אין -
(שם  שקיבל. הזרע כשיעור - אריסים שאר משנוטלים

והטיל 30)וברש"י). המקום ממנהג הקרקע בעל ושינה
הזרע. הבאת האריס כשיעור 31)על מחלקו לו וינכה

הקרקע 32)הזרע. בעל ונתחייב - האריס בה זכה וכבר
נימוק  מאיזה - כן אחרי הסכים שהאריס אלא הזרע, בנתינת

זו. הוצאה עצמו על לקבל - זמן.33)שהוא קביעת בלא
אדם.34) בכל שהתירו כדרך

.Â‰LB ‰È‰L ÈÓ35ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ,˙BÚÓ B¯·Áa ƒ∆»»∆«¬≈»¿»«≈ƒ
‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÌÈhÁ Ô‰a ÁwÏ ‰ˆB¯ È‡L ,È˙BÚÓ¿«∆¬ƒ∆ƒ«»∆ƒƒ»«≈
ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰ÈÂ ,ÂLÎÚ ÏL ¯ÚLk ÈÏÚ Ô˙B‡ ‰OÚÂ«¬≈»»«¿««∆«¿»¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ
ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚLk ÌÈhÁ BÏ LÈ Ì‡ :‰‡ÂÏ‰a ÌÈhÁ36 ƒƒ¿«¿»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»

¯zÓ -37¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ B˙B‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;38. À»¿ƒ≈«ƒ¬≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‡lL39˜eMaL ¯ÚL ÏÚ ˜ÒÙÏ ¯znL ∆…»¿¬»ƒ∆À»ƒ¿…«««∆«

Ô˙Ba ‡l‡ ,ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈«ƒ∆»¿≈
˙B¯t Ô‰a ˙B˜Ï ÂÈ˙BÚÓ40„ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ï·‡ ; ¿»ƒ¿»∆≈¬»»∆¿«¬ƒ

¯eÒ‡ - ˙B¯t‰ ·b ÏÚ B˙‡ÂÏ‰41BÏ eÈ‰iL „Ú , «¿»»«««≈»«∆ƒ¿
,ÌÈhÁ ÂÈÏÚ B˙‡ÂÏ‰ ‰OÚÂ ,ÌÈhÁ ‰ÂlÏ ‰È‰ .˙B¯t≈»»«…∆ƒƒ¿»»«¿»»»»ƒƒ
‰ˆB¯ È‡L ,ÌÈhÁ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÓÊ ¯Á‡ ‡·e»««¿«¿»«≈ƒƒƒ∆¬ƒ∆

‡ˆ :BÏ ¯Ó‡ ;ÔÈÈ Ô‰ÈÓ„a ÁwÏÂ Ô¯ÎÓÏÔ˙B‡ ‰OÚÂ ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»«≈«¬≈»
È¯‰ - ÔÈÈ BÏ LÈ Ì‡ :‰zÚ ˜eMaL ¯ÚMk ÔÈÈ ÈÏÚ»««ƒ«««∆««»ƒ≈«ƒ¬≈
ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÔÈÈ BÏˆ‡ B˙‡ÂÏ‰ ˙ÈOÚÂ ,¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¬≈«¿»»∆¿«ƒ¿ƒ≈«ƒ

BÏ ‰È‰ ‡lL È¯‰ .¯eÒ‡ -42¯ÈÊÁ‰Â ¯·ÚÂ ,43 »¬≈∆…»»¿»«¿∆¡ƒ
- Ck ¯Á‡ ˙B¯t ‰wL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»≈««ƒ∆»»≈««»
˙BÚÓ BÏ Ô˙B ‡l‡ ,˙B¯t BÏ ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈≈∆»≈»

e‰ÂÏ‰L44. ∆ƒ¿»

סג.35) על 36)שם עימו פוסק סאה לו יש אם כלומר,
ב) (בהלכה שנתבאר כלווה, המוכר שאין יותר על ולא סאה
אלא  כן אמרו שלא סאין", כמה עליה לווה סאה לו "יש
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deleקב deln zekld - mihtyn xtq - oeiq a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ונמצא  סאה כנגד סאה לווה כאילו רואים שאנו הטעם מתוך
שמשעה  מפני במוכר, שייך אינו זה וטעם שתיים, לו שיש
(הלווה) המוכר מרשות לגמרי יוצאת היא הרי עליה שפסק
הרשב"א. בשם משנה מגיד - (המלווה) הלוקח לרשות

א. הלכה ט פרק למעלה בפוסק 37)וראה שאמרו וכדרך
א. ט, פרק למעלה כמבואר מעותיו פי 38)ונותן על אף

השער. למעלה.39)שיצא פי 40)כמבואר על שאף משום
פרק  (ראה שקיבל במעות לקנותם ויכול לזה יש לזה שאין

בביאורנו). שם במה 41)ט - מעות בידו שאין מאחר
בפרק  כמבואר ואסור, - השער יצא לא כאילו זה והרי יקנה,

רש"י). פי על סג. (שם שם לבבא 42)ט נמשך זה
באיסור.43)הראשונה. פירות על ההלוואה זקף

שאין 44) ו) ד, פרק (למעלה בו שאמרנו ריבית אבק כדין
למלווה. מלֹווה ִֶמוציאים

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ידו 1) כתב מוציא ודין בעדים, חבירו את מלווה דין מבאר

היורשים  מן שגובה בשטר מלווה ודין לו, חייב שהוא
ודין  מהיורשים, נגבית אם פה על מלוה ודין ִומהלקוחות,
על  מצוה ודין קרקע, לו ויש מטלטלין לו שאין לווה
ודין  תפס, שמחיים טוען ודין אביהם, חוב לפרוע היתומים
באחריות  שדה מוכר ודין אביהם, בחוב קרקע שגבו יתומים

במלוה. השדה דמי עליו ִוזקף

.‡ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2¯Ó‡L B‡ , ««¿∆∆¬≈ƒ¿≈≈ƒ∆»«
ÌÈ„ÚÏ3:B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ : ¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆

È„Ú Ìz‡4‰ÂÏÓ ˙‡¯˜ BÊ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L «∆≈«∆¬ƒ«»»∆»∆ƒ¿≈ƒ¿»
‰t ÏÚ5ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,6ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «∆¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ»ƒ»«

˙q‰ ÚaL - ÈzÚ¯t :Ck ¯Á‡ ¯Ó‡Â7Ï·‡ .¯ËÙÂ ¿»«««»»«¿ƒƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
.ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ - ¯ËLa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈ƒ¿»»ƒ¿»¿¿≈ƒ
BÈ‡ - ‰Ê ¯ËL ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«»«¿ƒ¿»∆≈

ÔÓ‡8ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,9ÌÈ„Ú ‡·‰ B‡ :BÏ10„ÓÚ B‡ ∆¡»∆»¿ƒ»≈≈ƒ¬…
ÌlLÂ11ÈÏÚ eÈ‰ :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ BÏ ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈ƒ¡»«

Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ È‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆¬ƒ«»»∆»∆≈¿ƒ≈»
˙e„Ú ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓÏ e¯ÈÊÁÈ ‡lL ,‰ÂÏnÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈

¯ËLa12¯ËL e·˙k :‰Âl‰ Ô‰Ï ¯Ó‡iL „Ú ,13 ƒ¿»«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿»
Ck Ô‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ .BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ14ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿ƒ¿¿««ƒ∆»«»∆»¿ƒƒ

Ba CÏn‰Ï15ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ,¯ËMa eÓ˙ÁL ¯Á‡ ¿ƒ»≈««∆»¿«¿»¿««»¿ƒ
B„iÓ e˜ .‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰16‰Ó BÏ ·iÁ ‡e‰L «¿»¿«««¿∆»ƒ»∆«»»∆

¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ˜ Ì˙qL ,e·˙k Ô‰Ï17ÔÈ‡Â , »∆¿…∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈»

Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ18. ¿ƒƒ¿ƒ»≈

קעה.2) כט.).3)בבאֿבתרא (סנהדרין עדים בפני הודה
עדי.4) אתם בלשון: או ממלוה 5)כלומר, להבדיל

לקמן. שיתבאר כמו בדיניהם שחלוקים בשטר,
צריך 6) אינו - בעדים חבירו את "המלוה מא: שבועות

בעדים". מ:).7)לפורעו (שם הגמרא חכמי מתקנת
את 8) בידי השארת למה פרעת, אם אומר: המלוה שהרי

אולם,11)שפרעת.10)ביתֿדין.9)השטר? מא. שם
נוטל  ואח"כ נשבע פרעתיך, שלא לי השבע הלוה: טען אם

ב. הל' פי"ד להלן שיתבאר כמו לוה,12)- של לחובתו
מלוה  עלֿפה, עדות תימן: (בכת"י בעדים לפורעו שיצטרך

כט:13)בשטר). סנהדרין מ. ותנו.14)ב"ב כתבו
בדיבורו.15) עומד עדיין פרק 16)אם (עיין חליפין בקנין

לפרעון  נכסיו שעבוד על ה) הל' מכירה מהלכות ה
(עיין  השטר נכתב לא אפילו הלקוחות מן וגובה ההלוואה,
ה'טור'). על שם יוסף' וב'בית א. לט, סימן חו"מ שו"ע

כוחו שכשם 17) ייפה הסתם, מן כך, - בקנין כוחו שמייפה
וברשב"ם). מ. (ב"ב כתיבה לפי 18)לענין הנתינה, לפני

נה.). (כתובות כלום" קנין לאחר ש"אין

.·¯ËL ·˙kL ‰ÂÏ19B„È ·˙Îa20ÌÈ„Ú Ba „ÈÚ‰Â ,21, …∆∆»«¿»ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
¯Lk ¯ËL ‰Ê È¯‰ - ‰ÂÏnÏ B˙e22·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿»««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈ƒ»«

ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¯ËL23ÈÙa ‰ÂÏnÏ B˙e , ¿»««ƒ∆≈≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿≈
ÌÈ„Ú24¯ËLa ‰ÂÏÓ BÊ È¯‰ -25·˙k ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈ƒ¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆¿»

ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L26¯ÒÓpL ÌÈ„Ú‰ B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ , ∆≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»≈ƒ∆ƒ¿«
Ì‰ÈÙa27ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .28¯ÓBÏ CÈ¯vL ,‰¯B‰L ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ∆»∆»ƒ«

e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á :Ì‰ÈÙa B¯ÒnL ÌÈ„ÚÏ29¯ÒÓpL »≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÎÈÙa30. ƒ¿≈∆

החתום 20)הודאה.19) על הבא פלוני בן פלוני אני כגון:
א). סט, סי' ושו"ע 'טור' (ראה . . . חייב שאני מודה

(ש"ך 21) הוא שכתבֿידו החתימה, לקיום לא - תוכנו על
ח). ס"ק ו,22)סי' ס"ק מ סי' הגר"א (עיין פו. גיטין

טו). ס"ק סט סי' וסמ"ע יוסף' חתימה.23)ו'בית עדי
מסירה.24) הלכה 25)עדי האומר: כשמואל, פ: גיטין

בשטרות. אף כרתי) מסירה (עדי אלעזר כב:26)כרבי שם
בשאר  אבל בגיטין, אלא המזדייף) (כתב ר"א הכשיר "לא
למען  חרש בכלי ונתתם יד) לב, (ירמיה דכתיב לא, שטרות
שאינם  בשטרות הוא הכתוב ("גזירת רבים" ימים יעמדו
ר"י  - רבים" ימים לעמוד ראויים הם אם אלא כשרים

אבל). ד"ה שם, יקראוהו 27)ב'תוספות' לא שאם
יא:). (שם זמן לאחר מעידים הם מה על רב 28)בפניהם,

סימן  (הגר"א קעו. ב"ב ע"פ (מגידֿמשנה) האי ורב שרירא
יב). ס"ק העדתכם 29)מ, כתבו כלומר, העידו. או חתמו

אינם  אם - או וחתמו, ההודאה של על לא נפרד, בשטר
(תשב"ץ, ב"ד בפני בעלֿפה כך על העידו - לחתום יודעים

הלחםֿמשנה). וכהבנת בכסףֿמשנה, שיצא 30)הובא כדי
אינם  - להם אומר וכשאינו הדבר), (שיתפרסם קול לזה
 ֿ (מגיד קול לו ואין הם, רשאים כי אם וכותבים מעידים

משנה).

.‚B„È ·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰31ÌL ÔÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L ƒ»»¿«»∆«»¿≈»
˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú32È¯‰ - ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ≈ƒ««ƒ∆À¿«¿«»¿≈ƒ¬≈

‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‰Ê33- Ú¯tL ÔÚË Ì‡Â .¯·c ÏÎÏ ∆¿ƒ¿»«∆¿»»»¿ƒ»«∆»«
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL34ÔÓ ‡Ï ‰Ê ·˙Îa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»∆…ƒ
ÔÈL¯Bi‰35˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‡ÏÂ36. «¿ƒ¿…ƒ«»

במשנה.31) קעה: הוא.32)ב"ב שכתבֿידו בב"ד נתקיים
על 33) אלא תוכנו, על אישור - ב"ד של הקיום שאין

בגמ'). קעו. (שם הוא שכתבֿידו כי 34)הכתיבה אם
בידי  "שטרך לטעון: יכול המלוה אין - המלוה ביד השטר
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נזהר  הלוה שאין מפני אצלי) שטרך (למה בעי" מאי
כשר  השטר ואין הואיל הפרעון, אחר מלוה ביד מלהשאירו
(שם  בסמוך כמבואר המשועבדים, הנכסים מן בו לגבות

להרמב"ן). ה' ובמלחמות אביהם.35)ברי"ף, פרעו שמא
דברים  משלשה אחד ע"פ כגון פרע, שלא ברי אם אבל
 ֿ (כסף עלֿפה כמלוה גובה - ו) הלכה (לקמן שיתבאר

ד.36)משנה). הלכה להלן כמבואר עלֿפה, כמלוה

.„¯ËLa ‰ÂÏÓ Ïk37ÔÓe ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡ ‰·Bb - »ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒƒ
˙BÁB˜l‰38¯‡a˙iL BÓk ,39‰·Bb - ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓe ; «»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»«∆∆

ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ d˙B‡40ÔÓ d˙B‡ ‰·B‚ BÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ¿≈∆»ƒ
˙BÁB˜l‰41dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ .42Û¯ËÈ ‡Ï CÎÈÙÏ ,ÏB˜ «»¿ƒ∆≈»¿ƒ»…ƒ¿…

da43Á˜Bl‰Â ,dÏ LÈ ÏB˜ - ¯ËLaL ‰ÂÏÓ Ï·‡ . »¬»ƒ¿»∆ƒ¿»≈»¿«≈«
‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰44ÏL ÂÈÒÎpL Ú„iL „Ú Ï‡L ƒ¿ƒ««¿∆…»««∆≈«∆¿»»∆

˙Áz ‰Âl‰ ÈÒÎ ÏkL ;ÂÈÏÚL ‰ÂÏÓa ÔÈ„aÚLÓ ‰Ê∆¿À¿»ƒ¿ƒ¿»∆»»∆»ƒ¿≈«…∆««
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ „eaÚL45. ƒ¿««¿∆ƒ«»

כמבואר 37) בו. מפורשת נכסים אחריות שאין גם לרבות
שלא  "שאחריות א, הל' ואבידה גזילה מהלכות בפי"ח
בין  הלוואה בשטרי בין היא, טעותֿסופר - בשטר נתפרשה

וממכר". מקח שלווה,38)בשטרי לאחר הלוה מן שקנו
למלוה. נכסיו יח.39)ונשתעבדו פרק שכבר 40)להלן

קעו. ב"ב ועיין יג: (קידושין אביהם בחיי הנכסים נשתעבדו
שם). חכמים.41)וברי"ף עלֿפה 42)מתקנת למלוה

לווה. בצינעא - הלווה שכל הפסד 43)קול, משום
לכל. ידוע שאין בדבר, להזהר יכולים שאין לקוחות,

בדבר.44) אשר 45)חקר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
והואֿהדין  – החוצה" העבוט את אליך יוציא בו נושה אתה
לקוחות, הפסד משום אלא שם) ב"ב (רשב"ם מקרקעין
כמבואר  הלקוחות מן גובה אינו עלֿפה מלוה חכמים אמרו
 ֿ בבבא כעולא תורה, של על העמידוהו ובשטר - למעלה
מלוה  ואחד בשטר מלוה אחד תורה, "דברי קעה: בתרא

שיעב  טעמא מאי משועבדים, מנכסים גובה ודא עלֿפה
גובה  אינו עלֿפה מלוה אמרו: טעם מה ואלא דאורייתא,

וכו'". דלקוחות פסידא משום חורין, בני מנכסים אלא

.‰ÌÈ„Úa e‰„O ¯ÎBn‰46È„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆÈÂ , «≈»≈¿≈ƒ¿»»ƒ««¿≈
Á˜Bl‰47¯ËL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,48Á˜Bl‰ „Èa «≈«««ƒ∆≈»¿»¿««≈«

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BËÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ -49BÓk , ¬≈∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿
¯‡a˙iL50¯ÎBÓ ‡ÈÒ‰¯Ùa - ¯ÎBn‰ ÏkL ;51ÏB˜Â , ∆ƒ¿»≈∆»«≈¿«¿∆¿»≈¿

BÏ LÈ52. ≈

מא:46) מידו.47)שם אותה הוציא מוכר של בעלֿחוב
מכר.48) שדה 49)שטר מכירת אחר שעבדם או שמכרם
א.50)זו. הלכה כא, פרק עליו 51)להלן שיקפצו כדי

במקח. ויוסיפו - -52)קונים נזהר שלא השני והלוקח
(שם). עצמו על הפסיד

.Â‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙Èa‚ ‰t ÏÚL ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÈ‡≈««¿»»∆«∆ƒ¿≈ƒ«¿ƒ∆»
‰eˆÂ ,da ‰„BÓ ·iÁLk :el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»¿»ƒ≈¿∆«»∆»¿ƒ»

BÈÏÁa53ÂÈÏÚ ÈBÏÙÏ LiL‰˙È‰L B‡ .ÔÈ„Ú ·BÁ ¿»¿∆≈ƒ¿ƒ»»¬«ƒ∆»¿»
‡È‰ ‰˜ÊÁÂ ,dÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,ÔÓÊÏ ‰‡ÂÏ‰‰««¿»»ƒ¿«¿…ƒƒ«¿«¿»¿»«¬»»ƒ

BpÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡L54e‰ecpL B‡ .55„Ú ∆≈»»≈«¿¿«∆ƒ«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈ·B‚ el‡ Ïk .BÈeca ˙Óe ÔziL56‡Ïa ∆ƒ≈≈¿ƒ»≈ƒƒ«¿ƒ¿…

‰Úe·L57,‰Ó ‰ÊÏ ·iÁ ‰È‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»≈ƒ∆»»«»»∆»∆
,ÌeÏk L¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡ - e‰ÂÏ‰ eÈÙa B‡¿»≈ƒ¿»≈∆ƒ«≈¿

BÚ¯t ‡nL58ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;59ÔÈ‡ - ∆»¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈
Ô‰È·‡ „È ·˙k ‡ÈˆBÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒƒ¿««¬ƒ∆
e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ - BÏ ·iÁ ‡e‰L60. ∆«»≈∆¿¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."epnf jez rxet mc` oi` dwfg"

שלפעמים  סוברים ורבא אביי אבל לקיש, ריש דעת והוא
כדי  לשלם ורוצה הפירעון זמן קודם מעות לאדם מזדמנים

אותו. יטרידו שלא
הגיע  לא שעדיין שבמקום לקיש לריש ורבא אביי ומודים
אם  כגון זמנו" תוך פורע אדם ש"אין חזקה יש החיוב, זמן
השוכר  כי זמנך, תוך פרעתיך לומר נאמן שאינו בית השכיר
ביתו  או הבית יפול אם כלל חיוב לידי יבוא שלא חושש
חיוב  לידי יבוא ולא זה מבית ויוציאנו עצמו המשכיר של

כלל.
בחזקת  בנו הרי האב מת שאם הבן, בפדיון ועל־דרך־זה
ימות  שמא חושש עדיין נתחייב ולא שמאחר נפדה, שלא
זמן  קודם פורע אינו וממילא כלל חיוב לידי יבוא ולא הבן

החיוב.
ההלוואה  בשעת שנתחייב כיון במלווה, מה־שאין־כן
עשוי  שאדם ורבא אביי סוברים מיד, נכסיו ונשתעבדו

זמנו. תוך לפרוע
למלווה. גם קשורה זמנו, תוך פורע אדם שאין החזקה
יפות  פנים בסבר לעני ליתן שצריך הוא בצדקה הדין שהרי
לדרוש  יכול המלווה ואין גמ"ח היא גם הלוואה והלא
יפות. פנים סבר של ההנהגה היפך זמנו תוך ההלוואה
אסור  לפרוע לו שאין יודע אם זמנו לאחר גם הרי ובנוסף,
לבעל  עצמו להראות לאדם ש"אסור אלא עוד ולא לנוגשו
שלא  לפניו לעבור אפילו לו, שאין שיודע בזמן חובו
המלווה  שגם ומובן תובעו" שאינו אע"פ יכלימו או יפחידו

זמנו. תוך חובו תובע אינו
ישראל  בכורו בנו את לפדות הקב"ה של ל"חיוב" בנוגע
"מה  הרי ולכאורה אחישנה", "זכו נאמר הנה מהגלות,
יפרע  ומדוע לעשות" לישראל מצוה הוא עושה שהקב"ה

זמנו. תוך "חובו" הקב"ה
שאין  הסיבה הבן, לפדיון שבנוגע כיון בזה: והביאור
לחשוש  מקום שיש מפני היא אביו פדאו שמא לחשוש

זו ש  סיבה שייך לא כאן הרי החיוב, לזמן יגיע לא מא
ישראל  בנו את לפדות כביכול "חייב" שהקב"ה ובוודאי
תוך  פורע אדם שאין הסיבה לקיש לריש וגם מהגלות.
זמנו, תוך לפרוע יוכל שלא דעתו שגילה כיון היא זמנו
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סיבה  כל אין וממילא הקב"ה אצל שייך אינו שבוודאי דבר
"שכינתא  שגם ובפרט מהגלות, הפדיה את ח"ו לדחות

הגאולה? את לעכב מה ולשם בגלותא"
(i oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קעד:).53) (שם מיתתו לקיש 54)קודם כריש ה: שם
מיתמי. ואפילו קעד:).55)שאמר: (שם לפרוע סירובו על

(56 ֿ ובמגיד א פי"ד, להלן (עיין קטנים בין גדולים בין
ה:).57)משנה). (שם נפרע לא שעדיין הוברר שהרי

טוען 58) היה בחיים היה ואילו בחיים, בהיותו אביהם
נאמן. והיה - -59)פרעתי יתומים בשביל טוענים ואנו

בה. נאמן היה שאביהם טענה ג.60)כל הלכה למעלה

.ÊÔÈÏËÏhÓ BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏ61Ú„B Ì‡ :Ú˜¯˜ BÏ LÈÂ …∆∆≈ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿«ƒ«
ÌÈ¯Á‡ „Èa ÂÈ˙BÚÓ ‰ÏBzL ÔÈc ˙È·Ï62B˙B‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆∆¿»¿«¬≈ƒƒ

¯kÓÏ63¯·c Ì‰Ï Ú„B ‡Ï Ì‡Â ;B·BÁ ÏÚ·Ï ÔzÏÂ ƒ¿…¿ƒ≈¿««¿ƒ…«»∆»»
ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ‰Ê64‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ BÏ Ú„iL ÈÓ ÏÚ ∆«¬ƒƒ«ƒ∆≈«ƒ«¿¿ƒ¿…

ÔÈa‚Óe ÂÈÒÎaL ˙ÈBÈaÏ ÔÈ„¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,Ì‡È·È¿ƒ≈¿««»¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿»»«¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,B·BÁ ÏÚ·Ï65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .66 ¿««¿∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙpL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»ƒƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
ÔÓ Ú¯tÈ ‡Ï - ÏB„b ÔÈa ÔË˜ ÔÈa ,L¯Bi‰«≈≈»»≈»…ƒ»«ƒ
Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰ elÙ‡ ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ¬ƒ»À¿»ƒƒ¿»≈∆

ÌÈ¯Á‡67ÔÈÏËÏhn‰L ;68ÏÚa „eaÚL ˙Áz ÔÈ‡ ¬≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ≈»««ƒ¿««
‰¯Bz‰ ÔÓ ·BÁ69. ƒ«»

להגבות 61) ורוצה מטלטלין או ממון לו שאין האומר:
קודמים  מטלטלין הדין ומצד - הקרקע מן לבעלֿחובו
וראה  ד. הל' ס"א, (למעלה כמבואר הקרקע מן לגבייה

שם). המלוה.62)בביאורנו מן לטרוח 63)להבריח
במעות. לבעלֿחובו ופורע - הקרקע מתקנת 64)ולמכור

כג). הערה פ"א למעלה ביאורנו (ראה להלן 65)הגאונים
כבינונית. דינו בעלֿחוב – חכמים שמתקנת א. פי"ט,

המטלטלין.66) מן לרשות 67)שגובה באו לא ועדיין
עקיבא). כרבי פד: (כתובות יתומים.68)היתומים של

דעל 69) מגלימא אפי' גובה - קיים הלווה בעוד כי שם,
מעותיו  הלוה לו שהרי כתפיו) שעל (מהמעיל כתפיה
משכונו, ויטול ב"ד שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
יוציא  בו נושה אתה אשר "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר
עם  לו מה הלוה, כשמת אבל החוצה". העבוט את אליך
קרקעות  אבל לו. נשתעבדו ולא ממנו לוו לא הרי היתומים?
שנכסיו  ערב, מדין מחיים למלוה נשתעבדו כבר - שירשו
אבל  כשהלוהו, המלוה סמך ועליהם ערביו, הם אדם של
סמך  עליהם לא שהרי להם, אין ערב דין אפילו - מטלטלין
רש"י  (ע"פ ולאבדם להצניעם הלוה וביד הואיל המלוה,
המטלטלין, מן גובה שבעלֿחוב הגאונים ומתקנת סז:). ב"מ

יא. הלכה לקמן שיתבאר כמו

.Á‰ÂˆÓ70ÔÓ Ô‰È·‡ ·BÁ Ú¯ÙÏ ÔÈÓB˙È‰ ÏÚ ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«¬ƒ∆ƒ
ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰71ÔÈ‡ - ÔzÏ L¯Bi‰ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¿ƒ…»»«≈ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈÙBk72ÌÈiÁÓ ·BÁ ÏÚa ÒÙz Ì‡Â .73‰·Bb - ƒ¿ƒ»«««≈«ƒ∆
‰˙ÈÓ ¯Á‡L ÔÚË L¯Bi‰Â ,ÔÒÙz ÌÈiÁnL ÔÚË .Ô‰Ó≈∆»«∆≈«ƒ¿»»¿«≈»«∆««ƒ»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï L¯Bi‰ ÏÚ - ÒÙz74B‡ ;75Ú·MÈ »«««≈¿»ƒ¿»»ƒ»«
‰ÂÏn‰76È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈÂ ,BÏ ·iÁ ‡e‰ CÎÂ CkL ««¿∆∆»¿»«»¿»ƒ¿…«¿≈
Ô‰ÈÓ„77eÈ‰ .ÒÙz ÌÈiÁnL B˙Úe·La ÏÏBÎÂ , ¿≈∆¿≈ƒ¿»∆≈«ƒ»«»

˙B¯ËL ÒÙzL ÌÈ¯·c‰78ÔBkLÓ Ô‰L ÔÚËÂ ,79ÈaB„80 «¿»ƒ∆»«¿»¿»«∆≈«¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÂÏn‰ ÏÚ - ÒÙz ÌÈiÁnLÂ B·BÁ ÏÚ«¿∆≈«ƒ»««««¿∆¿»ƒ¿»»
¯ÈÊÁÈ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .ÒÙz ÌÈiÁnL∆≈«ƒ»«¿ƒ…≈ƒ¿»»«¬ƒ

ÌÙeb ˙B˜Ï ÔÚBË BÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈL¯BiÏ81‡l‡ , «¿ƒƒ¿≈∆≈≈ƒ¿»∆»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï82. »¿»»∆»∆

שיעבוד 70) תחת אינם המטלטלין הדין מן כי אם כלומר,
 ֿ (בבא לפרוע אביהם, כבוד משום היתומים, על מצוה -

קנז.). עליהם 71)בתרא אין - משלהם אבל שהורישם,
- אב) כיבוד (מצות כיבוד (לב.) בקידושין כמבואר מצוה,
"הגהות  מגידֿמשנה. שם, בבאֿבתרא (ע"פ אב משל

הכותב). פרק כתובות, מצות 72)אשר"י" לקיים כדי
מודיעה  (שהתורה בצדה שכרה שמתן מצוה ש"כל כיבוד,
יאריכון  "למען בה שנאמר אב בכיבוד כגון המצוה, שכר
את  להכריח עליה" מוזהרים מטה של ביתֿדין אין ימיך")

קז). סי' ('טור' קי: בחולין כמבואר בהיות 73)המסרבים,
פד:). (כתובות היתומים בהם זכו לא ועדיין בחיים, אביהם

גם 74) נאמן - בידי היא לקוחה לטעון: שיכול שמתוך
שלאחר  ראיה להביא היורש ועל תפסתי, מחיים לטעון:

שם). (גמרא תפסם ליורש.75)מיתה - עדים אין אם
לקמן 76) (ראה ונוטלים הנשבעים כל כדרך - חפץ בנקיטת

ג). הלכה אומר 77)פי"ג רצה שאילו שתפס, החפץ של
בידי. הוא פה.78)לקוח (שם אחרים על חוב שטרי

איתתא"). ד"ההיא שם.79)בעובדא ונתבאר 80)רי"ף
אצל  מטלטלין נעשה המשכון שאין ה), הלכה (פ"ג למעלה

אומרים 81)בניו. ב"ד שהרי נאמן, אינו - כך טען אם וגם
הל' מכירה מהלכות (בפ"ו כמבואר מכר, שטר הבא לו:
מסר  שלא לידו, השטר במסירת נקנה חוב שטר "שאין יֿיא)
יקנה  וכיצד ביד. נתפסת הראיה ואין שבו, הראיה אלא לו
וימסור  . . . פלוני שטר קנה המקנה: לו שיכתוב השטר?
ומסירה" בכתיבה שנקנה ונמצא - החוב) (=שטר השטר לו
ז). הל' פט"ז ולקמן מגידֿמשנה, ועיין שם, (רי"ף

וצ"ע).82) לחםֿמשנה, (ועיין ביד נתפסת הראיה ואין

.ËÏˆ‡ Ô‰È·‡Ï ‰È‰L ·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ÌÈÓB˙È¿ƒ∆»«¿«¿∆»»«¬ƒ∆≈∆
˙Ba‚ÏÂ ¯ÊÁÏ Ì‰È·‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï LÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈¿««∆¬ƒ∆«¬…¿ƒ¿

Ô‰Ó d˙B‡83‡È‰ Ì‰È·‡ ÏL BÊ Ú˜¯˜ È¯‰L ;84. »≈∆∆¬≈«¿«∆¬ƒ∆ƒ

בעלֿחוב 83) של שיעבודו תחת אינו עצמו החוב כי אם
לא.). של 84)(פסחים שיעבוד תחת שהיו מנכסים כלומר,

היא  כך - אביהם של שיעבוד תחת שהיא וכשם אביהם,
למעלה  כמבואר אביהם, של בעלֿחוב של שיעבוד תחת
חייב  ולוי מאה, לשמעון חייב שהיה "ראובן ו): הלכה (פ"ב
(ב'תוספות' לשמעון" ונותנין מלוי מוציאין מאה, לראובן
על  לאביהם שיש בחוב כן אומרים אין למה שאלו: שם
משועבד  עצמו החוב גם והלא קרקע? גבו ולא אחרים
שעבוד  תחת הוא שקרקע ותירצו, אביהם? של לבעלֿחוב
הלוקח, מן ויטרוף בעלֿחוב יבוא אותו ימכור שאם מלא,
גובה  בעלֿחוב אין המלוה ימכרם שאם מטלטלין אבל
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קה dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq a"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אביהם  להם שהניח וחוב גמור, שעבוד שעבודם אין אותם,
כמטלטלין). דינו -

.ÈÔ·e‡¯85˙eÈ¯Á‡a ÔBÚÓLÏ ‰„O ¯ÎnL86Û˜ÊÂ , ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿¿«¬»¿»«
˙Óe ,Ô·e‡¯Ï ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰„O‰ ÈÓc ÔBÚÓLƒ¿¿≈«»∆»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

Ô·e‡¯87ÔBÚÓMÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e , ¿≈»««∆¿≈ƒ¿…ƒ¿¿
˙BÚÓa ÔBÚÓL BÒiÙe ,‰„O‰88ÔÈc‰ - BÏ CÏ‰Â «»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿»««ƒ

‰ÂÏna ÔBÚÓL eÚa˙ÈÂ Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ e‡B·iL ,Ô˙B≈∆»¿≈¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»
È¯‰L ,ÂÈÏÚ Û˜fL89ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ˙„aÚLÓ dÈ‡ ∆»«»»∆¬≈≈»¿À¿∆∆¿««∆

Ô·e‡¯90CÎÈÙÏ .91Ô‰Ï Ô˙B - Áwt ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ≈«≈»∆
Ô·e‡¯Ó Á˜lL Ú˜¯w‰92‰ÂÏna93,BÓˆÚ ÏÚ Û˜fL ««¿«∆»«≈¿≈«ƒ¿»∆»«««¿
Ô‰Ó d˙B‡ Û¯BËÂ ¯ÊBÁÂ94ÏÚ·Ï Ô˙pL ˙BÚn‰ ÈtÓ ¿≈¿≈»≈∆ƒ¿≈«»∆»«¿««

È¯‰L ,epnÓ d˙B‡ Û¯ËÈ ‡lL È„k Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ∆¿≈¿≈∆…ƒ¿…»ƒ∆∆¬≈
Ô·e‡¯Ó dÁ˜Ï ˙eÈ¯Á‡a95. ¿«¬»¿»»≈¿≈

צב.85) -86)כתובות בדין בעלֿחוב אותו יטרוף שאם
מעותיו. לו חורין 87)יחזיר בני ניידי דלא נכסי הניח ולא

נשתעבדו). ולא נמכרו שלא דמי 88)(קרקעות של בחוב
ליתומים. שחייב הקרקע.89)השדה דמי של זה חוב

לפייס 90) לך היה ולא כלומר, – ז) (הלכה למעלה כמבואר
שירשנו  אלו מעות שהרי השדה, בדמי אבינו של בעלֿחוב

לבעלֿחוב. משועבדות אינן לאו 92)שם.91)מאבינו,
מן  מגבים שאין ואע"פ שהוא, קרקע כל והואֿהדין – דוקא
שלא  כדי מגבים, כאן - מטלטלין ללווה כשיש הקרקע
מיימוניות). בהגהות כתוב וכן (מגידֿמשנה, שמעון יפסיד

החוב.93) פרעון ט)94)בתור (הלכה למעלה כמבואר
 ֿ מגיד (ועיין יתומים שגבו הקרקע מן גובה שבעלֿחוב

מיימוניות). והגהות על 95)משנה חוזר ובדין אביהם,
היתומים.

.‡ÈÌÈB¯Á‡‰ ÌÈB‡‚ ewz ¯·k96ÏÚa ‰È‰iL ,Ìlk ¿»ƒ¿¿ƒ»«¬ƒÀ»∆ƒ¿∆««
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈÏËÏhÓ ‰·Bb ·BÁ97Ï‡¯OÈ ÔÈc ÔÎÂ . ∆ƒ«¿¿ƒƒ«¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»≈

·¯Úna Ï·‡ .ÌÏBÚaL ÔÈc ˙Èa ÏÎa98ÔÈ·˙Bk eÈ‰ ¿»≈ƒ∆»»¬»««¬»»¿ƒ
ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï LiL :˙B·BÁ È¯ËLa¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ««¿«ƒ
‰·B‚ ‡ˆÓÂ ;B˙BÓ ¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ≈¿«»≈««¿ƒ¿»∆

ÏÚ99‰Ê È‡z100‰wz‰ ÔÓ ¯˙BÈ101ÏB„b ‚ÈÒe . «¿«∆≈ƒ««»»¿»»
eOÚ102BÊ ‰w˙a ‰Âl‰ Ú„È ‡Ï ‡nL .¯·ca103, »«»»∆»…»««…∆¿«»»

ÔÈck ‡lL ‡ˆBÈ ÌÈÓB˙È ÔBÓÓ ‡ˆÓÂ104Ák ÔÈ‡L . ¿ƒ¿»»¿ƒ≈∆…«ƒ∆≈…«
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a105ÌÈÓB˙È da ·iÁÏ106. ¿«»««¬ƒ¿«≈»¿ƒ

אוצר 96) (ראה יצחק בר מר בר גאון הלוי הונא רב בימי
ואילך). 210 מעמוד כתובות, רוב 97)הגאונים שכיום,

עליהם  סומך ובעלֿחוב במטלטלין, מסחרם עיקר אדם, בני
ח). הלכה אישות מהלכות טז פרק מגידֿמשנה, (ראה

אפריקה.98) לפי.99)צפון תימן: שכל 100)בכת"י
קיים, - בתורה שכתוב מה על אפילו שבממון, בדבר תנאי,

ט. הלכה שכירות מהלכות בפ"ב שעלֿפי 101)כמבואר
להם  כשאין אלא יתומים של מטלטלין גובה אינו התקנה,
קרקע  להם כשיש אפילו גובה התנאי לפי אבל קרקע,

חשובה 102)(מגידֿמשנה). תועלת עוד שיש כלומר,
הלכות  והשווה (מגידֿמשנה. התקנה על נוסף זה, בתנאי
גדולים  ואנשים הוא, גדול תיקון זה "ודבר שם: אישות

מן  גובה האלמנה ונמצא כו' זה דבר הנהיגו ונבונים
אחרונים"). בתקנת ולא זה בתנאי של 103)המטלטלין

שיעבד 104)הגאונים. לא - זו בתקנה ידע שלא מכיון
לזה  שקרא ומה מותו. לאחר מהם שיגבו עלֿמנת מטלטליו
שמצד  מפני הדין, משורת לפנים כעין שזה ומשמעו "סייג",
המטלטלין  מן גובה עלֿפה) במלוה (אפילו בעלֿחוב - הדין
מתוך  כתב, לא אפילו המנהג) (וכן הגאונים תקנת יסוד על
אפילו  נכסיו כל ושיעבד זו תקנה יודע אדם שכל ההנחה
מתוך  לתקן, המערב גאוני ראו ואףֿעלֿפיֿכן המטלטלין.
כך  על שיתנה - הוא רחוק כי אם - ידע לא שמא החשש
כאן). בכסףֿמשנה המובאים הריב"ש דברי (ע"פ בפירוש

התלמוד.105) חתימת לאחר אף 106)שעמדו בה ולדון
אומרים  שאנו כדרך פשטה, כאילו - פשטה שלא במקומות
שם  אישות בהל' רבינו דברי (ע"פ הגדולה הסנהדרין בתקנת
"והיות  תורה'): (ל'משנה בהקדמה רבינו דברי והשווה ה"ט.
יחידים, התלמוד) אחר (שעמד מדינה אותה של ב"ד
. . . שנים מכמה בטל ואחד שבעים של הגדול וביתֿדין
. . אחרת מדינה כמנהג לנהוג זו מדינה כופין אין לפיכך

.(".

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נזקקים 1) ומתי היתומים מן נפרעים כיצד דין מבאר

ודין  חבירו, של בשדה או בעבדיו שתקף קטן ודין לנכסיהם,
שלקחה  וטען אחד ובא יתומים בחזקת שהוא קרקע

דין. בית שעושים והכרזה היתומים שום ודין מאביהם,

.‡ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡2eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ≈ƒ¿»ƒƒ«¿ƒ∆»ƒ≈»
ÌÈpË˜ ÔÈL¯BÈ Ï·‡ ,ÌÈÏB„‚3Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ÔÈ‡ - ¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ≈∆
.·BÁ ¯ËL¿«

זו 2) בהלכה רבינו דברי כב. וערכין קעד, בבאֿבתרא ע"פ
שהזכירם  הדברים משלושת אחד בו וכשאין חוב, בשטר הם
יתומים  דין שונה זה ובמקרה ו. הלכה יא פרק למעלה רבינו
הנ"ל  מהדברים אחד בו שיש במקום אבל מקטנים. גדולים
בשטר  מלוה גרוע יהיה לא קטנים, מיורשים אף גובה -
מדברי  יוצא וכן וכסףֿמשנה, (מגידֿמשנה בעלֿפה ממלוה

ששי). פרק לערכין בפירושו קטנים,3)רבינו "בעודם
סעיף  קח סי' חו"מ (שו"ע שנה" עשרה שלוש בני שאינם

ג).

.·elÙ‡Â4È‡z Ïk Ba ‰È‰5Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÏBÚaL «¬ƒ»»»¿«∆»»…ƒ»«
LÈ ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iL „Ú ÌeÏk ‰ÂÏn‰ Ba««¿∆¿«∆«¿ƒ«¿ƒ∆»≈

.¯ËM‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯·BML ‰È‡¯ Ô‰Ï»∆¿»»∆¿ƒ∆«¿»

וציון 4) הקודמת, ההלכה של סופה עם מקושר זה משפט
'מרכבת  בעל כך על העיר וכבר במקומו. אינו "ב" ההלכה

לפי 5)המשנה'. טו), פרק להלן (ראה נאמנות כגון
וקטנים  בוטלו, שמא אנו וחוששים התנאים, לבטל שאפשר

(מגידֿמשנה). הביטול את להוכיח יכולים אינם

.‚˙Èa¯ ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰6ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL7È¯‰L , »¿»«ƒ¿»ƒƒ∆≈»ƒ∆¬≈
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô‰ÈÒÎa ˙ÏÎB‡ ˙Èa¯‰»ƒƒ∆∆¿ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»∆
ÔÈÚ¯BÙe ÔÈ¯ÎBÓe Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜ÊÂ ,ÒBtB¯ËBt‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ

d˙a˙k ‰Ú·zL ‰M‡ ÔÎÂ .·BÁ‰8ÔÈa ‰ÓÏ‡ ÔÈa , «¿≈ƒ»∆»¿»¿À»»≈«¿»»≈
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ÌeMÓ ,ÔÈ˜˜ÊÂ ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰Le¯b¿»«¬ƒƒ»∆«¿¿ƒ¿»ƒƒ
‰M‡‰ Ba ‡OpzL ÌeÏk dÏ ‰È‰iL È„k ,‰M‡‰ ÔÁ≈»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿∆ƒ»≈»ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ ‰M‡‰ ‰ˆÙ˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡Ï¿«≈¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ≈¿««»
dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ d˙a˙k Úa˙Ï ˙‡a»ƒ¿…«¿À»»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú9È¯‰Â , «∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¬≈≈»¿«¬≈
˙‡O10. ƒ≈

ריבית.6) שנושאת לדון 7)הלוואה עליו וקיבל הגוי, מן
(ערכין  שיגדלו עד היתומים מן יתבע שלא ישראל בדיני

בגמרא 8)כב.). נאמרו - הדבר ובטעם יוחנן. כרבי שם,
(שכל  מזונות משום הוא הטעם אחד, ללשון לשונות. שתי
כמבואר  היתומים, מנכסי ניזונת כתובתה גובה שאינה זמן
מפסידים). היתומים ונמצא אישות, מהלכות יח פרק בריש
כדי  כלומר (=חן), חינא משום הוא הטעם שני, וללשון
אותה  לישא גברים בעיני חן ותמצא מעות לה שיהיו
וההבדל  ניזונת). אלמנה פרק בכתובות, הרי"ף (כפירוש
אלא  נזקקים אין ראשון, ללשון הוא: הלשונות שבין
יתומים  מנכסי ניזונת שאינה מכיון לגרושה, אבל לאלמנה.
אף  שני, ללשון ואילו כתובתה. לפרעון נזקקים אין -
ההלכה. בהמשך הטעמים שני מביא ורבינו נזקקים. לגרושה
של  הטעם על חולק אינו שני שלשון מפרש, שהוא נראה
סיבה  מהווה האשה חן שאף מוסיף, שהוא אלא מזונות

(כסףֿמשנה). כתובתה לגביית בהל'9)להזקק כמבואר
מזונותיה. אבדה - האלמנה ומשתתארס הנ"ל: אישות

חן.10) של הטעם גם ואין כלומר,

.„„‚k ÌÈÒÎp‰ eÈ‰ Ì‡L :ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ»«¿»ƒ¿∆∆
,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÌÈ˙eÁt B‡ „·Ïa ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»

˙eÎÊ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L11ÔÈ˜˜Ê :e¯Ó‡ ‡lL .ÌÈÓB˙ÈÏ ∆¬≈≈»¿«¿ƒ∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡lL È„k ‡l‡ ,‰a˙k‰ Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈∆«¿À»∆»¿≈∆…

˙BBÊn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰ e˙ÁÙÈ12ÏÈ‡B‰ ,˙‡ÊÂ ; ƒ¿¬«¿»ƒ≈¬««¿¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÌÈÓB˙ÈÏ LÈ ˙eÎf ‰Ó - Ïk‰ ˙ÏËB ‡È‰Â¿ƒ∆∆«…«¿≈«¿ƒ«¿«ƒ
‰M‡‰ ÔÁÏ eLÁ ‡ÏÂ ?Ô‰Ï ÔÈ˜˜ÊpL „Ú ‰Ê ¯·„a13. ¿»»∆«∆ƒ¿»ƒ»∆¿…»¿≈»ƒ»

רווח.11) (ראה 12)טובה, למעלה שהבאנו ראשון כלשון
ז). הוא 13)הערה האשה", לחן חשו "ולא זה משפט

יפה  כיוונו ולא - כלומר הנ"ל, מהוראה הסתייגות לשון
שני  לשון של לטעם חשו לא שכן בהוראתם, הגאונים
ונזקקים  זה בלשון לפסוק יש רבינו ולדעת חינא". "משום
הכתובה  על עודפים הנכסים כשאין אף כתובתה, לפרעון

(מגידֿמשנה).

.‰ÔLÈ¯Bn‰ ‰eˆ14‰Ó ez :¯Ó‡Â15- ÈBÏÙÏ ƒ»«ƒ»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,ÔÈ˜˜Ê16ÔÚËÏ ƒ¿»ƒ««∆«¬ƒƒ»∆«¿ƒ¿…

BÊ ‰„O B‡ ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó ez :¯Ó‡ .Ì˙ÚË«¬»»»«¿»∆∆ƒ¿ƒ»∆
Ô‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈ˙B - ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬ƒ»∆

ÒBtB¯ËBt‡17. «¿

שם.14) צורי 15)ערכין למנה כוונתו אם פירש ולא
מדינה  של למנה או זוז, מאה שהוא צור) מדינת של (מטבע

וחצי. זוז עשר שנים התובע 16)שהוא עם שיתדיין
- סתם ובשדה מדינה, של למנה התכוון שהמוריש ויטעון:

יפה. חלק ליתומים לאפוטרופוס 17)יברר לו יהיה לא כי
ואמר: פירש שהרי היתומים, לטובת להשתדל או לטעון מה
ט). ס"ק ק"י סי' סמ"ע ראה שם, אשי רב של (כמסקנה זו

.ÂÔ‰lL dÈ‡L Ú˜¯˜ ˙‡ˆÓ18ÔÚBh‰ ÔÚË ‡l‡ , ƒ¿≈«¿«∆≈»∆»∆∆»»««≈
ÌÈ„ÈÓÚÓe ,Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê - ÔLÈ¯BÓ „Èa ÏÊ‚ ‡È‰L∆ƒ»≈¿«ƒ»ƒ¿»ƒ»∆«¬ƒƒ

Ôe„ÏÂ ÔÚËÏ ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï19‰ÏeÊb ˙‡ˆÓ Ì‡ ;20 »∆«¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿≈¿»
ÂÈ„·Úa Û˜zL ÔË˜ ÔÎÂ .‰ÈÏÚ·Ï d˙B‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ -21 «¬ƒƒ»ƒ¿»∆»¿≈»»∆»««¬»»
ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - dL·Îe B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿¿≈¬≈¿»»≈¿ƒ«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú BÏ22,B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , «∆«¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ»
ÂÈ„Ú ‡È·È ,ÌÈ„Ú BÏ LÈ Ì‡ ,ÏÈc‚iLÎÏÂ23. ¿ƒ¿∆«¿ƒƒ≈≈ƒ»ƒ≈»

היתומים 18) שברשות הקרקע על ערעור יצא שם, ערכין
בגזל. בידו שהיתה מורישם, של כלומר: שלהם, שאינו

המערער.19) עם המערער 20)להתדיין שהביא כגון
להם  מעמידים אין זה ובמקרה שלו, שהיא עדים
טענת  מצטמצמת עדים שיש שכיון אפוטרופוס,
בשיקרא, סהדי "ואחזוקי העדות לאמיתות רק האפוטרופוס
לפיכך  משקרים), שהעדים חושדים אנו (אין מחזיקינן" לא
שלפנינו, הגמרא נוסחת (ע"פ מיד לבעליה אותה מחזירים
מגידֿמשנה). שם. בגמרא אחרת נוסחא ולהרשב"א

קיב:).21) (בבאֿקמא עבדיו עדים 22)בסיוע לו יש שמא
שלו. ביתֿדין.23)שהקרקע ע"י השדה את ויוציא

.ÊÌÈpË˜ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰L Ú˜¯˜24ÔÚËÂ ¯Á‡ ‡·e , «¿«∆»¿»¿∆¿«¿«ƒ»«≈¿»«
‰Áe˜Ï ‡È‰L25da ˜ÈÊÁ‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÔLÈ¯BnÓ ∆ƒ¿»ƒƒ»¿≈≈ƒ∆∆¡ƒ»

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡Â26ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ ÈiÁa «¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆≈ƒƒ
eÏÈc‚iL „Ú Ô„iÓ d˙B‡27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ;28ÌÈ„Ú »ƒ»»«∆«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ≈ƒ

Ô‡k „ÓBÚ BÈ‡ el‡k ÔËw‰Â ,ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL∆…ƒ¿≈««ƒ¿«»»¿ƒ≈≈»
‰Áe˜Ï ‡È‰L ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·eLÁ ‡e‰»¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿»

¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ó ‰Ê È¯‰ - B„È·29d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ¿»¬≈∆¿«≈∆«¿»ƒƒ»
.ÒBtB¯ËBt‡ Ì‰Ï ÌÈ„ÈÓÚnL ¯Á‡ ,Ô„iÓƒ»»««∆«¬ƒƒ»∆«¿

לטענת 24) מקום ואין אביהם, של שהיתה הדבר וידוע
(מגידֿמשנה). המוריש בידי לו.25)גזילה היא קנויה

ואביהם 26) רצופות, שנים שלש הקרקע פירות שאכל היינו,
ואילך). מפי"א ונטען טוען הלכות להלן (עיין בו מחה לא

שם.27) אף 29)שם.28)ב"ק שטר כל שמקיימים כשם
הלכה  עדות מהלכות פ"ג להלן כמבואר בעלֿדין, בפני שלא
עדות  בהלכות רבינו ביאר שטרות, (=אישור) קיום ודרך יא.

ב. הלכה ו פרק

.ÁÔÈÓL - ¯kÓÏ ÌÈÓB˙È ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˜˜ÊpLk30 ¿∆ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯w‰ ˙‡∆««¿«¿««»«¿ƒƒ»∆»¿ƒ

ÈLÈÓÁÂ ÈL ÌBÈ ÌÈML B‡ ,ÔÈÙeˆ¯31ÌÈÊÈ¯ÎÓe . ¿ƒƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
˙‡ˆB‰ ˙ÚL·e ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa ,·¯Ú·e ¯˜aa«…∆»∆∆ƒ¿««¿»«¬ƒƒ¿«»«
ÔÈÏÚBt‰ CÈÏBÈ - ˙B˜Ï ‰ˆB¯L ÈÓ ÏÎÂ ,ÔÈÏÚBt¬ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

BÏ ¯w·Ï32‰„O‰ ˙‡ ÌÈÓiÒÓ - ÔÈÊÈ¯ÎnL ‰ÚL·e . ¿«≈¿»»∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆
‰È¯ˆÓa33‰ÙÈ ‰nk ÔÈÚÈ„BÓe ,34‡È‰ ‰nÎ·e , ƒ¿»∆»ƒƒ«»»»¿«»ƒ
‰ÓeL35ÏÚa ˙Ba‚‰Ï Ì‡ ,d¯ÎÓÏ ÌÈˆB¯ ‰Ó ÈtÓe , »ƒ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿««
·BÁ36ÔzÏ ‰ˆB¯L ÈÓ LiL ÈÙÏ ;‰M‡ ˙a˙ÎÏ B‡ƒ¿À«ƒ»¿ƒ∆≈ƒ∆∆ƒ≈

‰M‡Ï ˙Ba‚‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ LÈÂ ,·BÁ ÏÚ·Ï37. ¿««¿≈ƒ∆∆¿«¿¿ƒ»
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כא:30) במשך 31)ערכין וחמישי שני ימי כל או כלומר,
בימי  ההכרזה כי הכרזה, ימי עשרה שמונה שהם יום, ששים
לפניהם  באים ורבים ביתֿדין, ישיבת ימי שהם וחמישי שני

רצופים. יום שלושים כהכרזת שקולה - לבדוק 32)לדון
וערכה. טיבה השדה, גבולותיה 33)את את מודיעים

עושה.34)המדויקים. היא פירות וכך וכך 35)כך בכך
ביתֿדין. אותה טיב 36)שמו על מקפיד שאינו לפי

(גמרא  וחסרות שבורות מעות אפילו נוטל והוא המעות,
שם). מחיר 37)ורש"י את לקבל מסכימה שהיא לפי

(שם). בתשלומים אף השדה

.Ë‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙BkLÎe38ÔÈa ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¿∆¿ƒ»«¿«¿»«ƒ¿≈¿ƒ≈
ÌÈÒÎp‰L e¯k‰Â :da ÔÈ·˙Bk - ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿∆«¿»ƒ

el‡‰39È¯‰ - Ck e·˙k ‡Ï Ì‡Â .˙n‰ ÈBÏt ÏL Ô‰ »≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ…»¿»¬≈
‰ÏeÒt BÊ ‡zÎ¯„‡40elÙ‡ ˙B¯t da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â , «¿«¿»¿»¿≈¿ƒ»≈¬ƒ

˙BÊ¯Î‰‰ eÓÏML ¯Á‡Ï41. ¿««∆»¿««¿»

בכל 38) הנתבע מנכסי לגבות התובע את המרשה דין פסק
פכ"ב). להלן וראה קד: כתובות (רש"י ימצאו אשר

זו.39) אדרכתא נותנים אנו שם.40)שעליהם
לקמן 41) כמבואר השדה, פירות אוכל התובע זו שמשעה

הרי  פסולה, שהאדרכתא כאן אולם יב. הלכה פכ"ב
לא  ולפיכך היו, בטעות האדרכתא יסוד על שנעשו ההכרזות
(רש"י  השדה לתוך שירד עד - בפירותיה התובע עדיין זכה

שם).

.ÈeÚhL ÈÓk eOÚ - ‰Ê¯Î‰a ‡lL e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿∆…¿«¿»»«¬¿ƒ∆»
‰LÓ ¯·„a42‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ¯ÊBÁÂ ,43˙È·e . ƒ¿«ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»»≈

˙eÈ¯Á‡‰ - e¯ÎnL ÔÈc44ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ45. ƒ∆»¿»«¬»««¿ƒ

ריש 42) בערכין שנינו והרי במשנה, המפורש לדבר בניגוד
וערב", בוקר ומכריזין יום שלושים היתומים "שום ו: פרק
עיי"ש). פד: (כתובות חוזר - משנה בדבר והטועה

דיין 43) "שכל הל"א) סנהדרין מהלכות (בפ"ו שיתבאר כמו
כשהיה, הדבר ומחזירין הדין חוזר - משנה בדבר וטעה שדן

כהלכה". בו שאינה 44)ודנים תמצא אם השדה, על
ק:).45)שלהם. (שם מהם וגובה הלוקח חוזר

.‡È,‰ÙÈ ‰ÙÈ e˜„·e ,Èe‡¯k eÊÈ¯Î‰L ÔÈc ˙È·e≈ƒ∆ƒ¿ƒ»»»¿»∆»∆
‰Ó ‰ÂL e¯ÎÓe eÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓeMa e˜c˜„Â¿ƒ¿¿«»««ƒ∆»»¿»∆»∆

Ìi˜ Ô¯ÎÓ È¯‰ - ‰Óa ÌÈ˙‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Óa46Ï·‡ . ¿»«ƒ»«ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»«»¬»
‡ÓeMa e˜„a ‡Ï Ì‡47˙¯wa ˙¯b‡ e·˙k ‡ÏÂ ,48, ƒ…»¿«»¿…»¿ƒ∆∆ƒ…∆

e¯È˙B‰Â ,eÚËÂ ,‰Ê¯Î‰‰Â ‡ÓeM‰ ˜ec˜„ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»¿««¿»»¿»¿ƒ
˙e˙L49˙e˙L e˙Át B‡50˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ¿ƒ¬¿ƒ¿»»≈»

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ51˙Úa Ú˜¯˜ e¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»«»¿≈ƒ»¿«¿«¿≈
ÊÈ¯Î‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L52B‡ ˙e˙L eÚËÂ ,‰ÈÏÚ ∆≈»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆»¿»¿

eÊÈ¯Î‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰53; ƒ¿ƒ¿»»≈««ƒ∆ƒ¿ƒ
,eÊÈ¯Î‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt»ƒ¿ƒ¿»«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ
˙Ú‰ e‰ÊÈ‡ .˙Ú‰ B˙B‡a ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿»≈≈∆»≈
Ú˜¯˜ e¯kÓiL ˙Úa ?‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ«¿»»¿≈∆ƒ¿¿«¿«

‰¯e·˜Ï54˙Ó ÔzÏ B‡ ,˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ B‡ ,55 ƒ¿»ƒ¿»ƒ»¿«»ƒ≈¿»
ıeÁ ¯·c‰L ÈÙÏ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - CÏn‰56ÔÎÂ . «∆∆≈¿ƒƒ«¿»»¿ƒ∆«»»»¿≈

‰Ê¯Î‰ ÔÈeÚË ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa57, ≈ƒ∆»¿¿»ƒ∆≈»¿ƒ«¿»»
Ô¯ÎÓ - ˙e˙MÓ ˙BÁt ;ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙La eÚËÂ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈»ƒ¿ƒ¿»
:Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ìi«̃»¿≈≈«¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆

ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰58‡nL - ÌÈ„·Ú‰ . »¬»ƒ¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ»¬»ƒ∆»
‡nL - ÔÈÏËÏhn‰Â ˙B¯ËM‰Â ;eÁ¯·ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¿¿«¿»¿«ƒ«¿¿ƒ∆»

e·bÈ59Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈÓL CÎÈÙÏ . ƒ»¿¿ƒ»»ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»
‰È„nÏ ·B¯˜ ˜eM‰ Ì‡Â .„iÓ60Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - ƒ»¿ƒ«»«¿ƒ»ƒƒ»
.˜eMÏ«

טעות 46) כאן אין כמשפט, והכריזו "הואיל צט: כתובות
(מאירי  הקופצים" שנזדמנו מה לפי שמכרו אלא בפשיעה
מכרו  אם אבל במנה, מאתים שוה ודוקא .(456 עמ' שם
הרמב"ן). בשם (מגידֿמשנה המכר בטל - ממנה בפחות
הסוברים  לדעת רק אפשר שזה מוסיף, ובכסףֿמשנה

לקרקעות. גם אונאה יש ממחצה רבינו 47)שביותר
לא  אבל הכריזו אם לבין כלל הכריזו לא אם בין מבחין
בטל, מכרם - כלל הכריזו בלא כמשפט: בשומא בדקו
השומא  בדקו לא אלא כשהכריזו אבל י. הלכה כלמעלה
הבנת  (ע"פ משתות בפחות טעו אם קיים מכרם  - כראוי

בזה, אחרת דרך ולמגידֿמשנה ֿ הכסףֿמשנה. בלחם ועיין
ביתֿהדין 48)משנה). ותוכנו: ועיון חקירה שטר היינו,

והכרזה  בשומא שדקדקו לאחר נמכרו אלו שנכסים מאשר
שם). לרבינו פיהמ"ש (ראה שוה 49)כמשפט שמכרו כגון

(השווה  בשבע - מאות שש שוה או בשש, - מאות חמש
שם). מגידֿמשנה וראה ה"ב, מכירה מהלכות פי"ב רבינו

בשש.50) - מאות שבע או בחמש, - מאות שש שוה
שהשליח 51) ואף למחול. הכל דרך - משתות פחות שכל

בפי"ג  (כמבואר בטל מכרו שהוא בכל אפילו שטעה
שם). (ב"מ יפה ב"ד כח - ט) הלכה מכירה מהלכות

בסמוך.52) רבינו שמבאר כמו קבורה, לצרכי כגון
מייפה 53) זו הכרזה אין הכרזה, צריך אין הדין שמצד כיון

ע"פ  שם, כתובות הרי"ף, (כדעת בשתות כשטעו ב"ד, כח
מגידֿמשנה). – בדאכרוז" וסיפא "רישא בגמ' נוסחתו

שם).54) (כתובות קבורה גולגולת.55)לצרכי מס
שיכריזו.56) עד להמתין שהות ואין כגון 57)דחוף,

והולך. רבינו שמבאר וכמו ואף 58)עבדים, שם,
לבעלֿחוב  משועבדים אינם יתומים של שהמטלטלין
בעוד  שתפסם במקרה לפרש יש - פי"א) למעלה (כמבואר
(שם) נתבאר וכבר שם). (כמבואר מהם שגובה חי, אביהם
יתומים. של המטלטלין מן אף גובים הגאונים שמתקנת

ללקוחות.59) להראות אותם שיציגו כלומר,60)בשעה
אף  רחוק, השוק אם אבל אלו. דברים נמצאים שבה לעיר
משום  מוליכים, אין - יותר גבוה מחיר שם להשיג שניתן
יניח  אם הפסד חשש כשאין נאמר, וזה בדרך. אונס חשש
כגון  שיתקלקלו, לחוש כשיש אבל במקומם, המטלטלין את
אפילו  מוליכים - מהר יימכרו לא אם שיחמיצו יין או שכר
נחלות  מהלכות פי"א רבינו ועיין ק: שם (גמ' רחוק למקום

שם). ובמגידֿמשנה בֿג הל'
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ה'תשע"ט  סיון כ"ג רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
על 1) מלווה ודין חבירו, בפני שלא ליפרע הבא דין מבאר

את  מלווה ודין שווה, היה כמה ומתדיינים ואבד  המשכון
ודין  הזמן, לפני לתבוע יכול אם פירעון, זמן לו וקבע חבירו

במדבר. לתובעו יכול ביישוב חבירו מלווה

.‡ÈÙa ‡lL B„ÈaL ¯ËLa Ú¯t‰Ï ‡aL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»¿ƒ»«ƒ¿»∆¿»∆…ƒ¿≈
‰ÂÏ2BÚÈ„B‰Ïe ÂÈÏ‡ ÁÏLÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :3„Ú …∆ƒ¿ƒ≈ƒƒ¿…«≈»¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBL - ÔÈca BnÚ „ÓÚiL4È‡ Ì‡Â ; ∆«¬…ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒƒ
‰¯‰Óa BÚÈ„B‰Ï ¯LÙ‡5Ú·MiL ‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ∆¿»¿ƒƒ¿≈»¿ƒ««¿∆∆ƒ»«

ÏhÈÂ6,ÌÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ…ƒ¿»»≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
¯·BLÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â7ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰Ê ÔÈ„Â .8,‡e‰ ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ∆«»«¬»ƒ

ÏL ÂÈ˙BÚÓ ÏËB „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆»∆»¿∆»≈¿»∆
ÏÚB ‡ˆÓÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa BÏ ·LBÈÂ CÏB‰Â B¯·Á¬≈¿≈¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc9. ∆∆ƒ¿≈…ƒ

פח.2) בכתובות נחמן קרוב.3)כרב במקום שהיה כגון
עד 4) קרוב, במקום הוא אם לווה של לנכסיו יורדין שאין

קעד.). בתרא בבא ומקורו שם, (רי"ף תחילה שיודיעוהו

מהם). גובה ערב מדין (כלומר, ערביו הם אדם של שנכסיו
תובע  אלא תחילה הערב את יתבע לא חבירו את והמלווה

א). הלכה כ"ב, פרק להלן (וראה הלווה שהיה 5)את כגון,
מהלכות  ט"ז פרק (השווה להודיעו שטורח רחוק במקום
הרשב"א  בו נחלקו המרחק? הוא ומה טז). הלכה אישות
אם  דהיינו: יום, שלושים מהלך הרא"ש לדעת והרא"ש,
ואם  מודיעים, - יום שלושים תוך ויחזור השליח שילך בכדי
הוא: המרחק הרשב"א ולדעת מודיעים. אין - כך על יותר
משנה, ולחם משנה כסף (עיין אחד יום מהלך בכדי
חולק. בלי הרא"ש דעת הובאה א קו, סימן ערוך ובשולחן

שלא 6) לי יישבע טוען: והיה בפנינו הלווה היה אילו שכן
פרק  לקמן כמבואר ייטול, כך ואחר אותו משביעים - פרעתי
במקומו  טוענים בפנינו, הלווה שאין - עתה ב, הלכה י"ד

פז.). שם רש"י פי על פח. ללווה 7)(כתובות לו יש שמא
(ערכין  המלווה שביד השטר על - פירעון שטר - שובר
הלווה  היה אם אבל חוששים, אין לשובר ודווקא כב:).
פרעתי  לטעון שנאמן פה, על מלווה כגון, שובר, בלא נאמן
בפנינו  היה אילו שמא בפניו, שלא גובין אין ראייה, כל בלא

ב). הלכה להלן משנה (מגיד פרעתי טוען כתובות 8)היה
יצאו 9)שם. שמא לנצרכים, כסף מלהלוות יימנעו

לגבות. יוכלו ולא למרחקים

.·Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ˙BÈ‡¯ LÏL»¿»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿««»
¯ËM‰ Ìi˜Ï - ‰BL‡¯ ‰È‡¯ :ÂÈÙa ‡lL Ú¯tÈƒ»«∆…¿»»¿»»ƒ»¿«≈«¿»

B„ÈaL10,˙¯Á‡ ‰È„Óa B·BÁ ÏÚaL - ‰iL ‰È‡¯ . ∆¿»¿»»¿ƒ»∆««ƒ¿ƒ»«∆∆
Ô‡Îa ÈeˆÓ BÈ‡Â11˙ÈLÈÏL ‰È‡¯ .ÔÈca BnÚ „ÓÚÏ ¿≈»¿»«¬…ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈBÏt ÏL ÌÈÒÎ el‡L -12.Ì‰ ‰Âl‰ ∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«…∆≈

יט:)10) (כתובות שאמרו למה בדומה הוא, מזוייף שמא
בפרק  לדין). (ובואו לדינא וחותו שטרייכו קיימו תנאי: גבי
השטר. קיום דרך יתבאר א הלכה עדות מהלכות ו

משנה 11) (כסף יום שלושים מהלך תוך היינו, קרוב במקום

אחד). יום מהלך תוך הרשב"א ולדעת הרא"ש, בשם
משנה).12) (כסף הלווה בידי מוחזקים שהיו

.‚‰ÂÏÓ13,B„Èa ÔBkLÓ ‡È·‰Â ,ÔÈc ˙È·Ï ‡aL «¿∆∆»¿≈ƒ¿≈ƒ«¿¿»
‡Â‡e‰ ÈBÏt ÏL BBkLÓ ‰Ê :¯Ó14‰ˆB¯ È‡Â , ¿»«∆«¿∆¿ƒ«¬ƒ∆

¯ÓBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - È·BÁ Ú¯t‰Ïe B¯ÎÓÏ¿»¿¿ƒ»«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ«
‰ÂÏ ‡B·iL „Ú ÔzÓ‰ :BÏ15‰ˆB¯ Ì‡L ;ÔÚËÈÂ «¿≈«∆»…∆¿ƒ¿«∆ƒ∆

Áe˜Ï :¯ÓBÏ16¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰17‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈOÓe . «»«¿»ƒ≈«ƒƒ≈»
¯kÓ ‰nÎa ‰ÂÏ Ú„iL È„k ,ÌÈ„Ú ÈÙa B¯ÎÓÏ18. ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆≈«…∆¿«»ƒ¿«

‰Âl‰ ˙Óe ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÎÂ¿≈««¿∆∆¬≈«««¿≈«…∆
‰ÂÏn‰Â19‰lÁz ‰Âl‰ ˙nL ÔÈa ,20‰ÂÏÓ ˙nL ÔÈa ¿««¿∆≈∆≈«…∆¿ƒ»≈∆≈«¿∆

‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰lÁz21el‡Â ,B„È ˙ÁzM ‰nÓ Ú¯Ù ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆««»¿ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ ,¯ÓB‡ - È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ ‰ˆ¯22 »»«»«¿»ƒ≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a23. ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

˙q‰ ÚaL BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe24ÏÚ ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ? ƒ¿≈»≈ƒ¿»∆≈¿ƒ∆≈ƒ¿»«
ÔBkLÓ ÏL BÓˆÚ25Á˜BlL ÔBÓn‰ ÏÚ ‡l‡ ,26. «¿∆«¿∆»««»∆≈«

el‡L27Bz¯ÎÓ ‰z‡ :‰Ê ıÙÁ ÏL BÓˆÚ ÏÚ ¯Ó‡ ∆ƒ»«««¿∆≈∆∆«»¿«¿
Ï·‡ ;¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰ - ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ28 ƒ«»¿«ƒ»»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»¬»
eÚ„È ‡ÏÂ ,B„Èa ÔBkLÓ ‰Ê ıÙÁL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ƒ»»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿»¿…»¿
‰Úe·La ‡l‡ ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰nÎÂ ‰nk ÏÚ29; ««»¿«»≈»ƒ…∆»ƒ¿»

ÏÈ‡B‰Â30- ‡e‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡Â ¿ƒ¿≈»≈ƒ¿»«∆ƒ
dÓˆÚ ‰Úe·Ma ,CÎÂ Ck ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ :¯ÓBÏ ÔÓ‡31 ∆¡»«≈ƒ»»»¿»«¿»«¿»
ÔÈ‡L .ÔBkLÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ÚaL ‰È‰L∆»»ƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆«¿∆≈
B¯ËÙÏ ‡l‡ ,‰Úe·MÓ B¯ËÙÏ 'BbÓ' ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿

ÔBÓnÓ32.ÔÚhM ‰Ó ÏhiL „Ú ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁÈ ‡lL , ƒ»∆…«¬ƒ««¿«∆ƒ…«∆»«

ו.13) שער גאון, האי לרב המקח ספר וכבר 14)עיין
ג  פרק למעלה כמבואר שמשכנו, מעת יום שלושים עברו
- יום שלושים עד אצלו מניחו שהמשכון ו, הלכה
בשם  משנה (כסף דין בבית מוכרו ואילך יום ומשלושים

לו 15)הריב"ש). יש שמא - ללווה שנודיע עד פירוש,
נגדית. עשויים 16)טענה שאינם מדברים שהוא וכגון,

ידוע  הדבר שאין אלא להשאיל עשויים אפילו או להשאיל
בתורת  לידו שבא עדים אין וכן הנתבע של הוא זה שכלי
טוען  מהלכות ט ופרק ח פרק להלן שיתבאר כמו משכון

שמבאר 17)ונטען. כמו ובשבועה, להאמינו יש לפיכך,
בסמוך. מן 18)רבינו ביותר שמכרו לערער, יבוא ולא

שולחן  הריב"ש, בשם משנה (כסף דין בית ששמוהו השומא
מ). קטן סעיף ש"ך ועיין טו, סעיף עג, סימן ערוך

אבא.19) אצל פלוני של משכונו זה ואמר: היורש ובא
נשבע 20) היורש הרי תחילה לווה מת שנא לא ְָכלומר,

י"ז  (פרק לקמן יתבאר חוב שטר שלגבי פי על אף ונוטל
נוטלין  מלווה יורשי אין תחילה, הלווה "מת שאם ג),
המלווה  נתחייב הלווה שמת שבשעה - כלום לווה מיורשי
שאני  משכון - לבניו" שבועה מוריש אדם ואין ִַלהישבע,
כגבוי  היה שכבר מזה (כלומר, והולך: רבינו שמבאר וכמו

אביהם). יד המשכון.21)תחת על המלווה של היורש
(כנוסחת 22) פרוע זה שמשכון אבא פקדני שלא המלווה:

ב). י"ז פרק להלן כמבואר היורשים היא 23)שבועת כן
הגאונים. לא 24)דעת נשבע והוא בידו כבר המשכון הרי
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מלהחזירו. להיפטר כדי אלא ליטול טוען 25)כדי אינו
וליטול  למוכרו רוצה אלא שלו שהוא משכון של גופו על
הנשבעים  ככל זה הרי לפיכך, החוב, לפירעון דמיו את
א  פרק (להלן כמבואר חפץ בנקיטת שנשבעים ונוטלים

משנה). מגיד - ב הלכה ונטען טוען היינו,26)מהלכות
המשכון. מן להיפרע רוצה והוא - לו חב שפלוני

משנה).27) (מגיד ברורה כוונתו אבל משובשת, הגירסה
חפץ.28) בנקיטת נשבע למה הטעם המשך הוא זה
בידו,29) שראוהו עדים שם שיש מאחר - חפץ ובנקיטת

דלקוח  מיגו כאן אין - לידו בא משכון שבתורת ומעידים
עב  סימן ש"ך ב, הלכה מט שער בעה"ת ועיין משנה (מגיד

סח). קטן עדים 30)סעיף היו שאם וכן, והואיל כלומר,
(על  וכו' עדים שם אין אפילו מעתה - חפץ בנקיטת נשבע

שם). ש"ך משנה, מגיד לו 31)פי יש לומר נאמן כלומר,
באות  אבל וכך כך אם עליו נשבע שהיה עצמה שבועה ה

שם  אין הרי תאמר? מה חפץ. בנקיטת היינו עדים שם היו
משיב  זה על בידי, הוא לקוח אומר היה רצה אם עדים,
הר"י  וכדעת משבועה לפטור מיגו אומרים שאין רבינו,
ובביאורנו  ח, הלכה שכירות מהלכות ב פרק ראה מיגאש.
משנה). המגיד פי על רבינו דברי הצעת נראה (כן שם

דלקוח 32) במיגו נאמן שהוא משכון גבי אמרו לא כלומר,
ממון, לפוטרו אלא קטז.) מציעא בבא (ראה בידי הוא
שאם  - שטען מה שייטול עד המשכון יחזיר שלא דהיינו
שעל  המלוה סכום על מחולקים והמלווה הלווה ִהיו
של  דמיו כדי עד ובשבועה, לטעון, המלווה נאמן המשכון,
(בבא  בידי הוא לקוח אומר הוא רצה שאם מתוך משכון,
ב. הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ולהלן שם, מציעא

עיון). וצריך קט קטן סעיף עב סימן ש"ך ועיין

.„‰ÂÏn‰33·‚ B‡ „·‡Â ,ÔBkLn‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈«««¿¿»«ƒ¿«
BÓk ,ÔBkLn‰ ÈÓ„a ·iÁ ‰ÂÏn‰ È¯‰L ,Ò‡ ‡Ïa¿……∆∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿¿

e¯‡aL34ÚÏÒ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,35ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ∆≈«¿¿»«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈
ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆¿…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»

ÚÏÒÂ36‰lÁz ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ‰ÂL ‰È‰37 ¿∆«»»»∆¬≈««¿∆ƒ¿»¿ƒ»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L38ÚaL ‰Âl‰Â ,B˙eL¯a BÈ‡L ¿««¿ƒ∆≈ƒ¿¿«…∆ƒ¿»

˙q‰39¯Ó‡ .¯ËÙÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰ÂL ‰È‰L ∆≈∆»»»∆¿∆∆«¿ƒ¿»»«
‰ÂÏn‰40Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :41‰ÂL ‰È‰42, ««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿»ƒ»ƒ
‰ÂL ‰È‰43,B˙eL¯a BÈ‡L ‰lÁz ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - »»»∆ƒ»«««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿

‰Âl‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â44‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰nk ¿««»ƒ»««…∆«»»»»∆∆¬≈»
‰Âl‰ ¯Ó‡ .¯Èc‰ ÌlLÈÂ ,˙ˆ˜Óa45È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : ¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈzLe ÂÈÏÚ46ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL ‰È‰ »»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆«
ÏÒÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ Ú ƒ¿ƒƒ»»¿∆«»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈

B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a47„‚k ÔBkLn‰ ‰È‰L ƒ¿¿≈ƒ¿»∆»»««¿¿∆∆
‰Âl‰ ¯Ó‡ .·BÁ‰48‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ : «»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»

‰MÓÁÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,‰ÂL»∆¿««¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»«¬ƒ»
,B˙eL¯a BÈ‡L ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ‰ÂL ‰È‰ ÔÈ¯È„ƒ»ƒ»»»∆ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿

ÏÏÎÈÂ49,ÌÈ¯È„ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰ ‡lL ¿ƒ¿…∆…»»»∆»≈«¬ƒ»ƒ»ƒ
‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈLe ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ .¯Èc‰ ÌlLÈÂƒ«≈«ƒ»∆«ƒ¿ƒƒ»»¿≈ƒ»ƒ»»
‰ÂÏÓ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,‰ÂL50 »∆¿«…∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»««¿∆

‰È‰ ÔÈ¯È„ ÈML B˙Úe·La ÏÏBÎÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»
Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ;·BÁ‰ ¯‡L ‰Âl‰ ÌlLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿»«∆¬≈≈«

BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L È‡cÂa51‡Ï Ì‡ ¿««∆«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ…
BÚ¯t52,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ . ¿»∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆

‰ÂÏn‰ Ú·MÈ - ÂÈÓc Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â¿««¿∆≈≈ƒ≈«»»ƒ»«««¿∆
ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL Ú„BÈ BÈ‡L ÏÏÎÈÂ ,B˙eL¯a BÈ‡L∆≈ƒ¿¿ƒ¿…∆≈≈«∆»»»≈«
·iÁ ‡Ï È¯‰L ;¯ËtÈÂ ,˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ·BÁ‰«¬ƒ¿»««¿ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈

ÌeÏÎa BÓˆÚ53Ú„BÈ È‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . «¿ƒ¿¬»ƒ»«««¿∆¬ƒ≈«
‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,·BÁ‰ ÏÚ ¯˙È ‰ÂL ‰È‰L54- ∆»»»∆»≈««¬»≈ƒ≈««»
‰Úe·L ‡Ïa ‰Âl‰ ÔÚhM ‰Ó Ïk ÌlLÓ ‰Ê È¯‰55; ¬≈∆¿«≈»«∆»««…∆¿…¿»

ÈÈ‡ ÌÈMÓÁÂ È„Èa EÏ LÈ ÌÈMÓÁ :¯Ó‡L ÈÓk¿ƒ∆»«¬ƒƒ≈¿¿»ƒ«¬ƒƒ≈ƒ
Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ,Ú„BÈ56, ≈«∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«

¯‡a˙iL BÓk57ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .58ÏÚÔÚBhL ÈÓ ¿∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆≈
¯˜L59. ∆∆

מג.33) שבועות שכירות 34)משנה מהלכות י בפרק
שכר. שומר - המשכון על שהמלווה א, ארבעה 35)הלכה

בכתבֿיד.36)דינרים. הוא כן 37)וכן ואחרי בראשונה,
יישבע  אומר אתה שאם בסמוך), (כמבואר הלווה נשבע
הלה  ויוציא (הלווה) זה יישבע "שמא תחילה, הלווה
לבטלה  - הלווה שבועת ונמצאת המשכון", את (המלווה)

לד:). מציעא בבבא הר"ח פי על 38)(על חכמים שהטילו
שאינו  חפץ בנקיטת שבועה משלם, כשהוא אפילו השומר,
ו  בפרק כמבואר בו, נתן עיניו שמא החשש מפני ברשותו,
לד.). מציעא (בבא א הלכה ופיקדון שאלה מהלכות

בכול.39) כופר דינרין.41)שם.40)כדין שני = סלע חצי
דינרים.42) שני אחד.43)ותובע דינר לך ומגיע
מודה44) ככל התורה, מן שם.45)במקצת.שבועה
סלעים.46) מדין 47)שני להישבע שעליו השבועה גם

סלע. תובעו הלווה שהרי בכול, שם.48)כופר
מודה 49) מדין להישבע שעליו השבועה גם בשבועתו

מודה  של השבועה תחילה נשבע אינו ולמה במקצת,
שבועות  שתי שנתחייב מי כדין התורה, מן שהיא במקצת
בפרק  להלן כמבואר תחילה, החמורה על אותו שמשביעים
שקיים  עוד שכל לפי יד? הלכה ונטען טוען מהלכות א
בלא  שוויו על לעמוד וניתן ברשותו הוא שעדיין החשש
סימן  הטור על (דרישה שוויו על להשביעו אין - שבועה
אינו  לשבועת השווי שבועת מקדים (שם) והטור עב.

מה). קטן סעיף שם ש"ך ועיין לא 50)ברשותו. זו הלכה
לרבינו  לו יצא כן אבל משכון, בדיני (שם) בגמרא נתבארה
הלוויתני  שהאומר קיח. קמא בבא במשנה המבואר פי על
מהלכות  א פרק לקמן (ראה חייב החזרתי אם יודע ואיני

ט). הלכה ונטען המשכון.51)טוען וכל 52)באבידת
לו  יש הדין ומצד חייב. - החזרתי אם יודע איני האומר
ונטען  טוען (בהלכות כמבואר שבועה בלא ליטול למלווה
לו  יש ברשותו שאינו להישבע שעליו מתוך אלא שם)
(מגיד  שווה היה דינרים ששני גלגול, מדין להישבע,

איני 53)משנה). אומר והלה בידך לי מנה האומר וכל
נשבע  היה ברשותו שאינו שבועה ואלמלא פטור. - יודע
מדין  אבל ח) הלכה שם (כמבואר ונפטר יודע שאינו היסת
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חפץ. בנקיטת להישבע הוא חייב חייב 54)גלגול הרי
חייב. הוא כמה יודע אינו אלא בתשלומים מצד 55)עצמו

טוען 57)שמשלם.56)הלווה. מהלכות ד פרק להלן
בידי  לך יש חמישים (האומר זה "הרי ז: הלכה ונטען
במקצת  שמודה מפני שבועה, מחוייב יודע) איני וחמישים
יודע, אינו שהרי בו, שכפר במקצת להישבע יכול ואינו

רבינו (לשון שבועה" בלא המנה משלם שם),לפיכך
"בעל  ו: הלכה ופיקדון שאלה מהלכות ה פרק והשווה
ישלם  יודע איני אומר והשומר הוא וכך כך אומר הפיקדון
(ראה  הלוי יוסף רבי הרב רבותי הורו וכזה ... שבועה בלא
והראב"ד  ז"ל". ורבו מג:) שבועות בחידושיו מיגאש ר"י
דומה  שאינו ואומר: רבותיו בשם רבינו על השיג שם
לו  היה ששם יודע, איני וחמישים בידי לך יש לחמישים
ראב"ד  (עיין הערמה אלא יודע איני בטענת ואין לידע

כאן). השיגו וכן שם, ופיקדון שם.58)שאלה מיגאש, ר"י
כדין.59) שלא ממון ממנו ומוציא

.‰ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜ ‡lL Èt60ÛBÒ „Ú ƒ∆…»ƒ»≈»¿»¿«

ÔÈa ¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ÔÈa ;ÔÓf‰«¿«≈¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»≈
,ÔBkLn‰ ÏÚ e‰ÂÏ‰L61‰ÂÏ ˙nL ÔÈa62˙nL ÔÈa ∆ƒ¿»«««¿≈∆≈…∆≈∆≈
‰ÂÏÓ Ì˙Òe .‰ÂÏÓ63ÌBÈ ÌÈLÏL -64ÔÈa ¯ËLa ÔÈa , «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈

ÔÓÊ ÏÎa Úa˙iL ‰˙‰ Ì‡Â .ÔBkLn‰ ÏÚ ÔÈa ‰t ÏÚ«∆≈«««¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»¿«
‡e‰ ÔBÓÓ È‡zL ,BÓBÈa BÚ·˙Ï BÏ LÈ - ‰ˆ¯iL65. ∆ƒ¿∆≈¿»¿¿∆¿«»

השביעית 60) אין שנים לעשר חבירו את "המלווה ג: מכות
לתובעו  יכול שאינו יגוש" "בלא שאינו מפני משמטתו",

הזמן. על 61)תוך במלווה עסקינן במאי "הכא שם
על  מלווה שכן וכל - דין" לבית שטרותיו ובמוסר המשכון

ה.62)פה. הלכה ופיקדון שאלה מהלכות א פרק השווה
קבוע.63) מנהג להם שאין ובמקום זמן קביעת בלא
שם).64) (מכות יום משלושים בפחות לתובעו יכול אינו
קיים.65) בממון תנאי וכל

.Â,ÈzÚ·wL ÔÓf‰ ÛBÒ ÌBi‰ :¯Ó‡Â ‰ÂÏn‰ ÔÚË»«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
ÚaL ‰Âl‰ - zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆ƒ¿»

˙q‰66- BpÓÊ ÛBÒ ÌBi‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»»≈∆»∆«¿«
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰67.˙BÚh‰ ¯‡Lk , ¬≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿»«¿»

של 66) תביעה חבירו את שהטוען בממון, בכל כופר כדין
ערך  הזמן שרווח הוא, ממון כתובעו הפירעון) (זמן זמן
שהוא  פלוני באיש אנו "מעידים ג: מכות (ראה לו ממון
אומר  והוא יום שלושים ועד מכאן ... זוז אלף לחבירו חייב
אדם  כמה אומדים זוממים) (ונמצאו שנים עשר ועד מכאן
יום  ל' ועד מכאן נותנן בין - זוז אלף בידו ויהיו ליתן רוצה
משלמים)". (וכך שנים עשר ועד מכאן נותנן בין

מקום 67) "שכל השמועה מפי למדו שכן העד, להכחיש
שבועה" מחייבו אחד עד - ממון אותו מחייבין עדים ששני
א). הלכה ונטען טוען מהלכות א פרק להלן רבינו (מדברי

:¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓf‰ ÔÓ ¯‡L ÌÈÓÈ ‰MÓÁ :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«ƒ«¿«¿∆≈
ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰¯OÚ¬»»¿ƒ««¿∆«¿≈«

‰MÓÁ‰68.ÌÈÓÈ ‰MÓÁ „BÚ ¯‡LpL ˙q‰ Ú·MÈÂ , «¬ƒ»¿ƒ»«∆≈∆ƒ¿«¬ƒ»»ƒ

יודה 68) ושמא הזמן, עדיין הגיע לא המלווה, לדברי אף כי
משנה). (כסף מיותרת השבועה ונמצאה בינתיים

.Ê¯ËLa ‰ÂÏn‰ ‰˙È‰69zÚ·˜ ÔÓfL :‰Âl‰ ÔÚËÂ , »¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿»««…∆∆¿«»«¿»
BÏ Ú·˜ ‡lL ˙q‰ ·BÁ ÏÚa Ú·MiL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÈÏƒ≈»∆ƒ∆ƒ»«««∆≈∆…»«

„iÓ ‰ÂÏn‰ ÏhÈÂ ,ÔÓÊ70. ¿«¿ƒ…«ƒ¿»ƒ»

זמן.69) בו מייד.70)ואין וייטול תימן: יד בכתב

.Á‰ÂÏn‰71‰ÂÏn‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ ‰z «ƒ¿»ƒ¿»ƒ»«¿»»≈«««¿∆
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯a„na BÚ·˙e ,·eMia B¯·Á ˙‡∆¬≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»
.epÚa˙iL ÌB˜Ó ÏÎa BÏ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‡l‡ ,B˙BÁ„Ïƒ¿∆»«»ƒ¿…«¿»»∆ƒ¿»∆

¯a„na BÚ¯ÙÏ ‰Âl‰ ‡a72:‰ÂÏn‰ „Èa ˙eL¯‰ - »«…∆¿»¿«ƒ¿»»¿¿«««¿∆
Ú¯Ù ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ïa˜Ó - ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«≈¿ƒ»»≈≈ƒƒ¿»
Ô‰ È¯‰Â .·eMia EÏ Èz˙pL C¯„k ,·eMia ‡l‡∆»«ƒ¿∆∆∆»«ƒ¿«ƒ«¬≈≈

.·eMia epÚ¯ÙiL „Ú B˙eL¯aƒ¿«∆ƒ¿»∆«ƒ

קיח.71) קמא ביישוב 72)בבא כשהלווהו המדובר
מלשון  נראה וכן משנה), במגיד מובא בתשובה, (הרמב"ן

להלן. רבינו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
מוציא 1) ודין שפרעו, מעידו עד או שטרו פוגם דין מבאר

מחצה  פרעתי או כולו הוא פרוע ואומר חבירו על שטר
מזוייף  שטר שאמר לווה ודין כולו, שפרעו מעידים ועדים
בפני  פרעתיך הלווה וטען מקויים שטר מוציא ודין הוא,
אוחזים  ולווה מלווה ודין שאבד, שטר ודין ופלוני, פלוני
בידך  לי מנה אומר ודין הוא. שלי אומר ומלווה בשטר,
שטר  בידך שיש אני ויודע כלום בידי לך אין אומר והלווה

פרוע. והוא עלי

.‡Ì‚Bt‰2B¯ËL ˙‡3ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚL B‡ , «≈∆¿»∆≈∆»≈ƒ«
Úe¯t ‡e‰L B¯ËL4‰Âl‰ ÈÙa ‡lL Ú¯tÏ ‡a‰Â ,5, ¿»∆»«¿«»ƒ»«∆…ƒ¿≈«…∆

L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯Ùp‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓ Û¯Bh‰Â6ÔË˜ ÔÈa ,7 ¿«≈ƒ««≈«¿«ƒ¿»ƒ«≈≈»»
ÏB„b ÔÈa8‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï -9ÏL ÔÈÚk ≈»…ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈∆

‰¯Bz10BÏ ¯ÓB‡Â .11Ck ¯Á‡Â Ú·M‰ :Úa˙iLk »¿≈¿∆ƒ¿«ƒ»«¿««»
BpÓÊa Ú·˙Â ,ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ïhz12Ú¯tÈ - ƒ…¿ƒ»»«ƒ¿«¿»«ƒ¿«ƒ»«

‰Úe·La ‡lL13‡l‡ ‰a‚È ‡Ï - BpÓÊ ¯·Ú ; ∆…ƒ¿»»«¿«…ƒ¿∆∆»
.‰Úe·Laƒ¿»

מגרע.2) זוז,3)מחסר, אלף סך על השטר היה כיצד?
נפרעתי  לא אומר: השטר ובעל כולו, נפרעת הלוה: וטען
פז. (כתובות בשבועה אלא השאר יפרע לא - וכך כך אלא
דמיפרע  דייק, "דפרע (שם:) בגמרא אמרו והטעם במשנה).
והנפרע  שפרע, כמה וזוכר מדייק לחבירו (הפורע דייק" לא
ולפיכך  ושכח), הכל נפרע שכבר ויתכן כלֿכך, מדייק אינו

שידייק. כדי שבועה חכמים עליו טוען:4)הטילו והמלוה
ושבועה  (שם). בשבועה אלא יפרע לא - כלום נפרעתי לא
כל  שהרי העד, להכחיש כדי התורה שבועת אינה זו
נשבע  הלא וזה משלמים, ולא נשבעים התורה מן הנשבעים
הנתבע. של דעתו להפיס כדי היא חכמים תקנת אלא ונוטל,

כמבואר 5) להודיעו, הדבר שטורח רחוק, במקום הנמצא
א). הלכה (פי"ג בפי"ב 6)למעלה למעלה שנתבארו אלו

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



קיא dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq b"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אֿג. אשה 7)הל' ובכתובת קטן, כשהיורש בין כלומר:
כמבואר  קטנים, מנכסי אפילו לגבותה שנזקקים כאן, מדובר

(לחםֿמשנה). שם נ:8)למעלה שאילו 9)גיטין משום
פרעתי, שלא לי ישבע טוען: והיה בפנינו, הלוה היה
ב). (הלכה בסמוך כמבואר נוטל, ואח"כ אותו משביעים
ליורשים  וכן במקומו, טוענים אנו בפנינו, הלוה שאין עתה

וברש"י). שם, (כתובות שבועות 10)וללקוחות ירושלמי
א. הל' (וכן 11)פ"ז בכת"י הוא וכן לו, ואומרים צ"ל:

ב"ד  - כשיתבע כלומר, מדעתו), המשנהֿלמלך הגיה
טענו  לא הנתבעים אם אף תטול, ואח"כ השבע לו אומרים
ח. הערה לעיל שביארנו כמו להם, טוענים שבי"ד מפני כך,

(הגהות 12) החוב לפרעון שנקבע ביום או זמנו, תוך
שכירות. מהל' פ"ח וראה ה:13)מיימוניות). בבאֿבתרא

לכל  שהואֿהדין רבינו וסובר מיתמי", "ואפילו לקיש: כריש
(מגידֿמשנה). בשבועה הנפרעים שאר

.·¯ËL Ú¯tL ‰Âl‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯ÙÏ B¯·Á ˙‡ Ú·Bz‰«≈«∆¬≈¿»¿¿»««…∆∆»«¿»
ÌeÏk zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ¯ËM‰ ÏÚ·e ,B˙ˆ˜Ó B‡ ‰Ê∆ƒ¿»«««¿»≈…»«¿»¿

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -14BÏ ÌlL :15Ú·MÈ :¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ¿ƒ«≈»««…∆¿»«ƒ»«
˙ËÈ˜a B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÏhÈÂ ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏƒ∆…¿«¿ƒ¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿ƒ«

ıÙÁ16Ck ‡l‡ BÚ¯t ‡lL B‡ ÌeÏk BÚ¯t ‡lL ≈∆∆…¿»¿∆…¿»∆»»
ÂCÎ17ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÏhÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»ƒ…¿ƒ»»««¿∆«¿ƒ»»

B˙Úe·LÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -18. ≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ללווה.14) משביעים 15)ב"ד בי"ד אין בפנינו כשהלווה
שבין  ההבדל וזהו זאת. דורש כשהלווה אלא המלוה את
בפנינו  הלוה אם אף שבפוגם: פוגם, אינו לבין שטרו פוגם
את  ומשביעים לו טוענים - לי" "ישבע הלוה טען ולא
טען  לא אותו, משביעים - לוה טען פוגם: ובאינו המלוה,

מא.). (שבועות "שלם" ללוה: אומרים שם,16)- רי"ף
בפוגם. שאמרו שטענתו 17)כדרך לפרש צריך בהכרח

פרעת  "לא היתה: שבועה, עליו שהטילו לפני הקודמת,
לישבע  וכשבא בפירוש, למעלה רבינו שאומר וכמו כלום",
שפרעו  טען בתחילה גם שאם מקצת, שפרעו וטוען חוזר
נשבע. כן גם - הלוה טען ובלא שטרו, פוגם זה הרי - מקצת
ונאמן  לטענה מטענה חוזר זה שאין רבינו, ומלמדנו
עדים  ע"י הוכחשה לא הראשונה וטענתו הואיל בשבועה
'גידולי  גם וראה ה"ח, ונטען טוען מהל' פ"ז להלן (ראה
גם  בה שנתקשה הקושיא בישוב א חלק כא, שער תרומה'

שנראה 18)הלחםֿמשנה). הלווה, בקשת לפי להשביעו
אין  וגם פרוע, בשטר לגבות בעינינו הוא חשוד כאילו
מידו, מוציאים אין תפס אם "אלא מא.) (שבועות בו מגבים
לו" שומעים - לגבות כדי לישבע רוצה מעצמו הוא אם וכן

ו). סעיף פב סי' (שו"ע

.‚Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰19:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‰Âl‰Â , ƒ»»¿»¿À»¿«…∆≈¿≈
B‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰ ÛiÊÓ ¯ËL¿»¿À»≈»…»«¿ƒ¿»∆

˙Èa¯ ˜·‡ B‡ ‡e‰ ˙Èa¯ ‰Ê ·BÁL ÔÚhL20B‡ , ∆»«∆∆ƒƒ¬«ƒƒ
‰Ó‡ ¯ËL ‡e‰L ÔÚhL21Èz·˙k :¯Ó‡L B‡ , ∆»«∆¿«¬»»∆»«»«¿ƒ

È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ ˙BÂÏÏ22,‰ÚË ÔÚBË :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ¿¿…»ƒƒ¿»∆»»≈«¬»
‰ÂÏn‰Â ,ÏËa ¯ËM‰ ‰È‰ ¯ËM‰ ÏÚa ‰„B‰ Ì‡L∆ƒ»«««¿»»»«¿»»≈¿««¿∆
:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,ÔÚBË ¯˜L ‰fL ¯ÓB‡Â ,B¯ËLa „ÓBÚ≈ƒ¿»¿≈∆∆∆∆≈¿»««…∆

LÈ :ÌÈB‡b‰ ÔÈa ˙˜ÏÁÓ BÊ È¯‰ - ÏhÈÂ ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ¿ƒ…¬≈«¬…∆≈«¿ƒ≈
ÏL ÔÈÚk Ú·M‰Ï ¯ËM‰ ÏÚa ·iÁL ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆«»«««¿»¿ƒ»«¿≈∆

‰¯Bz23BÚ¯tL ÂÈÏÚ ÔÚhL ÈÓk ,24È˙Ba¯Â ;25,e¯B‰ »¿ƒ∆»«»»∆¿»¿««
BÚ¯tL ‰Âl‰ ÂÈÏÚ ÔÚË Ì‡ ‡l‡ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ ‡lL∆…ƒ»«««¿∆∆»ƒ»«»»«…∆∆¿»

¯ËMa ‰„B‰ È¯‰L ,„·Ïa26;„ÓBÚ ‡e‰ ÔBÚ¯ÙÏe ƒ¿«∆¬≈»«¿»¿≈»≈
˙BÚh‰ el‡ Ïk Ï·‡27¯ËL Ïh·Ï epÓÈ‰ Ïk ‡Ï - ¬»»≈«¿»……≈∆¿«≈¿»

‰na ‰ÂÏn‰ ÏÚ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌlLÈ ‡l‡ ,Ìi˜Ó¿À»∆»¿«≈¿««»ƒ¿««««¿∆«∆
‰ˆ¯iL28Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â ,BÏ ¯ÈÊÁÈ - ‰„BÈ Ì‡L , ∆ƒ¿∆∆ƒ∆«¬ƒ¿ƒ»«ƒ»«

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .˙q‰∆≈¿»∆«¿ƒ»

בב"ד.19) אושרו עדיו נזקקים 20)שחתימת ב"ד שאין
כמבואר  ללווה, ממלווה ולא למלווה מלווה לא - להוציאו

א. הל' פ"ו אימון 21)למעלה יסוד על ומסרו שכתבו
לוה. שלא וטוען - ילוונו אם אלא יתבענו אלא 22)שלא

פב). סי' יוסף' ('בית זה ומצאו נפל, בנקיטת 23)ממני
הלכה 24)חפץ. למעלה כמבואר פרעתיו, שלא לי ישבע

שבועות 25)א. בחידושיו מיגאש והר"י בתשובה, הרי"ף
טענה 26)מא. שטוען אלא מעיקרו, השטר בכשרות

עומד, לפרעון השטר שהרי הזמן, במשך להתהוות העשויה
המלוה. את משביעים -27)ולפיכך למעלה שנפרטו

הם. מעיקרו השטר כשרות לעקירת בפני 28)טענות טענה
ממנו. הוציא כדין לא שלדבריו לו, שנתן הדמים על עצמה

.„·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰29‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ ,B¯·Á ÏÚ «ƒ¿««¬≈«¿∆≈…
ÌÈ„Ú‰Â ,‰ˆÁÓ ÈzÚ¯t :¯ÓB‡ ‰ÂÏÂ ,ÌeÏk ÈzÚ¯Ùƒ¿«¿ƒ¿¿…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿»≈ƒ

ÌÈ„ÈÚÓ30‰Âl‰ ÚaL - Blk BÚ¯tL31,‰ˆÁÓ Ô˙BÂ ¿ƒƒ∆¿»Àƒ¿»«…∆¿≈∆¡»
˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L32‰„·‡ ·ÈLÓk BÈ‡Â .33ÈtÓ , ∆¬≈»¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ¬≈»ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ¯ËM‰ ˙ÓÈ‡L34‰ˆÁn‰ ‰·B‚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â . ∆≈««¿»»»¿≈««¿∆∆«∆¡»
ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡35e‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙BÁB˜l‰ È¯‰L ; ∆»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«»¿ƒ»

CÓÒ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ36.‰Ê ¯ËL eÏha È¯‰Â , «»≈ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿¿»∆

קכח:29) על 30)בבאֿבתרא הלוה הודה שכבר לאחר
לז). ס"ק פב סי' ש"ך ועיין שם, (רש"י שפרע 31)מחצה

היא.32)מחצה. עדים כמאה בעלֿדין והודאת
מח:)33) (גיטין ששנינו כמו השבועה, מן חכמים שפטרוהו

ובגמרא  העולם". תיקון מפני ישבע לא - מציאה "המוצא
או  לשתוק לנתבע לו שאפשר דבר שכל אמרו, (נא:) שם
את  ומחייב מודה והוא פטור, ויהיה אחרת טענה לטעון
פרעתי  אמר אם וכאן - אבידה כמשיב דינו - במקצת עצמו

שפרעו. עדים יש שהרי נאמן, היה בעת 34)הכל,
יעידו  שמא וחושש העידו, שהעדים קודם ההודאה,
ועיין  הרי"ף, כנוסחת (שם במחצה הודה ולפיכך לחובתו,

יוסף'). -35)ב'נמוקי לוה של רשותו תחת שהם מנכסים
הלקוחות. מן גובה שם.36)ואינו

.‰ÏBÎÈ BÈ‡L ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰37,BÓi˜Ï ƒ»»¿«∆≈»¿«¿
Ï·‡ ,‰Ê ¯ËL Èz·˙k È‡L ˙Ó‡ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â¿»««…∆¡∆∆¬ƒ»«¿ƒ¿»∆¬»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙BÂÏÏ Èz·˙k B‡ ,‡e‰ ‰Ó‡ B‡ ,ÂÈzÚ¯t¿«¿ƒ¬»»»«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…
‡Ï :¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,È˙ÈÂÏ»ƒƒ¿…«≈»∆ƒ¿ƒ»»»«…
‰Ê È¯‰ - Ìi˜˙ ÂÈtÓ È¯‰Â ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»«¬≈ƒƒƒ¿«≈¬≈∆

ÔÓ‡38tÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,¯Á‡ ‰ÂÏn‰ BÓi˜ Ì‡Â .¯Ë ∆¡»¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿««¿∆««
˙B¯ËM‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈc ˙È·a Ck39. »¿≈ƒ¬≈ƒ¿»«¿»
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לקיימו.37) עדים עתה מוצא האומר 38)שאינו כדברי
ואם  לקיימו", צריך - שכתבו בשטר "מודה יט.) (כתובות

פרעתי. לטעון: הלוה יכול - מקיימו בו.39)אינו וגובה
שקיבלו  כיון האומר: כרב, ולא קו.) (ב"ק נחמן כרב
לקמן  (ראה ממון. משלם אינו שוב הנתבע, שבועת הבעלים

ד). ס"ק מו סי' והגר"א יא, הל' ונטען טוען מהל' פ"ב

.ÂÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰40Ìi˜Ó ¯ËL41ÛiÊÓ :‰Âl‰ ¯Ó‡Â , ƒ»»¿»¿À»¿»««…∆¿À»
¯Ó‡Â ,‡e‰ ‰Ó‡ ¯ËL B‡ ,ÂÈz·˙k ‡Ï ÌÏBÚÓe ‡e‰≈»…¿«¿ƒ¿«¬»»¿»«
ÈÏ ‰È‰ ¯Lk ¯ËL Ï·‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ôk :‰ÂÏn‰««¿∆≈«¿»ƒ¬»¿»»≈»»ƒ

„·‡Â42,B¯ËL ˙‡ ¯aML ‡e‰ ‰ÂÏn‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿»«««ƒ∆««¿∆∆ƒ≈∆¿»
ÔÈc ˙È·a Ìi˜˙ È¯‰L ,ÛiÊÓ BÈ‡ :¯Ó‡ ‰ˆ¯ el‡Â¿ƒ»»»«≈¿À»∆¬≈ƒ¿«≈¿≈ƒ

ÌeÏk Ba ‰·B‚ BÈ‡ -43˙q‰ ‰Âl‰ ÚaL ‡l‡ , ≈∆¿∆»ƒ¿»«…∆∆≈
¯ËM‰ ‰Ê È¯‰L ,¯ËÙÂ44·eLÁ ‡e‰ Ò¯Ák45. ¿ƒ¿»∆¬≈∆«¿»¿∆∆»

יוסף.40) כרב ופסק לב. בב"ב מפרש 41)מעשה רבינו
עליו, חולקים והרשב"א והרמב"ן מקוים, בשטר שם הגמרא
מזויף  שהוא שהודה בשעה מקוים באינו המדובר ולדעתם

(מגידֿמשנה). קיימו כדי 42)ואח"כ שטר, זייפתי ולכן
שיודה. חורין.43)לאלצו מבני ולא ממשועבדים לא

פיו.44) על לגבות לפנינו נאמינהו 45)שהציג תאמר? מה
חורין  בני מנכסים ויגבה אצלו לו יש שחוב עלֿכלֿפנים
להוציא  'מיגו' – מזויף אינו אומר היה רצה שאילו ב'מיגו'
האדם  את לפטור אלא 'מיגו' לומר לנו ("אין אמרינן לא
מיגו" לטעון כשיזדמן בטענתו מאחרים שיגבה לא מחוב,
ועיין  - ה. משנה פ"י שביעית המשנה בפירוש רבינו לשון -

ט). ז, ס"ק פג סי' ש"ך

.ÊBa ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÚ¯Ùe Ba ‰ÂlL ¯ËL46; ¿»∆»»¿»≈≈¿…∆
.Ò¯Ák ‰OÚÂ B„eaÚL ÏÁÓ ¯·kL∆¿»ƒ¿«ƒ¿¿«¬»¿∆∆

בו 46) זה בשטר ולוה חוזר אינו - שלוה ביום פרע ואפילו
יז.). (ב"מ עלֿפה כמלוה זה הרי לוה ואם ביום,

.Á:‰Âl‰ ¯Ó‡Â ,B¯·Á ÏÚ Ìi˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«¿À»«¬≈¿»««…∆
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ,EÈzÚ¯t ‡Ï‰¬…¿«¿ƒ¿»«««¿∆≈»»¬»

Èz¯ÊÁ‰Â Èz¯ÊÁ47ÌÚt E˙B‡ È˙ÈÂÏ‰Â ˙BÚn‰ EÏ »«¿ƒ¿∆¡«¿ƒ¿«»¿ƒ¿≈ƒ¿««
Ú¯ÙpL ;¯ËM‰ ÏËa È¯‰ - ‰iL48‡e‰ È¯‰Â , ¿ƒ»¬≈»««¿»∆ƒ¿««¬≈

Ò¯Ák49ÈtÓ ˙BÚn‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ¿«»ƒ¿≈
¯ËM‰ ÏËa ‡Ï - ÌÙÈÏÁzL „Ú ˙B·BË eÈ‰ ‡lL50, ∆…»«∆«¬ƒ≈…»««¿»

Ìi˜ B„eaÚL ÔÈ„ÚÂ51. «¬«ƒƒ¿«»

לב:47) ח.48)ב"ב בהלכה כמבואר שעבודו, נמחל וכבר
והלוהו,49) שחזר המלוה טענת על היסת, הלווה ונשבע

בתחילה 51)שם.50)ונפטר. בהן הכיר שאילו מכיון
(ראה  פרעון זה אין - מקבלן היה לא טובות, שאינן

מגידֿמשנה).

.Ë,‰Ó ÂÈÏÚ BÏ LiL Ìi˜Ó ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ»»¿»¿À»∆≈»»»∆
;ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ :‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Â¿»««…∆¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
˙‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ ,BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â el‡ e‡·e»≈¿≈ƒ∆¿»¬»…ƒ¿ƒ∆
·BÁ Ï·‡ ,zÚ¯tL ‡e‰ Ôk :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡Â ;¯ËM‰«¿»¿»«««¿∆≈∆»«¿»¬»

È¯‰ - EÏˆ‡ ÈÏ ‰È‰L zÚ¯t ¯Á‡¯ËM‰ ÏËa52. «≈»«¿»∆»»ƒ∆¿¿¬≈»««¿»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53˙¯B˙a BÏ Ô˙pL e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ∆»«¿«
eÚ„È ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚ¯t54 ≈»¬»ƒ»≈»¿…»¿
˙¯B˙a B‡ ÔB„wt ˙¯B˙a B‡ ÔBÚ¯t ˙¯B˙a ‡e‰ Ì‡ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«

¯ËM‰ ÏÚa ¯Ó‡ Ì‡ :‰zÓ55ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï : «»»ƒ»««««¿»…»¿»ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ È¯‰ - ÌÏBÚÓ56Ì‡Â ;¯ËM‰ ÏË·e , ≈»¬≈À¿««¿»»««¿»¿ƒ

,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯Ó‡»«≈»∆«≈¬≈∆∆¡»
BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ;¯ËMaM ‰Ó ÏËBÂ ÚaLÂ¿ƒ¿»¿≈«∆«¿»∆¬≈…¿»

ÌÈ„Úa57ÏBÎiL CBzÓ ,58,ÈÏ Ì˙ ‰zÓ :¯ÓBÏ ¿≈ƒƒ∆»««»»¿»»ƒ
BÏ ¯Ó‡ .Ô‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«≈»∆«≈≈»«

¯BL ÈÓc ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰Â :‰Âl‰59EnÓ ÈzÁ˜lL «…∆«¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒƒ¿
B¯Oa ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ,‡e‰60:¯ËM‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , ¿«»»ƒ»¿≈¿»¿»««««¿»

ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ ÂÈÓc ˙‡ È˙È·‚ È‡ ,Ôk≈¬ƒ»ƒƒ∆»»≈«≈∆»»ƒ
EÏˆ‡61‡e‰ ¯BM‰ ÈÓcL BÓˆÚÓ ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¿¿ƒ¿»≈«¿∆¿≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .¯ËM‰ ÏËa - Ú¯Ù ÂÈÓcÓe ·BÁ‰«ƒ»»ƒ¿«»««¿»¿««ƒ∆≈
ÂÈÓcÓ Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ62˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈ , »»≈ƒ∆»«ƒ»»ƒ»««…∆∆≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÚ¯tL∆¿»¿≈…«≈»∆

הימנו 52) כל לא - סתם שפרעו מעידים שעדים מאחר
שטרא", "איתרע מב. (שבועות פרעת אחר חוב לטעון:
בטל  - שהכוונה שם, הרי"ף והביאם הגאונים וכפירוש
ולא  עדים בפני כשפרעו דוקא וזה שם: ובגמרא  השטר).
שיכול  מתוך לבינו, בינו פרעו אבל השטר, את לו הזכיר
פרעת. אחר חוב לומר נאמן מעולם, דברים היו לא לומר

בסמוך. רבינו מדברי מתבאר השטר.53)וכן שבטל
ורבינו 54) לד: שם הגמרא דברי ע"פ שם, מיגאש ר"י

ב. הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן קודם 55)הביאם
עדים. שם.56)שבאו ונטען טוען הל' שהרי 57)ראה

החוב. לפרעון הכסף נתן אם יודעים אינם העדים
דמיו 59)המלוה.58) עלי וזקפת ממך, לקחתי שור

(שם). הבשר 60)במלוה דמי וגבית שלי, באיטליז ישבת
שם). מיגאש (הר"י זה על מעידים והעדים השור אותו של

על 61) שגבה טוען אבל הבשר, דמי שגבה הוא מודה
אחר. חוב פרעון 62)חשבון לשם השור, דמי שכשנתן

השור  בשר שמדמי המלוה והודה הואיל נתנם. השטר אותו
בעד  שזקף החוב פרעון לשם שקיבלתם לדבר רגלים גבה,

לא). ס"ק נח סי' הש"ך (ע"פ שמכר השור דמי

.È„Á‡ „Úa ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰63ÔÚË ‰ÂÏÂ , ƒ»»¿«¿≈∆»¿…∆»«
‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯t64Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â65, »«¿ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ÔÚË .ÌlLÓe¿«≈»«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈
:¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ÈL ¯ËMa eÈ‰ elÙ‡L ;ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»¿≈≈ƒ¿»«
BÓk ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÂÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ Ú·MÈƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿

e¯‡aL66. ∆≈«¿

דעת 63) הוא (וכן רבינו וסובר בלבד. אחד עד בו שחתום
רא"ש  ועיין במגידֿמשנה, הובא גדולות' הלכות 'בעל
כשר  השטר שאין שאע"פ ז) אות פשוט גט פרק בבאֿבתרא
מחייבים  ששנים כדרך לשבועה הוא זוקק - פיו על לגבות
עד  - ממון אותו מחייבים ששנים מקום שכל ממון, אותן
טוען  מהל' פ"א להלן שיתבאר כמו שבועה, מחייבו אחד

א. הלכה נשבע 64)ונטען שאינו עוד וכל העד, להכחיש
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נפרע. שלא בחזקתו השטר הרי מודה 65)- הוא "שהרי
שטוען  אלא ההלוואה, עיקר על (היינו העד בו שהעיד במה
שיכחיש  עד נשבע, אחד עד בהעדאת הנשבע ואין פרעתי)
רבינו  (מדברי כפירתו" על וישבע בעדותו ויכפור העד את
שבועה  המחויב וכל ח), הלכה ונטען טוען מהל' פ"ד להלן
הל' ועיין לב. בבאֿבתרא (ע"פ משלם - לישבע יכול ואינו
הרי  ושאל: זה, דין על תמה [במגידֿמשנה שם). ונטען טוען
וכיצד  פרעתי, לומר נאמן עלֿפה, עדים בשני לוה אם
ערך. כל לו אין דהשטר אחד עד ע"פ ממון נחייבהו
הרשב"א, תשובת ע"פ רבינו דברי מבאר ובכסףֿמשנה
ואח"כ  לויתי, לא ואמר בבי"ד בתחילה כשכפר שהמדובר,
ואין  כפרן הוחזק כן ואם ופרעתי, לויתי ואמר: בו חזר
ההלכה  וראה שם, הראב"ד השגת ראה ב'מיגו'. לו מאמינים

הראב"ד]. של ופירושו ה"ב.66)הבאה למעלה

.‡È˙È·a ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ¯ÙBk‰L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈««∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰ÂlL „Á‡ „Ú ‡·e ,ÔÈc67˙Úe·L Ú·MÈ ƒ»≈∆»∆»»¬≈∆ƒ»«¿«

ÏÁÓ B‡ ,ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰¯Bz‰«»»«¿»«≈»»»ƒƒ»«¿ƒ»«
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÈÏ ·iÁ˙ B‡ ,ÈÏƒƒ¿«≈ƒƒ»«≈¬≈∆¿À»

ÌlLÓe ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L68. ¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

כמו 67) התורה, שבועת חייב הכופר זה שהרי כלומר,
א. הלכה טוען מהלכות בפ"א הראב"ד 68)שיתבאר

זה  הרי לויתי, לא שטען מכיון רבינו: דברי כאן מבאר
יכול  אינו - שלוה והודה וכשחזר פרע, שלא הודה כאילו
הוכחש  לא ואם פרע. שלא הראשונה מהודאתו בו לחזור
ונאמינו  ופרעתי, לויתי ולטעון בו לחזור יכול אחד, עד ע"י
לוה  שלא הראשונה בטענתו לעמוד יכול שהיה ב'מיגו'
הוכחשה  שם שהרי הקודמת, להלכה דומה זה ואין כלל.

העד. ע"י הראשונה טענתו

.·È‰ÂÏn‰ Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,¯ËM‰ Ú¯tL ÔÚhL ÈÓƒ∆»«∆»««¿»¿»«ƒ»«««¿∆
Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ÂÈ˙BÚÓ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÏhÈÂ¿ƒ…¿ƒ»≈¿»¿««»ƒ»«

ÏhÈÂ69ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ .70B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ÌlLÏ ¿ƒ…ƒ≈¿¿«≈«¿ƒƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙k71ÔzÈ B„È ‚ÈOzLÎÏÂ BÏ ÔÈ‡L : ¿«»««¿ƒ∆≈¿ƒ¿∆«ƒ»ƒ≈

BÚÈaLÈÂ ,B·BÁ ÏÚ·Ï72È Ck ¯Á‡Â Ú¯t ‡lL.BÏ Ôz ¿««¿«¿ƒ∆…»«¿««»ƒ≈

ממה 69) ללוה לו אין ושמא תחילה, המלוה נשבע למה כי
מגידֿמשנה). פה. כתובות (ע"פ אין 70)לפרוע אמר צ"ל:

עשין  הסמ"ג העתיק וכן תימן, בכת"י הוא (וכן כלום לי
כלום. לי אין הלוה: טען כלומר, שנתבאר 71)צד).

הטוען  את להשביע הגאונים שתיקנו ב, הל' פ"ב למעלה
שירוויח, שכל בשבועתו וכולל . . . כלום לו "שאין לי: אין
לבעל  יתן . . . ידו תשיג מאשר לרשותו או לידו שיבא וכל

ראשון". ראשון ידו,72)חובו כשתשיג ואז, כלומר:
הצעת  נראה (כן לו יתן ואח"כ פרעו שלא המלוה את ישביע
אותו  משביעין צד): (עשין הסמ"ג העתקת ע"פ רבינו, דברי
יתן  ידו ולכשתגיע לו, שאין הגאונים מתקנת תחילה
לו, יתן ואח"כ פרעו שלא ישביענו ואז - לבעלֿחוב
והיא  לפניה, האמור עם קשורה וכו' ידו ולכשתשיג שפיסקא
שביארנו. וכמו אותו, שמשביעין השבועה מנוסחת חלק
"וכשתשיג  ח"א: ב, שער התרומות' 'בעל מהעתקת אולם
יתן  ואח"כ פרוע שטרו שאין ישביעו לבעלֿחובו ליתן ידו

בשו"ע): ומשם פב, (סי' ה'טור' מהעתקת וכן לו",
פיסקת  שאין נראה וכו', לב"ח" ויתן ידו "וכשתשיג
קשורה  שהיא אלא השבועה לנוסחת שייכת "ולכשתשיג"

ו  לאחריה, האמור אותו עם משביעין רבינו: דברי הצעת כך
 ֿ לבעל ליתן כדי ידו ולכשתשיג לו, שאין הגאונים בתקנת

לו). יתן ואח"כ פרעו שלא ישביעו חובו,

.‚È„·‡Â ,¯ËLa B¯·Á ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓ73 ƒ∆»»«¬≈ƒ¿»¿»«
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËM‰74, «¿»«¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»

ÔÚËÂ75˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - Ú¯tL76:È˙Ba¯ e¯B‰Â . ¿»«∆»«¬≈∆ƒ¿»∆≈¿««
ÔÓÊÏ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡L77BpÓÊ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ∆¬ƒ»»«ƒ¿««¬«ƒ…ƒƒ«¿«

Ú¯t‰Ï78,¯ËL B„Èa ÔÈ‡Â ¯ËM‰ BÏ e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»«ƒ¿»¿«¿»¿≈¿»¿»
;BÚ¯tL ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ - ÈzÚ¯t ÔÚBË ‰Âl‰Â¿«…∆≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

BÚ¯t ‡nL ÔÈLLBÁ e‡L79B‡ ¯ËM‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe , ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿»
‡ˆBÈ ¯ËM‰ ‰È‰ elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰ ÔÎÂ .BÙ¯O¿»¿≈««∆¬ƒ»»«¿»≈
¯Á‡ ÏÙ ÈpnÓ :ÔÚBË ‰Âl‰Â ,¯Á‡ È„È ˙ÁzÓƒ««¿≈«≈¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«««
˙q‰ ÚaL - BpÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«ƒ¿»∆≈
ÌL ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;¯ËÙÂ¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿»¿«««¿∆≈»

‰˜ÊÁ80. ¬»»

אבד.73) - לי שהיה שטר המלוה: והקנין 74)אמר
כמבואר  עומד לכתיבה קנין שסתם כשטר, חשוב כשלעצמו
ה). א, לט, סי' שו"ע ועיין א, הלכה פי"א (למעלה

חוששין 76)הלווה.75) המלוה, ביד אינו והשטר הואיל
בבאֿבתרא  (ע"פ בסמוך רבינו שמבאר וכמו פרעו, שמא
. . . החובות "בשטרי יא: הל' פכ"ג להלן והשווה קמח.
שכתבתם  שטר ואמר . . . מידו וקנו קיימים שעדיו אע"פ
מחלו"). או פרעו שמא - שני שטר לו כותבין אין אבד, לי

או 77) הפרעון זמן עדיין הגיע שלא מודה שהלווה כגון
כך. על מעידים תוך 78)שהעדים פורע אדם שאין וחזקה

ו). הל' פי"א למעלה (כמבואר תוך 79)זמנו שהוא אע"פ
מגידֿמשנה). ז: בבאֿמציעא (ע"פ אדם 80)הזמן שאין

וכסףֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה זמנו תוך פורע

.„È¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ô‰L ÌÈL81ÈlL :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰ , ¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿»««¿∆≈∆ƒ
EnÓ Ba Ú¯t‰Ï ÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰82:¯ÓB‡ ‰Âl‰Â , ¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿«…∆≈

BÓi˜Ï ÏBÎiL ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :ÏÙ ÈpnÓe ÂÈzÚ¯t83 ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»«¿»∆»¿«¿
ÚaL ‰Ê -84ÔÈˆÁÓ ˙BÁt el‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L85, ∆ƒ¿»∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»

ÌlLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt ÌÈÓca BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ‰ÊÂ¿∆ƒ»«∆≈«»ƒ»≈∆¿»ƒ«≈
‰ˆÁÓ ‰Âl‰86‰Âl‰ Ú·MÈ - BÓi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «…∆∆¡»¿ƒ≈»¿«¿ƒ»««…∆

BÚ¯tL ˙q‰87.BÏ CÏÈÂ , ∆≈∆¿»¿≈≈

ז.81) נפל.82)בבאֿמציעא בעדים.83)וממני
הולך 84) ואחד אחד כל יהא שלא כדי חכמים, מתקנת

ולקמן  ה:, (שם הוא שלי ואומר חבירו של בטליתו ותוקף
ז.). הלכה ונטען טוען מהל' בזה 85)פ"ט לי יש כלומר:

קלח  סמ"ע ועיין ה: ב: שם (ראה מחציו פחות ולא השטר,
שם  גמרא (ע"פ מבאר שם למשנה בפירושו ורבינו ה, ס"ק
לא  בשבועתו, דבר שום הנוטל שהנשבע מעיקרנו "כי ה:):
ולפיכך  שבועה, באותה ליטול שראוי ממה יותר על ישבע
כולה  שהיא ישבע ולא מחצייה, פחות בה לו שאין ישבע

חציה". אלא נוטל שאינו מאחר שם 86)שלי, יוחנן כרבי
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ובכל  אוחזים, השטר מן חלק באיזה הבדל כל שאין ז:
מ). ס"ק סה סי' וש"ך מגידֿמשנה (ועיין חולקים - האופנים

כולו 87) ואפילו מקוים, שאינו שטר בכל פרעתי טוען כדין
ה). הלכה למעלה (כמבואר המלוה ביד

.ÂË:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿«»≈
BÏ ¯Ó‡ ;EÈzÚ¯t :¯ÓB‡L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»ƒ¿∆≈¿«¿ƒ»«

˙q‰ ÈÏ Ú·M‰ :Ú·Bz‰88‡Ï‰Â :Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡ ; «≈«ƒ»«ƒ∆≈»««ƒ¿»«¬…
È˙B‡ ÚÈaL‰Ï ‰ˆB¯ ‰z‡Â ,ÈÏÚ EÏ LÈ ¯ËL¿»≈¿»«¿«»∆¿«¿ƒ«ƒ

‰lÁz89Úe¯t‰ ¯ËM‰ ‡ÈˆBz Ck ¯Á‡Â ,90Ba ‰a‚˙Â ¿ƒ»¿««»ƒ«¿»«»«¿ƒ¿∆
¯ËM‰ ‡·‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -91ÈÏ ÔÈ‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ . ¿ƒ»≈«¿»»«««¿∆≈ƒ

e¯B‰ - „·‡Â ÈÏ ‰È‰ ¯ËL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÂÈÏÚ ¯ËL¿»»»≈»¿»»»ƒ¿»«
EÏ LiL ¯ËL Ïk Ïha :‰ÂÏnÏ ÌÈ¯ÓB‡L ,È˙Ba«̄«∆¿ƒ««¿∆«≈»¿»∆≈¿

ÈaLz Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Ì¯Á‰ B‡ ;˙q‰ e‰Ú92 …∆¿«∆¿««»«¿ƒ≈∆≈«¬≈
Lw·e CÏÂ ,Ì˙Ò Ì¯Á93.¯ËM‰ ‡ˆÓzL „Ú ≈∆¿»¿≈«≈«∆ƒ¿»«¿»

הכל.88) כופר חנם.89)כדין טענתו 90)על סותר אינו
שכוונתו: דבריו מבאר אלא כלום", בידי לך "אין הקודמת
בידי  לך "אין שלשון שפרעתיך, - כלום בידי לך אין עתה
 ֿ (לחם ופרעון בהלוואה כפירה דוֿמשמעי: הוא כלום"
א). הלכה ונטען טוען מהלכות פ"ו לקמן והשווה משנה,

נשבע 91) שהמלוה המשכון, על במלוה שאמרו כדרך
ונמצא  המשכון את הלה ויוציא הלוה ישבע שמא תחילה,
ובביאורנו  ד, הל' פי"ג למעלה כמבואר לבטלה שבועתו

-92)(מגידֿמשנה). לבטל רוצה אינו ואם כלומר,
סתם. חרם הלווה על להחרים אלא לך אין לו: אומרים

חפש.93)

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ראובן 1) בפני או בעדים אלא תפרעני אל אומר דין מבאר

שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה מלווה ודין ושמעון,
שיאמר  עת בכל נאמן שיהיה שהתנה לווה ודין נפרע, שלא
אינו  שבועה, בלא גובה שיהיה המלווה היתנה ודין פרעתי,

שבועה. בלא מיתומים גובה

.‡‰ÂÏn‰2ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿»««ƒ¿»≈ƒ
¯Ó‡L ÔÈa ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡l‡∆»¿≈ƒ≈∆»«ƒ¿««¿»»≈∆»«

e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ3ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ -4, ««∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿»¿¿≈ƒ
È‡z‰ ÈtÓ5,È˙ÈOÚ ÔÎÂ :BÏ ¯Ó‡Â ‰Âl‰ ÔÚË . ƒ¿≈«¿»»««…∆¿»«¿≈»ƒƒ

˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯Ùe¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆ƒ¿ƒ«
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - e˙Ó B‡ Ìi‰6˙q‰ ˙Úe·L ÚaLÂ , «»≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»¿«∆≈

È„ÈÓÏz ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈
Ì‰ÈÙa :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ ÈÙa B‡ ÌÈÓÎÁ7 ¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆
B‡ e˙Ó Ì‰ÈÙa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Â ,EÈzÚ¯t¿«¿ƒ¿»»≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈
˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰»¿»∆ƒ¿ƒ««»¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈
ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¬»ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈
e˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒƒ¿≈¬≈ƒ≈

ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ì‰Ï eÎÏ‰ B‡8ÈtnL ; »¿»∆ƒ¿ƒ««»≈∆¡»∆ƒ¿≈
‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰˙‰ BÊ ‰ÚË«¬»ƒ¿»»»¿»««ƒ¿»≈ƒ∆»
‡lL È„k ,BnÚ ÌÈ„ÓBÚ Ì‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÈÙaƒ¿≈¿≈¿ƒ¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆…
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÈzÚ¯t ÌÈ¯Á‡ ÈÙa :¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ‰Á„Èƒ¿∆¿…«ƒ¿≈¬≈ƒ»«¿ƒ¿»¿»∆

אולם 2) היום. שבידינו הדפוסים לפי לח: שבועות משנה,
זו  ארוכה משנה חולקה דפוסים) בכמה (וגם בכתביֿיד
במשנה  החלוקה גם (וכן משניות לארבע או לשלש
שניה  במשנה הוא שלפנינו הדין של ומקומו שבמשניות),

לט: המשנה.3)בדף מלשון מוכח אם 4)זה אפילו
שם, הר"ן של פירושם (ע"פ לכך בפירוש התנגד הלוה
שם  מיגאש יוסף רבינו רבו פסק וכן כאן). והמגידֿמשנה
לנו, (ברור סהדי אנן שם: בר"ן מבואר דבר, של וטעמו מא.
בעדים  שלא פרעתיך הטוען: שהלוה לזה) עדים היינו כאילו
התראת  על שיעבור הדעת על מתקבל זה שאין משקר, -
ע  סי' חו"מ [בש"ך כפרן. של שם עצמו על ויוציא המלוה
התנגד  שאם ראשונים פוסקים כמה דעת מביא ט, ס"ק
הרא"ש  ודעת בעדים, לפורעו צריך אינו זה לתנאי בפירוש
- שהלוהו אחר המלוה אמר שאם ירוחם, ורבינו וה'טור'
ומכלֿשכן  בעדים, לפורעו צריך אינו הלוה כששתק אפילו
צריך  - בשתק מכריע: עצמו והש"ך בפירוש. כשהתנגד

צריך]. אינו - בפירוש ובמוחה בעדים, אם 5)לפורעו אבל
שהלווהו  אע"פ בעדים לפרוע צריך אינו - בפירוש התנה לא
פלוני  בפני אלא תפרעני "אל בדין וכן זה, [בדין בעדים.
ה"ב) (ראה בפניהם שפרע מעידים אחרים ועדים ופלוני",
רבי  - כרבותיו מקום בכל לפסוק הסלולה מדרכו רבינו נטה
בניגוד  פסק אלו הלכות ובשתי - הרי"ף ורבו מיגא"ש יוסף
נוסחאות  בחילופי מקורה זו מחלוקתם לשיטתם. גמור
בהשגותיו  והראב"ד הבאה. בהלכה שיתבאר כמו בגמרא,
הלוה  אין עדים בפני התנה שאם ואומר, לפשרה נכנס כאן
לא  לטעון: שיכול ב'מיגו' נאמן - בעדים שלא ואם נאמן,

שם)]. וש"ך מגידֿמשנה (ראה כזה תנאי אפילו 6)היה
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ראה עדים בפני המלוה כשהתנה
"פרעתיך  אמר אם אבל ופלוני", פלוני "בפני כשאמר ודוקא
והש"ך  שם), ו'טור' (רמ"ה נאמן אינו - סתם עדים" בפני

רבינו. דעת גם כך מסביר תלמידיֿחכמים,7)(שם) בפני
שמותיהם. שבפניהם 8)ופירש והעידו עדים באו ואם

ה"ב). (ראה פטור - פרע

.·¯ÓB‡‰L ,Ô‰a ·e˙kL ‡¯Ób‰ ÔÓ ˙B‡ÁÒ LÈ≈À¿»ƒ«¿»»∆»»∆∆»≈
EÈzÚ¯t :BÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :B¯·ÁÏ«¬≈«ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ
.ÔÓ‡ BÈ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

ÌÈ¯Bn‰ eÚË CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ9Èt ÏÚ ¿»¿»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ
.ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡»«¿»ƒ

מיגא"ש 9) הר"י דעת היא שזאת נתבאר, הקודמת בהלכה
שרבינו  התמיהה, [גדולה בגמרא. נוסחתם ע"פ והרי"ף
להתייחס  שדרכו רבותיו, כלפי כזה חריף בביטוי משתמש

יתירה]. כבוד ביראת אליהם

Ô‰a È˙‡ˆÓe ,˙BLÈ‰ ˙B‡ÁÒp‰ ÏÚ Èz¯˜Á ¯·Îe¿»»«¿ƒ««À¿»«¿»»»ƒ»∆
Ï ÚÈb‰Â .ÔÓ‡ ‡e‰L‡¯Ób ˙ˆ˜Ó ÌÈ¯ˆÓa È„È ∆∆¡»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿»»

Ì„˜ ÔÈ·˙Bk eÈ‰L BÓk ,ÌÈÏÈÂb‰ ÏÚ ·e˙k ,‰LÈ¿»»»««¿ƒƒ¿∆»¿ƒ…∆
˙B‡ÁÒ ÈzLe .‰L ˙B‡Ó LÓÁ ·e¯˜a ‰f‰ ÔÓfÏ«¿««∆¿≈¬≈≈»»¿≈À¿»
:·e˙k Ì‰ÈzL·e ,BÊ ‰ÎÏ‰a ÌÈÏÈÂb‰ ÔÓ È˙‡ˆÓ»»ƒƒ«¿ƒƒ«¬»»ƒ¿≈∆»
Ô‰Ï eÎÏ‰Â ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ÈzÚ¯t ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆
˙ˆ˜ÓÏ Ú¯‡L BÊ ˙eÚË ÈtÓe .ÔÓ‡ - Ìi‰ ˙È„ÓÏƒ¿ƒ««»∆¡»ƒ¿≈»∆≈«¿ƒ¿»
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Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡L ,ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ»««
ÌÈ¯Á‡ ÈÙa BÚ¯Ùe ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa ‡l‡ ÈÚ¯Ùzƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈¬≈ƒ
BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ BÈ‡L -∆≈∆¡»««ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»
Ì‡L :˙Ó‡‰ ÔÈc‰Â .‰ÏB„b ˙eÚË BÊ Ì‚Â .Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿«»¿»¿«ƒ»¡∆∆ƒ
ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡Â ,¯ËÙ - Ì‰ÈÙa BÚ¯tL ÌÈ„Ú e‡a»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»¿
·e˙kL ,Ô‰È¯ÙÒ Èt ÏÚ - ˙‡f‰ ‰‡¯B‰‰ Ìb .LLÁ¬»««»»«…«ƒƒ¿≈∆∆»
eML ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÚ¯t B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B˙B‡a Ô‰a»∆¿∆»««¬≈¿»≈ƒƒ¿≈≈ƒ∆»

˙BÎÏ‰10ÌÈ„Ú ÈÙa BÚ¯Ùe CÏ‰Â :11ÌÈ¯ÙÒ ˙eÚËÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈ·Ï dÈa dÚ¯t ÏÊ‡ :·e˙k ÌÈÏÈÂba È˙‡ˆÓe .‡e‰»»ƒ«¿ƒƒ»¬««¿≈≈≈¿≈

dÏÈc12,e¯‡aL BÓk ,ÔÈ‰bÓ ÌÈ¯Ùq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ƒ≈««ƒ∆«¿»ƒÀ»ƒ¿∆≈«¿
Ô‰ ˙Úc ÏL ÌÈ¯·c ,„BÚÂ .‡¯Ób‰ ÔÈcÓ ‰‡¯È Ck13: »≈»∆ƒƒ«¿»»»¿»ƒ∆««≈

‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :BÏ ¯Ó‡ ?˙BOÚÏ BÏ ‰È‰ ‰Ó ÈÎÂ¿ƒ∆»»«¬»««ƒ¿»≈ƒ∆»
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ¯Ò‡Ï BÏ LÈ ÈÎÂ !ÌÈ„Úa BÚ¯t - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ≈∆¡…∆»≈ƒ
,e˙Ó Ì‡ :„BÚÂ !?eÎÏÈ ‡lL Ì‰ÈÓÈ Ïk ¯‰q‰ ˙È·a¿≈«…«»¿≈∆∆…≈¿»ƒ≈
,ÌÏBÚÏ ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ú¯Bt ‰Ê ‡ˆÓ ?‰OÚi ‰Ó««¬∆ƒ¿»∆≈«««««««¿»

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú14˙e„Ú BÊ ˙e„Ú ˙ÈOÚ ,Ôk Ì‡ . «∆»ƒ≈ƒƒ≈«¬≈≈≈
¯ËLa15‡l‡ ÈÚ¯Ùz Ï‡ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,‰Ê ‡ˆÓÂ . ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈»∆»««ƒ¿»≈ƒ∆»

BaÏ ÏÚ ‰ÏÚL ÈÓ ÔÈ‡Â .¯ËLa ‰ÂÏÓ ˙ÈOÚ ,ÌÈ„Úa¿≈ƒ«¬≈ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ∆»»«ƒ
‡e‰ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa :¯Ó‡ Ì‡ ,È‡cÂ Ï·‡ .‰Ê∆¬»««ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
.Ì‰Ï eÎÏ‰Â ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ú¯tL ,BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ««¿∆»«ƒ¿≈¬≈ƒ¿»¿»∆

e‡a Ì‡ Ï·‡16˙Èa Ô‡k ÔÈ‡ - BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ¬»ƒ»¿≈ƒ∆¿»≈»≈
.˙B¯B‰Ïe Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .LBÁÓ≈¿»∆»»¿

"פלוני 10) ייחד ולא הלכות, לומדי תלמידיֿחכמים
הלכות.11)ופלוני". לומדי עצמו.12)שאינם לבין בינו

רב  לפני שבא מעשה מובא שם, בגמרא הדברים: ביאור
הלכות, שוני בפני אלא תפרעני אל המלוה שאמר נחמן,
(לפי  הלכות שוני שאינם עדים בפני שפרע הלווה וטען
שהודה  מכיון נחמן: רב ופסק אותו), דוחה שרבינו הנוסח
לא  שאם הרי"ף, למד ומזה גמור. פרעון זה הרי – המלוה
אל  לו אמר אם והואֿהדין נאמן, הלוה אין - המלוה הודה
שהנוסח  כאן, רבינו ואומר ופלוני. פלוני בפני אלא תפרעני
שפרע  טען הלוה היינו דיליה", לבין "ביניה הוא: הנכון
נאמן, הלוה אין - מכחיש כשהמלוה ולפיכך בעדים, שלא

פטור. - שפרע אחרים עדים מביא כשהוא השכל 13)אבל
זאת. מחייב ויביאם 14)הישר אחרים עדים שימצא עד
להעיד. פרעתי.15)לביתֿדין לטעון נאמן אינו שהלווה

מקיימים 16) מיגא"ש והר"י והרי"ף האחרים. העדים
בגמרא  הלכה שנפסקה וסוברים רבינו, שדחה הנוסחאות
מבואר  ונימוקם לשלם. שחייב שלמעלה, הדינים בשני
כל  של עדותם את למפרע פסל כאילו זה שהרי ברי"ף,
קיים. - שבממון תנאי וכל זה, חוב פרעון לענין העדים
למלוה  נתן שהלווה לעדים מאמינים שאנו הראב"ד וביאר
חוב  לפרעון הוא שקבלתי הכסף לטעון יכול אבל וכך, כך
סימן  שבועות [ב'מרדכי' הגמרא. בלשון "סיטראי" - ישן
'יש  בשם ד, סעיף שם חו"מ ברמ"א (מובא תשעא
ומלשון  "סיטראי". לטעון יכול שהמלוה כתב מפרשים')
- רבינו שיטת גם שהיא - המחבר שלדעת משמע, הרמ"א
יוצא  ומזה בזה), שפלפל טו ס"ק שם ש"ך (ראה זאת אמר

בטוען  כי רבותיו, לבין רבינו בין זה בדין מחלוקת כל שאין
וכשהעדים  לשלם, חייב שהלוה רבינו מודה "סיטראי"
- החוב אותו לפרעון המעות שנותן בפירוש שאמר מעידים
(ראה  שפטור מודה - הראב"ד של ביאורו לפי  - הרי"ף גם
שגם  הראב"ד, דעת פירש טז, ס"ק שם ובש"ך מגידֿמשנה).
לטעון  המלוה יכול זה, חוב בפירוש שפרע מעידים אם
ששיטתו  משמע רבינו של מלשונו אולם וצ"ע. "סיטראי"
טוען  שהמלוה מפרש שם רש"י אגב, רבותיו. שיטת נוגדת

כראב"ד]. לא וזה הם, שקר עדי

.‚‰˙‰17˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ,‰Âl‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆««…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‰Ê È¯‰ - BÚ¯Ù ‡lL ¯Ó‡iL18, ∆…«∆…¿»¬≈∆≈¿…¿»

BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â .BÚ¯tL ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«∆¿»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»
ÌeÏk ÏËB BÈ‡ -19. ≈≈¿

מב.17) שבועה,18)שם בלא פירושו נאמנות סתם
דרש  המלוה שאם נוטה, הדעת עלֿפה. במלוה ואפילו
התכוון  בוודאי פרעתי, הלווה יטעון שמא וחשש נאמנות
(סמ"ע  שבועה לחיוב עצמו להכניס לו למה כי שבועה, בלי
תפרעני  אל "ואמר רבינו: כתב א, בהלכה ב). ס"ק עא סי'
מלמדנו, זה שינוי "התנה", וכתב שינה וכאן בעדים " אלא
אין  הלוואה בשעת שלא כי ההלוואה, בשעת המדובר שכאן
ואףֿעלֿפיֿכן  הלוה, ביד כבר הכסף שהרי לתנאים, מקום
ההלוואה  אחר אפילו מועיל קנין) קבלת (עשו מידו כשקנו

קיבל 19)(מגידֿמשנה). הלווה שאמר: שם פפא כרב
עדים. נגד לא אבל עצמו, נגד המלוה נאמנות

.„Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈLk ÔÓ‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ƒ¿»»»∆ƒ¿∆««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ«
epnÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰L Èt ÏÚ20 «ƒ∆≈ƒ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆

‰Úe·L ‡Ïa21ÌÈ„Ú ÈLk BÈÓ‡‰ È¯‰L ,22elÙ‡Â . ¿…¿»∆¬≈∆¡ƒƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ
‡Ïa epnÓ ‰·B‚ È¯‰ - BÚ¯tL) ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»¬≈∆ƒ∆¿…
;Ì‰ÈÙa BÚ¯tL (ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ elÙ‡Â ,‰Úe·L¿»«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰‡Ók ÌÈM‰L23Ï·‡ .24‰z‡ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆«¿«ƒ¿≈»¬»ƒ»«¬≈«»
„¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰LÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡25ÔÈÓÏ26BÚ¯t Ì‡ , ∆¡»»«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»
Úe¯t ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÈÙa27‰ÂÏn‰ ÔÈÓ‡‰L ‰Ê . ƒ¿≈«¿»»¬≈∆»«∆∆∆¡ƒ««¿∆

B˙wz ‰È‰z ‰Ó ,ÌÈ„Ú ÈLk28Ú¯˜È ?Ú¯ÙiLk ƒ¿≈≈ƒ«ƒ¿∆«»»¿∆ƒ¿«ƒ¿«
„ÈÚÈ B‡ ;¯ËM‰29BÓˆÚ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ‰Ê30Ïk ÏhaL «¿»»ƒ∆««¿∆««¿∆ƒ≈»

‡lL BÓˆÚ ÏÚ „ÈÚÈ B‡ ;ÈBÏt ÏÚ BÏ LiL ¯ËL¿»∆≈«¿ƒ»ƒ««¿∆…
‰Âl‰ ÈÙa31ÈBÏt Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ Ïk ÏawL32. ƒ¿≈«…∆∆ƒ≈»∆≈≈∆¿ƒ

מב.20) נאמנות 21)שם שסתם יז, בהערה נתבאר
[במלוה  עלֿפה. במלוה ואפילו שבועה, בלא משמעותה
בלי  גם שהרי שבועה, ללא שהכוונה פשוט הדבר בשטר,
פרעתי]. טוען: כשהלוה בשבועה, נוטל נאמנות

ב),22) ס"ק שם בש"ך (מובא כו שער התרומות' ב'ספר
בעלים, בחזקת ממון העמד אומרים אנו אין למה שואל:
שאנו  ומסביר, זו? את זו המכחישות עדים כתי בשתי כמו
וביטל  עדים, כשני לו שהאמין עצמו הלוה על סומכים
המלוה  טענת להגדיר אין ולפיכך נגדו, עצמו טענות לגמרי
שבעולם  עדויות כל למפרע פסל כאילו זה והרי כמוכחשת,

זה. חוב פרעון ה"ג.23)לגבי פי"ח עדות הלכות ראה
שם.24) הגמרא מספר 26)הלוה.25)מסקנת פירש
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משנים. אבל 27)גדול האמינו, כשלשה אומרים, שאנו
אלא  העדים מספר קבע לא "כשנים" כשאמר כארבעה. לא

משנים. פחות שאינה רגילה, לעדות כיצד 28)התכוון
ויתבע. יחזור לא שהמלוה עצמו, בפני 29)יבטיח יצהיר

עלֿפה.30)עדים. מה 31)במלוה כוונתו, נתבארה לא
 ֿ משנה (ראה בפניו שלא או הלוה בפני בין ההבדל הוא

ההודאה 32)למלך). עדי יביא - שנית המלוה וכשיתבע
פרעתי  טענת לגבי שהנאמנות למד, אתה מכאן לביתֿדין.
הוא  אחר ענין שהודאה המלוה, הודאת לגבי יפה כוחה אין
והודאה  פרעון אם היא ראשונים [מחלוקת התנה. לא שעליו
מביא  כו בשער התרומות' 'בעל לא. או ענינים כשני נידונים
אולם  כאן. רבינו כדברי הם, ענינים ששני הרי"ף, תשובת
שהמלוה  להלכה, פוסק שם בשבועות הלוי זרחיה רבינו
(הובא  ישעיה רבינו דעת וכן הודאה, עדי נגד גם נאמן
עא  סי' ב'דרישה' (מובא הרשב"א גם כתב וכן שם), ב'טור'
לבין  נאמנות בין מחלק שם במלחמותיו והרמב"ן סק"ח).
נפרע, שלא לומר האמינו אם בעדים", אלא תפרעני "אל
אבל  עצמו, הודאת לבין עדים בין לחלק טעם כל אין
כאילו  זה הרי - ופלוני פלוני בפני אלא תפרעני אל כשאמר
להעיד  פסלם לא אבל פרע, שבפניהם להעיד אחרים פסל
אל  שבדין רבינו, שיטת נתבארה בה"ב למעלה שהודה.

פרע]. שבפניהם להעיד אחרים גם נאמנים וכו' תפרעני

.‰BÚ¯tL È¯‰33BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù ‡lL ‰ÂÏn‰ ÔÚËÂ , ¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»
È‡z‰ ÈtÓ ‰iL ÌÚt34Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ‰Âl‰ È¯‰ - ««¿ƒ»ƒ¿≈«¿«¬≈«…∆≈¿≈«

,ÈÏ ·iÁ ‰z‡ CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈca ‰ÂÏn‰ ˙‡∆««¿∆«ƒ¿≈»¿»«»«»ƒ
;ÌlLÈ - ‰„B‰ Ì‡ .ÌÈÓÚt ÈzL EÈzÚ¯tL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿«≈

˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ - ¯Ùk Ì‡Â35BÚ¯t ‡lL Ck ÏÚ ¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈«»∆…¿»
˙Á‡ ÌÚt ‡l‡36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. ∆»««««¿≈…«≈»∆

שפרעו 33) הלווה וטען בעדים, שיפרענו בהתנה המדובר
בעדים. ונפטר.34)שלא נשבע היה - התנה לא שאם

כופר.35) וזה בידך, לי מנה טוען כל שם 36)כדין בר"ן
עדים, כשני למלוה הלווה כשהאמינו בזה, ונותן נושא מא:
הלווה  יכול השני הפרעון שאחר הראב"ד, דעת ומביא
משום  העדים, אותם עלֿפי הפרעון החזרת מהמלוה לגבות
טענת  לענין לא בלבד, הפרעון על רק למלוה שהאמינו
גאון) האי רב בשם זו שיטה מביא שם (ה'טור' כפול  פרעון
הנאמנות  כי כן, אינה כאן רבינו שדעת הר"ן שם ומסיים
הר"י  כתב וכן זה. לפרעון הנוגע לכל יפה כוחה עדים נגד
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה שם לשבועות בפירושו מיגא"ש

שם).37)שם). מיגא"ש (הר"י עדים כשני שהאמינו כגון
שבועה? בלא האמינו הלא היסת, שבועת חייב למה וצ"ע
כדין  תורה של כעין משבועה פטרו שהלווה כוונתו, ואולי
כפירה  טענת לכל חכמים שתיקנו היסת אבל ונוטל, נשבע

בנידון. גם חלה -

.Â‰Âl‰ ‰˙‰38¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡ ‰È‰iL ƒ¿»«…∆∆ƒ¿∆∆¡»¿»≈∆…«
L¯Bi‰ ÔÓ ‡Ï ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ BÈ‡ - ÈzÚ¯t39‡ÏÂ »«¿ƒ≈∆ƒ¿»∆…ƒ«≈¿…

Á˜Bl‰ ÔÓ40ÔÈ‡ - ÈzÚ¯t ‡Ï :‰ÂÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â . ƒ«≈««¬ƒ»«…∆…»«¿ƒ≈
eOÚ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰««¿∆≈ƒ¿»∆ƒ«»∆»»

‡Èe˜41‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ42‰Ê ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÚË . ¿¿»«¿»»∆∆»««…∆ƒ¿»∆

Ú¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,B˙ˆ˜Ó ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒƒ¿»¿««¿∆≈…»«
˙Úe·L ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰ ÌlLÓ - ÌeÏk¿¿«≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿»¿«

˙q‰43BÈÓ‡‰ È¯‰L ;44‰È‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆≈∆¬≈∆¡ƒ¿ƒƒ¿»»»∆ƒ¿∆
.ÚaL BÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿»

והמדובר 38) שמו), (אות פ"ט כתובות ברי"ף זה דין מקור
בשטר. הלווה.39)במלוה מת נכסי 40)אם הקונה

ליורש  טוענים שביתֿדין למלוה, משועבדים שהיו הלווה
נאמן  הלווה והרי לטעון, יכול שהלווה מה כל ללוקח וכן
פרע. הלווה הדין: בית טוען ולפיכך פרעתי, לומר

תרמית.41) למעשה את 42)הסכם ביניהם ויחלקו
היסת.43)הגזילה. שבועת חייב הכל כשכופר גם

נשבע  אינו במקצת כשהודה שאפילו רבותא, ומשמיענו
היסת. אלא התורה משבועת 44)שבועת פטור למה נימוק

שם  ברי"ף מבואר היסת? שבועת חייב ולמה התורה.
טוען  הלווה אם בשטר, המלוה דבריו: ותמצית באריכות.
- עלֿפה ובמלוה ונוטל, נפרע שלא המלוה נשבע - פרעתי
את  מפרשים אנו ולפיכך ונפטר, היסת הלווה נשבע
כמלוה  ויהיה בלבד, השטר של כוחו לביטול הנאמנות
סי' חו"מ חדש' [ב'בית היסת. נשבע פרעתי שהטוען עלֿפה
רק  הנאמנות הועילה שאם רבים, תמיהת מביא לה אות עא
ישבע  לא למה עלֿפה, מלוה ונשאר השטר של כוחו לבטל
שנימקו  מה עלֿפי ותירץ, במקצת? מודה שבועת הלווה
שהלווה  מפני במקצת, מודה שבועת ג.) (בבבאֿמציעא
בעלֿחובו  בפני פניו מעיז אדם שאין אלא הכל, לכפור רוצה

ומעיז]. מעיז - שהאמינו וכאן וכו',

.Ê‰˙‰45È¯‰ - ‰Úe·L ‡Ïa ‰·B‚ ‰È‰iL ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿∆∆¿…¿»¬≈
˙Ba‚Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ‡Ïa epnÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ∆¿…¿»¬»ƒ»ƒ¿

Ú·MÈ - ÂÈL¯BiÓ46‰a‚È Ck ¯Á‡Â47‰˙‰ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ»«¿««»ƒ¿∆¿ƒƒ¿»
‡Ïa ‰·Bb - ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ‰a‚iL∆ƒ¿∆«ƒ«≈¿…¿»∆¿…

‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L48˙ÈcÚ‰ ÔÓ ‰a‚iL49‰·Bb - ¿»¿≈ƒƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ∆
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ Û‡ ˙ÈcÚ‰ ÔÓ50- ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ; ƒ»ƒƒ«ƒ«¿ƒ∆»¿«∆¿»

‡l‡ Û¯ËÈ ‡Ï - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ìi«̃»»ƒ¿ƒ«≈«…ƒ¿…∆»
‰Úe·La51.B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï ‰˙Ó ‰Ê ÔÈ‡L ; ƒ¿»∆≈∆«¿∆¿«≈»¬≈

שם.45) ברי"ף זה בנקיטת 46)גם התורה, שבועת כעין
יתומים.47)חפץ. מנכסי לגבות הבא כל כדין

נ.48) בגיטין אמוראים המעולה 49)מחלוקת השדה
(זיבורית), מהגרוע גובה מלוה התורה, דין לפי שבשדותיו.

מבינונית. שיגבה תיקנו בפירוש 50)וחכמים כשהתנה
מן  "גם פירש לא אם אבל היורשים, מן גם עידית שיגבה
מפני  והטעם, שם. נחמן כרב מזיבורית, גובה היורשים"
אין  הזיבורית, מן יתומים מנכסי לגבות חכמים שתיקנו
פירושו  (עלֿפי בפירוש התנה אלאֿאםֿכן זו תקנה לעקור

כאן). במגידֿמשנה מובא הרמב"ן, התנה 51)של אפילו
שבועה. בלי מהלוקח שיגבה בפירוש

ה'תשע"ט  סיון כ"ד חמישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
הולך 1) אומר ודין והיפטר, חובי לי זרוק אומר דין מבאר
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במעמד  לפלוני תנהו בידך לי מנה אומר ודין לפלוני, מנה
ודין  המקיפו, חנווני ודין חנווני, אצל המחהו ודין שלושתם,
שטרות  בין שנמצא שטר ודין שליש, ביד שהיה שטר

פרועים.

.‡‰Âl‰ ˙eÈ¯Á‡a ·BÁ‰2‰ÂÏn‰ „ÈÏ eÚ¯ÙiL „Ú «¿«¬»«…∆«∆ƒ¿»∆¿«««¿∆
BÁeÏL „ÈÏ B‡3È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :‰ÂÏn‰ BÏ ¯Ó‡ . ¿«¿»«««¿∆¿…ƒƒ

¯Ët‰Â4B˜¯Êe ,5„iÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ „·‡Â , ¿ƒ»≈¿»¿»«ƒ¿«…∆∆«ƒ«¿«
ÔÈhb ˙¯B˙a È·BÁ ÈÏ ˜¯Ê :BÏ ¯Ó‡ .¯eËt - ‰ÂÏn‰6, ««¿∆»»«¿…ƒƒ¿«ƒƒ

‰ÂlÏ ˙B·B¯˜ ˙BÚn‰ eÈ‰7;B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ„Ú È¯‰ - »«»¿«…∆¬≈¬«ƒ¿«¬»
‰ÂÏnÏ ˙B·B¯˜ eÈ‰8ÏÚ ‰ˆÁÓ ;‰Âl‰ ¯ËÙ - »¿««¿∆ƒ¿««…∆∆¡»«

‰ˆÁÓ9‰Âl‰ ÌlLÓ - e·‚ B‡ ÌMÓ e„·‡ Ì‡ , ∆¡»ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«≈«…∆
‰ˆÁÓ10. ∆¡»

פליגי 2) לא עלמא כולי - "לאונסים אמרו: מז: בקידושין
או  נגנבו אם כלומר, קיימי", לווה דברשות חולק) אדם (אין

הלווה. מפסיד לקבל 3)נאנסו שליח שעשהו המלווה, של
וזרקו  חובי לי זרוק אמר ואפילו הלווה. מידי הכסף את
ושמור  זרוק כאומר: זה שהרי חייב, - ונאבד למלווה, קרוב

עח:). (גיטין לידי שיגיע שם.4)עד אפילו 5)גיטין
גורס  משנה והמגיד משנה. (לחם מלווה של מרשותו רחוק
הכוונה  "לו" ומפרש: תימן) בכתבֿיד הוא (וכן לו" "וזרקו
הוא  המלווה של לרשותו זרקו לא שאם לו, ויצא לרשותו

שם). בגיטין הרשב"א כדעת וזה באחריות, היו 6)חייב
ואמר  שניהם של שאינה בחצר או הרבים ברשות עומדים
אשה  גט בדין חכמים שקבעו מה לפי חובי לי זרוק לו:
שם). גיטין (ראה לה וזרקו כזה במקום עומדת בהיותה

והמלווה 7) אותם לשמור יכול שהלווה - שמירתו בתחום
כב  הלכה אישות מהלכות ד פרק רבינו (השווה יכול אינו

יד). הלכה גירושין מהלכות ה יכול 8)ופרק שהמלווה
(שם). יכול אינו והלווה אותם יכולים,9)לשמור שניהם

(שם). אותם לשמור - יכולים אין שניהם מפני 10)או
ואינה  מגורשת אמרו: אשה בגט שניהם. באחריות שהמעות

שם). (גיטין מגורשת ספק פירוש, מגורשת,

.·CÏB‰ :ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰»»¿≈«»¿ƒ¿»∆¿»«¿≈ƒ≈
BÈ‡ - ¯ÊÁÏ ‡a Ì‡ ,BÏ ·iÁ È‡L ‰Ê ‰Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆∆∆¬ƒ«»ƒ»«¬…≈

¯ÊBÁ11‰n‰ ÚÈbiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰Â , ≈¿«»¿«¬»«∆«ƒ««»∆
Ô‰ÈL - Ô·e‡¯Ï ‰n‰ ˙‡ ÈÂÏ ¯ÈÊÁ‰ .ÔBÚÓLÏ12 ¿ƒ¿∆¡ƒ≈ƒ∆«»∆ƒ¿≈¿≈∆

B˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ13.B·BÁ Ïk ÔBÚÓL „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «»ƒ¿«¬»«∆«ƒ«¿«ƒ¿»

משום 11) מעותיו, לו שיחזיר מהשליח לדרוש יכול אינו
כאומר  חוב בפירעון הולך שהאומר המלווה, בהן זכה שכבר
רבינו, כותב ד הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד (בפרק לו זכה
פי  על ואף הראב"ד). לו והסכים כזכי אינו הולך שבמתנה
בסמוך, רבינו שמבאר כמו הלווה, באחריות הן עדיין כן
(גיטין  זה ידי על לו לשלוח מהמלווה רשות קיבל שלא לפי

כרב). והלווה.12)יד: ראובן 13)השליח העני שאם
לגבות  אפשר אם אבל מהשליח, גובה - לפרוע ממה לו ואין
הרי"ף  דעת גם וכן מהשליח. לגבות יכול אינו מראובן

משנה). לחם ועיין משנה במגיד (הובאה בתשובה

.‚Ô·e‡¯14ÔBÚÓL ¯Ó‡Â ,‰Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»∆¿»«ƒ¿

eÈ‰Â ,ÈÂÏÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÓBÚ ÔzLÏL15ÈÂÏ Ïa˜Â ,16ÈÚ Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ , ¿»¿»¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»ƒ

ÏL ·BÁa ¯ÊBÁ ÈÂÏ È¯‰ - epnÓ ‰a‚iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆ƒ¿∆ƒ∆¬≈≈ƒ≈«∆
ÔBÚÓL17‰fL ,18,ÈÚ ‡e‰L ÈÂÏ Ú„È Ì‡Â .e‰ÚË‰ ƒ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ»«≈ƒ∆»ƒ

ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈÚ‰Â ‰ÚL d˙B‡a ¯ÈLÚ ‰È‰L B‡∆»»»ƒ¿»»»¿∆¡ƒ≈»
ÈÚ Ô·e‡¯ ‰È‰L ÈÂÏ ÔÚË .Ïa˜ È¯‰L ,¯ÊÁÏ«¬…∆¬≈ƒ≈»«≈ƒ∆»»¿≈»ƒ
‰‡¯È - ÈÚ‰Â ‰È‰ ¯ÈLÚ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,e‰ÚË‰Â¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿∆¡ƒ≈»∆

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔBÚÓL ÏÚL ,ÈÏ19¯ËtÈ Ck ¯Á‡Â20 ƒ∆«ƒ¿¿»ƒ¿»»¿««»ƒ»≈
¯·BL ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ;ÈÂÏ ·BÁÓ21ÌÈ¯ÓB‡ ,B„Èa ≈≈ƒ…ƒ¿∆∆»≈¿»¿ƒ

BÏ22.¯Ët‰Â E¯·BL Ìi˜ :«≈»¿¿ƒ»≈

בבא 14) הרי"ף ביאור ד. הלכה ג פרק קידושין ירושלמי
תקעט. המקבל, פרק ההמחאה 15)מציעא שנעשית

שלושתן". "במעמד ובפוסקים: בגמרא שלושתם. בנוכחות
יכול 16) ואינו ראובן של החוב לוי קנה ובזה לכך, הסכים

לחזור  יכול ואינו שמעון על לו שהיה החוב ונפרע בו לחזור
ח). הלכה מכירה מהלכות ו פרק רבינו (ראה בו

והכוונה,17) שמעון, של בחובו הנוסחה: תימן יד בכתב
משמעון. חובו ותובע חוזר שמעון.18)שלוי

חוב 19) שטר מוציא כשלוי שהמדובר מבאר, משנה במגיד
אבל  נפרע, שהשטר להוכיח שמעון על כן ואם שמעון, על
יכול  שמעון שהרי לוי, על ההוכחה חובת - פה על ִבמלוה
גם  נאמן ולפיכך היסת, בשבועת נאמן ויהיה פרעתי לטעון
יכול  היה לשקר רצה שאם במיגו, והעני היה עשיר לומר
קכו  סימן משפט חושן ערוך שולחן (ראה פרעתי - לטעון

יא). וייטול 20)סעיף לוי יישבע ראייה הביא לא ואם
שם). ערוך גדול 21)(שולחן ההמחאה של כוחה יהא לא
שובר. של ללווה 22)מכוחו לו אומרים היינו כלומר,

קיימו  לא ואם והיפטר, שוברך קיים השובר: את המוציא
שמעון  על שלפנינו בנידון כך - פרעתי לומר נאמן אינו
היה  עשיר שראובן היינו, החוב. שנפרע ראייה להביא

אצלו. שהמחהו בשעה

.„¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k23Ô·e‡¯L , ¿»≈«¿¿ƒ¿∆»ƒ¿»∆¿≈
ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡lL24·iÁ Ô·e‡¯ ‰È‰Â ,ÌeÏk ∆…»»≈∆ƒ¿¿¿»»¿≈«»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ e‰ÁÓ‰Â ,‰Ó ÈÂÏÏ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ¿««ƒ
.‰˜ ‡Ï - ÔzLÏL „ÓÚÓa e‰ÁÓ‰L25‰ˆ¯ Ì‡Â ∆ƒ¿»¿«¬«¿»¿»…»»¿ƒ»»
Ô˙ Ì‡Â ;ÔzÈ ‡Ï - ÔzÈ ‡lL ÔBÚÓL26‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ƒ¿∆…ƒ≈…ƒ≈¿ƒ»«≈¿∆

¯ÊÁÏ ÈÂÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ô˙ ÂÈt ÏÚ È¯‰L ,Ô·e‡¯Ó≈¿≈∆¬≈«ƒ»«¿≈ƒ»»≈ƒ«¬…
‰·B‚Â ¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙Ba‚Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯ÓBÏÂ¿«≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿≈¿∆
¯ÊBÁ - ÔBÚÓMÓ ˙ˆ˜Ó Ú¯ÙpL Èt ÏÚ Û‡Â .Ô·e‡¯Ó≈¿≈¿««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈

.Ô·e‡¯Ó ¯‡M‰ ‰·B‚Â¿∆«¿»≈¿≈

ט.23) הלכה מכירה מהלכות ו ללוי 24)בפרק אמר
משמעון. החוב לו 25)שיגבה חייב אינו ושמעון הואיל

בהם. לחזור יכולים שלושתם - ללוי.26)כלום שמעון

.‰ÈÂÁ27Ïk ˙eÁ‰ ÔÓ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï Ô˙B ‰È‰L ∆¿»ƒ∆»»≈¿««««ƒƒ«¬»
‰ˆ¯iM ‰Ó28ıa˜˙iL „Ú BÙÈwÓe ,‰‡ÂÏ‰ ˙¯B˙a «∆ƒ¿∆¿««¿»»«ƒ«∆ƒ¿«≈

Ïk‰29BÏ Ú¯BÙe30ÌÈÏÚBtÏ Ôz :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â , «…≈«¿»«««««ƒ≈«¬ƒ
Ôz‡ È‡Â ,ÈÏˆ‡ BÏ LiL ‰Ó È·BÁ ÏÚ·Ï B‡ ,ÚÏÒ∆«¿««ƒ»∆∆≈∆¿ƒ«¬ƒ∆≈
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B·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰Â ,Èz˙ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰ È¯‰Â ,CÏ»«¬≈«∆¿»ƒ≈»«ƒ¿«≈««
·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ È¯‰ - ÈzÁ˜Ï ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ¬≈«≈««

ÚaL31ÚaL ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,B·BÁ ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ32 ƒ¿»¿≈ƒ««««ƒ¿≈«∆¿»ƒƒ¿»
¯Ó‡ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙pL ÔÚhM ‰Ó ˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ¿≈ƒ««««ƒ«∆»«∆»«∆¬≈»«
ÈÂÁ‰ ÔÎÂ ,ÈÂÁ‰ „ÓÚÓa ÚaL ÏÚBt‰Â .ÔzÏ BÏƒ≈¿«≈ƒ¿»¿«¬««∆¿»ƒ¿≈«∆¿»ƒ

eÓÏkiL È„k ,·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt‰ „ÓÚÓa33‰Ê ¿«¬««≈««¿≈∆ƒ»¿∆
‰fÓ34ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿≈…«≈»∆¿»«»«¬»ƒ
‡È‰35ıÙÁ ˙ËÈ˜a36.ÏhÏ Ô‰ÈL ÔÈ‡aL ÈtÓ , ƒƒ¿ƒ«≈∆ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆ƒ…

ÈÂÁ‰ ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ37‡Ïa ·BÁ ÏÚa ÏËB - ¿ƒ»ƒ≈«∆¿»ƒ≈««¿…
‰Úe·L38ÈÂÁ‰ - ·BÁ ÏÚa B‡ ÏÚBt ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ , ¿»¿≈ƒ≈≈«««∆¿»ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÏËB39„ÈÒÙÓ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ; ≈¿…¿»∆¬≈≈««««ƒ«¿ƒ
„Á‡ ÌeÏLz ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÌeÏk40. ¿¿≈¿«≈∆»«¿∆»

מה:27) מזומן.28)שבועות כסף לסכום 29)לרבות
מיגא"ש 30)מסויים. הר"י של ביאורו פי (על אחת בבת

מז:). לקחתי.31)שם קמא:32)לא כתנא (שם) נתתי
שאחד  פי על ואף ונוטלים", נשבעין והם ונוטל נשבע "הוא
אלו  כיצד? השואל: ננס כבן ולא לשוא. נשבע ודאי מהם

שוא. שבועת לידי באים ירושלמי 33)ואלו מז: שבועות
נשבעין  אלו - אני אומר אומר: רבי ה: הלכה ז פרק שם

הבושה. מפני אלו אינם 34)בפני הבית בעל ומפני
נשבעים  אינם ולפיכך משקר מי יודע אינו שהרי מתביישים,

המשנה 35)בפניו. שחכמי מפני המשנה, שבועת ונקראת
שאין  שבועה, בלא נוטלים שניהם התורה מן תיקנוה.
טוען  מהלכות א בפרק (כמבואר שמא טענת על נשבעים
משום  אלא - שמא טענתו הבית בעל והרי - א) הלכה ונטען
חכמים: אמרו פעמיים, המשלם הבית בעל של הפסדו

משנה). (מגיד ונוטלים נשבעים שבועת 36)שניהם כעין
של  כעין "כולהון ו: הלכה ז פרק שבועות (ירושלמי התורה

להם"). ירדו או 37)תורה נתן אם יודעים אינם ויורשיו
החוב. בעל מצד אלא ברי טענת כאן שאין נמצא לא,

למעלה.38) כמבואר תורה, של והרמ"ה 39)כדין הרמב"ן
צריך  שהחנווני ודעתם, פועלים. מתו בדין רבינו על חולקים
בידך  לי מנה לחבירו כאומר זה הרי ומנמקים: להישבע.
ובעל  בידך לי מנה טוען (החנווני יודע, איני אומר והלה
אמרו  ולא הפועלים מתו שהרי יודע, איני טוען: הבית
שחכמים  אלא בשבועה, אפילו נוטל שאינו ממך) שלקחו
אין  לעולם ולפיכך בשבועה שייטול לחנווני תקנה עשו
כלום  מפסיד אינו הבית כשבעל אפילו שבועה, בלי נוטלים

משנה). מודה 40)(מגיד הוא שהרי כלום, מפסיד ואינו
משום  אלא זו שבועה תיקנו ולא אחת פעם לשלם שחייב
גאון" "מתשובת מציין: עוז (במגדל הבית בעל של הפסדו

משנה). מגיד וראה

.Â˙Èeˆ B‡ ,‰Ó ‰ÊÏ ÔzÏ z¯Ó‡ ‰z‡ :¯ÓB‡ ÈÂÁ‰«∆¿»ƒ≈«»»«¿»ƒ≈»∆»∆ƒƒ»
˙Èa‰ ÏÚ·e ,BÏ Ôz ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :ÈÏ z¯Ó‡Â¿»«¿»ƒƒ»¿ƒ≈««««ƒ
˙q‰ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - EÏ Èz¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡41 ≈…»«¿ƒ¿¬≈««««ƒƒ¿»∆≈

‰Ê ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ ÈÂÁ‰Â ,¯ËÙÂ42BÏ Ô˙pL43ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿«∆¿»ƒ∆ƒƒ∆∆»«¿≈
ÈÒ˜Ùa ·e˙k :BÙÈwn‰ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÈÂÁ‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»««∆¿»ƒ¿««««ƒ««ƒ»¿ƒ¿»ƒ
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆««««ƒ≈≈ƒ≈«

˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÚaL -44ÔÈ„k ,¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ƒ¿»««««ƒ∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ

˙wz ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯·c ÏÎÏ B¯·Á ÏÚ ÔÚBË Ïk»≈«¬≈¿»»»¿≈»∆«»«
ÌÈÓÎÁ45. ¬»ƒ

כשבעל 41) רק תוקנה ונוטל, נשבע שחנווני חכמים תקנת
כשהוא  לא אבל לפועלים, ליתן לחנווני שציווה מודה הבית
ככל  זה והרי השליחות. בעיקר החנווני טענת את מכחיש
ונפטר  היסת שנשבע בכל, כופר והלה חבירו על טוען

מה:). חושן 42)(שבועות בש"ך לו. נתן דבריו, שלפי
מכחיש  הפועל שאם מבואר, כו קטן סעיף צא סימן משפט
פטור  הבית בעל - החנווני מן כלום לקחתי לא ואומר:
כפירת  כאן שאין משום הכל, לדברי היסת משבועת אפילו
בלי  ממון ממנו להוציא יכול אינו החנווני שהרי ממון,
סמ"ע  (ראה לתת שציווה מודה היה אם אפילו שבועה,

ונפטר.43)שם). היסת נשבע כופר, הוא ואם
לא 44) כיצד? פנקסו על "חנווני שנינו: מה. בשבועות

וכו'", זוז מאתיים לי חייב שאתה בפנקסי כתוב לו שיאמר
הבית  בעל עם חנווני ביחסי חכמים שתיקנו שבועה כלומר,
- אומר הבית ובעל בפנקסי כתוב לו שיאמר בכגון אינה

יודע. זו 45)אינו תקנה כי וייטול, החנווני שיישבע
איני  בטענת אבל ה, הלכה למעלה שנתבאר בדין רק נאמרה

ופטור. בכל, כופר כדין היסת, הבית בעל נשבע יודע

.Ê,ÔBÚÓL ÏÚ ÈÂÏÏ LiL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¿̄≈∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B˙ ÈÂlL ÔÚËÂ46¯ËM‰ „·‡Â , ¿»«∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿»

Ú˜¯w‰ ·b ÏÚ BÏ e‰˜‰L ÔÚhL B‡ ,Ba e‰˜‰L47 ∆ƒ¿»∆»«∆ƒ¿»««««¿«
B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -48ÔBÚÓMÓ49‡ˆBÈÂ ÏÈ‡B‰ , ¬≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

Ú·MÈ :¯Ó‡Â ,ÈÂÏÏ Ú¯tL ÔBÚÓL ÔÚË .B„È ˙ÁzÓƒ««»»«ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿»«ƒ»«
ÈÏ50ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú·MÈ -51Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,52. ƒƒ»«≈ƒ¿ƒ¿¿««»ƒ¿∆¿≈

Ú¯tL BÏ ‰„B‰53Ô·e‡¯Ï ÈÂÏ ÌlLÈ -54ÈÂÏ ÔÚË . »∆»«¿«≈≈ƒƒ¿≈»«≈ƒ
¯ËL Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL55ÚaL - ‰Ê56˙q‰ ∆…»«¿…»«¿»∆ƒ¿»∆≈
¯ËÙÂ57. ¿ƒ¿»

יא:46) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמבואר וקנאו,
קנה  אחר) (בשטר המקנה לו שיכתוב השטר? יקנה "וכיצד
שנקנה  ונמצא החוב) (שטר השטר לו וימסור ... פלוני שטר
עז). בתרא בבא פי על שם, רבינו (מלשון ומסירה" בכתיבה

שהשטר 47) יד) הלכה שם מכירה (בהלכות לשיטתו רבינו
ומסירה. כתיבה בלא שהוא מקום בכל קרקע אגב נקנה

אם 48) אפילו שם) (רבינו קנייתו" לעניין עדים צריך "ואין
סימן  שם יוסף בית (עיין מכחישו המוכר) - (המלווה לוי

הבא 49)צה). לטעון יכול שמעון אבל לעכב, יכול לוי ואין
טענתו  מקבל דין ובית לך ומסר כתב שלי שהמלווה ראייה,
בדברי  שמבואר כמו ראייה, להביא ראובן את ומחייבים
הנתבע  שהרי תביעה, לעניין עדים צריך "אבל (שם): רבינו
(מגיד  לך" ומסר כתב שלי דברים שבעל לי יאמר מי אומר

שם). ראב"ד ועיין פרעתי.50)משנה, נתבאר 51)שלא
משביעים  הלווה דרישת פי שעל ב) הלכה י"ד (פרק למעלה
(לוי) רצה לא ואם בידו. שהשטר פי על אף המלווה את
ללוקח  לשלם חייב שנפרע, הודה שלא פי על אף להישבע,

העיטור). בשם משנה מגיד משמעון,52)(=לראובן,
נפרע. שלא טוב שטר לו מכר שהרי מלוי, לגבות יכול ואינו

שהרי 53) הקנייה, על עדים יש אם אפילו בכך, הוא ונאמן
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רצה בינתיים אם שמכרו פי על אף לשמעון החוב מוחל
יב  הלכה מכירה מהלכות ו בפרק שנתבאר כמו לראובן,

משנה). ואפילו 54)(מגיד בשטר הנקוב הסכום כל
אלף  סך על היה שהשטר כגון זה. מסכום בפחות כשקנאו
שאפילו  משנה במגיד וכתב אלף. משלם - במאה ומכרו זוז
לגמרי  בטל והמקח המכירה קודם כבר שנפרע טוען הוא אם
לו  מאמינים אנו אין שקיבל, ממה יותר לשלם עליו ואין
נאמנותו  וכל הואיל והטעם: בשטר, הכתוב כל לשלם וצריך
ומכיוון  מוחלו רצה שאם מתוך מיגו, מדין אלא אינו שנפרע
(כמבואר  שבשטר מה כל לשלם מחוייב היה מחלו שאילו
נפרעתי  טען אם כך י) הלכה ומזיק חובל מהלכות ז בפרק
קטן  סעיף סו סימן שם ש"ך (ועיין שבשטר מה כל משלם

משנה).55)לו). (מגיד נפרע אם 57)לוי.56)והשטר
למעלה  שאמרו ומה השטר. את שקנה עדים לראובן אין
לעניין  רק היינו קנייתו, לעניין עדים צריך שאינו (בהערה)
ממון  גביית לעניין אבל השטר, את מידו יוציא לא שלוי
נשבע  - מביא אינו ואם ראייה להביא צריך (המלווה) מלוי
מכחיש  והוא מחבירו ממון תובע כל כדין ונפטר היסת לוי

משנה). (מגיד

.Á¯ËL58B„È ˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¿»∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««»
¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a59Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÓ‡ - ‡e‰ Úe¯t : ¿≈ƒ¿»«»«∆¡»««ƒ

.BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BO ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡L ;Ìi˜Ó ¯ËM‰L∆«¿»¿À»∆ƒ»»»»¿¿
·˙k ‡ˆÓÂ LÈÏM‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ60È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿»≈ƒ««¿≈

‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Ápn‰ ‰Ê ¯ËML LÈÏM‰«»ƒ∆¿»∆«À»∆¿»«¬≈∆
·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe¯t61Ï·‡ . »«««ƒ∆≈≈ƒ««¿»¬»

·˙k62,Úe¯t ÈBÏt ¯ËML ‰ÂÏÓ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆiL ¿»∆»»ƒ««¿≈«¿∆∆¿»¿ƒ»«
˜ÁOÓk ‡l‡ BÈ‡ - ‰ÂÏn‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ elÙ‡63. ¬ƒ»»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

לא.58) בבא 60)השליש.59)סנהדרין ב: עמוד שם
כא. עדים 61)מציעא עליו "אין שם: הברייתא המשך

השליש  שמת רבינו ומפרש כשר" שליש ידי מתחת ויצא
עדים  עליו ואין פרוע זה ששטר כתב שטרותיו בין ונמצא
והטעם, יב). קטן סעיף נו סימן שם וש"ך משנה לחם (ראה

האמינו. - לשליש שטרו שמסר המלווה ֿ 62)שהרי בכתב
ט. הלכה כאן מתחילה תימן מציעא 63)יד (בבא ופסול

כ:).

.Ë·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú eÈ‰64È¯‰ - ÔÈÓi˜Ó eÈ‰ Ì‡ : »≈ƒ««¿»ƒ»¿À»ƒ¬≈
Úe¯t ¯ËM‰65ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ - Ìei˜ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ; «¿»»«¿ƒ≈»»ƒƒ¿¬»≈ƒ

ÔÈ‡L B‡ eÚ„È ‡Ï Ì‡ .¯·BM‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈÓe˙Á‰«¬ƒ«∆«≈ƒ…»¿∆≈
˙ÁzÓ B‡ ‰ÂÏn‰ È„È ˙ÁzÓe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒƒƒ««¿≈««¿∆ƒ««

ÌeÏk ¯·BM‰ ÔÈ‡ - ‡ˆÈ ÂÈL¯BÈ È„È66. ¿≈¿»»»≈«≈¿

המלווה.64) ידי מתחת מקיימים 65)היוצא דין בית שאין
(שם  פרוע שהשטר ביררו אם אלא השובר, עדי חתימת

הלווה 66)כא.). יביא שמא הכינו, שהמלווה תולים אנו
את  הלווה ויעכב שובר לכתוב יספיק ולא שבת בערב הכסף

כ:). (שם הפירעון

.È‡ˆÓ67¯ËM‰68ÔÈÚe¯t ˙B¯ËL ÔÈa69‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿»≈¿»¿ƒ¬≈∆
ÔÎÂ .‡ˆÓp‰ ·˙k‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Úe¯t»«¿««ƒ∆≈≈ƒ««¿»«ƒ¿»¿≈

ÂÈtÓ ÔÈa ,¯ËL ÏL BÙe‚a ·e˙k ‡ˆÓ Ì‡70ÔÈa ƒƒ¿»»¿∆¿»≈ƒ»»≈

ÂÈ¯BÁ‡Ó71B˙ˆ˜Óa elÙ‡Â ,72B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL : ≈¬»«¬ƒ¿ƒ¿»¿»∆»«
ÏÚ Û‡Â ,·˙k‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - CÎÂ Ck epnÓ Ú¯Ùƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ«ƒ«¿»¿««
˙ÁzÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈««¿»≈ƒ¿««ƒ∆»»ƒ««
ÏÚ ·˙Bk ‰È‰ ‡Ï - Ú¯Ù ‡Ï el‡L ;‰ÂÏn‰ È„È¿≈««¿∆∆ƒ…ƒ¿«…»»≈«

¯ËM‰73. «¿»

מגיד 68)שם.67) (ראה אליו משתייך שהשובר חוב שטר
ב). הלכה י"ז פרק לקמן של 69)משנה שמקומו כגון,

כוחו. את מערער החוב השורות.70)שטר בין
כנגדו.71) שלא בין הכתב כנגד בין החלק, בצידו
סעיף 72) סה, סימן הש"ך הגיה וכן בקצתו. תימן: יד בכתב

(ראה  העדים חתימת אחר השטר בשולי ומפרש: עא. קטן
ע). קטן סעיף שם או 73)סמ"ע ... "סמפון שם: ברייתא

"דאי  נימקו: שם ובגמרא כשר" שטרות חיתום לאחר שיוצא
לא  נפרע (אלמלא לשטריה" ליה מרע הווה לא דפריע לאו

עליו). השובר כתיבת ידי על כוחו מערער המלווה היה

.‡È‡ˆBn‰74¯ËL75‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa «≈¿»≈¿»»¿≈≈««
B·Èh76ÁpÓ ‰È‰È -77.e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú ƒƒ¿∆À»«∆»≈ƒ»

כ.74) שם שלו.75)משנה הלווה 76)שאינו אם
המלווה. או ולא 77)הפקידו לזה לא יחזירו ולא אצלו,

שם). (רש"י לזה

.·ÈÂÈ·Ï ¯ÓB‡‰78ÈÈ‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa ¯ËL : »≈¿»»¿»≈¿»«»«¿≈ƒ
ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈ˙B¯ËL - ‡e‰ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ79‡ˆÓ . ≈«≈∆¿»»À»¿ƒƒ¿»

„Á‡Ï80ÌL81˙B¯ËL ÈL82ÏB„b‰ -Úe¯t83ÔËw‰Â , ¿∆»»¿≈¿»«»»«¿«»»
B¯·ÁÏ ¯Ó‡ .Úe¯t BÈ‡84- Úe¯t È„Èa EÏ ¯ËL : ≈»«»««¬≈¿»¿¿»ƒ»«

È„Èa EÏ ·BÁ .Úe¯t BÈ‡ ÔËw‰Â ,Úe¯t ÏB„b‰85 «»»«¿«»»≈»«¿¿»ƒ
.ÔÈÚe¯t Ôlk ÂÈÏÚ BÏ LiL ˙B¯ËL Ïk - Úe¯t»«»¿»∆≈»»À»¿ƒ

מיתה.78) בשעת שלי 79)מצוה שטר הטוען לווה כל ְֶַ
(משנה  פרוע ספק הוא ושטר שטר שכל מפני נאמן, פרוע

קעג.). בתרא אחד.80)בבא שטרותיו 81)ללווה בין
המצוה. ואם 82)של שונים סכומים על הלוואות שתי של ְֶַ

אמר  אחד שטר על רק שהרי פרוע, אינו מהם אחד שטר כן
פרוע. פרוע,83)שהוא שהגדול לטעון יכול הלווה

משנה). (מגיד הראייה עליו מחבירו שם 84)שהמוציא
התחתונה. על השטר בעל שיד הטעם: ומאותו בגמרא

מן 85) אחד חוב שטר - לפרשו אפשר ברור, אינו זה נוסח
הכולל  החוב גם ומשמע בידי הנמצאים שלך השטרות
בעל  יד - ולכאן לכאן להתפרש וניתן והואיל ממני, שלווית
הלווה  בא ואם פרועים, בחזקת וכולם התחתונה על השטר
הר"י  בשם משנה (מגיד נאמן - כולם את שפרע וטען

מיגאש).

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ליפרע 1) הבא יורש או היורשים מן ליפרע הבא דין מבאר

שטרות  ודין לבניו, שבועה מוריש אדם ושאין היורש, מן
קורעים  ואין בהם מגבים שאין יתומים. על יתומים של
לנו  אמר אומר ודין אבינו, פקדנו שלא נשבעים ודין אותם,
בו  שיש בשטר ליפרע שבא יורש ודין לוויתי, לא אבא
עליו  ויצא לאביו חוב שטר שהיה קטן יורש ודין נאמנות,
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בבבל  כתוב חוב שטר מוציא ודין אביו, מיתת אחר שובר
בבל. ממעות שמגבהו

.‡˙nL ‰ÂÏÓ2¯ËLa ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï L¯Bi‰ ‡·e , «¿∆∆≈»«≈ƒ¿…«∆«…∆ƒ¿»
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ L¯Bi‰Â ,EÈ·‡Ï ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚL∆»»¿»«»«¿ƒ¿»ƒ¿«≈≈≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - Ú„BÈ3BÏ ÌlLÂ „ÓÚ :4Ú·MÈ :¯Ó‡ . ≈«¿ƒ¬…¿«≈»«ƒ»«
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÈÏ5e„˜t ‡lL : ƒ¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»

‡a‡6‡lLÂ ÂÈÙa ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ ¯Á‡ È„È ÏÚ «»«¿≈«≈¿∆…»«»«»¿ƒ¿∆…
eÈˆÓ7‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa8Úe¯t ‰Ê ¯ËML9, »ƒ≈¿»»∆«»∆¿»∆»«

.‰·B‚Â¿∆

מח.2) שם וגמרא מה. שבועות הדיינים 3)משנה,
ללווה. זה 4)אומרים דין אותו. משביעים ואין ליורש,

שקיל  אבוהון תמיהה: בלשון ששאלו שם, בגמרא מבואר
בלא  נוטל היה (אביהם בשבועה שקלי ואינהו שבועה, בלא
נתבאר  בשבועה)? רק נוטלים (היתומים) והם שבועה,
זה  "שטר לומר נאמן אינו שהלווה ה"ב פי"ד למעלה
הלווה  כשדורש אלא המלוה את משביעים ואין פרוע",

שישבע. מחויב 5)מעצמו היה שאביו מכיון מצוה. של
פרעתי  שלא לי ישבע טוען: כשהלווה כזו חמורה שבועה

כזו. בשבועה יורשיו גם מחוייבים לנו 6)- הודיע שלא
מותו. שהוא.8)מצאנו.7)לפני כתב נמשך 9)כל

ושלא  אמר שלא פקדנו, שלא שלמעלה: הטענות שלוש לכל
כוח  הורע שלא רק למדנו שם, הגמרא מתמיהת וכו'. מצאנו
יפה  כוחם שיהא שמענו לא אבל המוריש, מכוח היורשים
היה  שמורישם מקרה בכל נשבעים הם ולפיכך מכוחו,
זו  ושבועה אחר. הוא שבועתם שתוכן אלא להשבע, מחויב
(לקמן  [במגידֿמשנה יורשים. שבועת חכמים: בפי נקראת
תנאים: שני צריך - השטר את לפסול שכדי מבאר, ה"ב)
בין  שנמצא ב. פרועים, שטרות בין נמצא שהשטר א.
משמע  וכן החוב. פרעון המאשר כתב המוריש של ניירותיו
השטר  "נמצא שכתב: ה"י) פט"ז (למעלה רבינו של מלשונו
עדים  שאין אףֿעלֿפי פרוע, זה הרי - פרועים שטרות בין
שני  שרק ברור, יוצא פרעון)". (אישור הנמצא הכתב על
מלוה  בידי שובר וגם פרועים שטרות בין נמצא - הדברים
וה'שולחן  ה'טור' להלכה פסקו וכן השטר. את פוסלים -

יב]. ס"ק שם ש"ך וראה קח, סי' חו"מ ערוך'

.·‰Âl‰ ˙Ó10L¯Bi‰ ‡·e ,‰ÂÏn‰ ˙nL ¯Á‡ ≈«…∆««∆≈««¿∆»«≈
,‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - L¯Bi‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ«≈…ƒ»«∆»ƒ¿»

ÔÈ¯ÓB‡Â11BÏ12‡a‡ e„˜t ‡lL Ú·M‰ ‰lÁz : ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«∆…¿»»«»
ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ ‡lLÂ¿∆…»«»«»¿…»ƒ≈¿»»∆
ÔË˜ L¯Bi‰ ‰È‰ elÙ‡Â .Úe¯t ‰Ê ¯ËML ‡a‡«»∆¿»∆»««¬ƒ»»«≈»»

BLÈ¯BÓ ˙nLk ‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰13ÚaL ‰Ê È¯‰ - «À»«¬ƒ»¿∆≈ƒ¬≈∆ƒ¿»
ÏËBÂ14‰ÂÏn‰ ‰eˆ Ì‡Â .15‰Ê ¯ËML B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ¿≈¿ƒƒ»««¿∆ƒ¿«ƒ»∆¿»∆

ÔÓ elÙ‡ ‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ Ú¯tÈ - Úe¯t BÈ‡≈»«ƒ»««≈¿…¿»¬ƒƒ
.L¯Bi‰«≈

שם.10) פירוש,11)בגמרא "ואומרין". תימן: בכת"י
המלוה. ליורשי אומרים שיורשי 12)הדיינים אףֿעלֿפי

ובין  קיים לווה בין ההבדל הוא וזה דורשים. אינם הלווה
היורש  מן שביורש הבדל, עוד מוסיף שם ב'טור' הלווה. מת

חי  וכשהלווה עצמו, לו פרע לא שהלווה גם להישבע צריך
זאת. טוען אינו הלווה אם זו, משבועה המלוה יורש פטור

שם. ב"ח בן 13)ראה יוחנן "רבי כתוב: שבידינו במשנה
זה  הרי האב, מיתת אחר הבן נולד אפילו אומר: ברוקה
היה  "ואפילו שכתב: רבינו של ומלשונו ונוטל". נשבע
מיתת  לאחר בנולד כמותו פוסק שאינו משמע קטן", היורש
בשעת  קטן ורק שבועה, בלא שנוטל דעתו ונראה האב.
גורסים  והרא"ש [הרי"ף להשבע. צריך האב מיתת
ב'ספר  וכן וכו' ברוקה בן יוחנן רבי העיד במשנתנו:
ככתוב  היא רבינו שנוסחת ונראה ב. חלק יד שער התרומות'
הלכה. - העיד שכל בידינו כלל שהרי שבידינו, בספרים

מגידֿמשנה]. של 14)ראה שטרותיו בין מצא שלא נשבע
אינו  - לי אמר ושלא פקדנו שלא אבל פרוע, זה ששטר אבא
סעיף  שם ושו"ע ('טור' ברֿצוואה אינו שקטן מפני נשבע,

במשנתנו.15)ו). גמליאל בן שמעון רבן דברי

.‚‰lÁz ‰Âl‰ ˙Ó16ÔÈ‡ - ‰ÂÏn‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ≈«…∆¿ƒ»¿««»≈««¿∆≈
ÌeÏk ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ ÔÈÏËB ‰ÂÏÓ ÈL¯BÈ17aL ;‰ÚM ¿≈«¿∆¿ƒƒ¿≈…∆¿∆«»»

,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ú·M‰Ï ‰ÂÏn‰ ·iÁ˙ ‰Âl‰ ˙nL∆≈«…∆ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ»«¿««»ƒ…
e¯‡aL BÓk18LÈ¯BÓ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó ¯·Îe , ¿∆≈«¿¿»≈¿≈»»ƒ

‰Úe·L19ÂÈ·Ï20Ú¯Ù ‡lL Ú·M‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L , ¿»¿»»∆≈»¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ¿«
ÌeÏk Ì‰È·‡21ÈL¯BÈ ÚÈaL‰Â Ôic‰ ¯·Ú Ì‡Â . ¬ƒ∆¿¿ƒ»«««»¿ƒ¿ƒ«¿≈

Ì„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô·BÁ ˙‡ e·‚Â ,‰ÂÏÓ22. «¿∆¿»∆»≈ƒƒƒ»»
CÎÈÙÏ23ÔÓ Ú¯t‰Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈÓB˙È ÏL ·BÁ ¯ËL , ¿ƒ»¿«∆¿ƒ«»ƒ¿ƒ»«ƒ

ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ‰lÁz ‰Âl‰ Ô‰È·‡ ˙nL ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ∆≈¬ƒ∆«…∆¿ƒ»≈¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L - Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ;Ba ÔÈa‚Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈«¿ƒ≈ƒ∆≈»»
ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â ,e¯‡aL BÓk ,ÂÈ·Ï ‰Úe·L LÈ¯BÓƒ¿»¿»»¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

.Ba ‡ÈˆBÈÂ Ôe„iL Ôi„ ‡B·È ‡nL - B˙B‡∆»»«»∆»¿ƒ

שם.16) וכן 17)גמרא שם. ושמואל כרב בשבועה, אפילו
הרי"ף. דעת ה"ב.18)גם שאין 19)למעלה כסף

שבועה. בלי והכוונה 20)לגבותו בניו, דוקא לאו
ומה  אבא, פקדנו שלא לי מה אומר: מח: שם רבא ליורשיו.

אחא. פקדנו שלא לא.21)לי או נפרע אם יודעים אינם
ואומר:22) ושמואל, רב על אלעזר רבי חולק שם בגמרא

אמרו, שם ובמסקנא ונוטלין. יורשין שבועת נשבעין יורשין
- ושמואל כרב שפסק דיין ולפיכך כמי, הלכה נקבעה שלא

קיים. דינו - אלעזר כרבי והפוסק קיים. מסקנתו 23)דינו
שם. פפא, רב של

.„elÙ‡24·¯Ú ÌL ‰È‰25‡Ï - ‰lÁz ‰Âl‰ ˙Óe , ¬ƒ»»»»≈≈«…∆¿ƒ»…
eÚ¯tÈ ¯Ó‡z Ì‡L ;·¯Ú‰ ÔÓ ‰ÂÏn‰ ÈL¯BÈ eÚ¯tÈƒ»¿¿≈««¿∆ƒ∆»≈∆ƒ…«ƒ»¿

·¯Ú‰ ÔÓ26‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯ÙÂ ¯ÊBÁ ·¯Ú‰ È¯‰ ,27. ƒ∆»≈¬≈∆»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈…∆

הערב.25)שם.24) מן לגבות באים המלוה ויורשי
שם.26) יהושע, רב בר הונא רב 27)כרב של נימוקו

מה  ראשונים מחלוקת מביא לב, סעיף שם ב'טור' הונא.
חייבים  אינם והיתומים נכסים, השאיר לא כשהלווה הדין
החוב  את ששילם הערב גם וממילא אביהם, חובות לפרוע
האומרים  שלדעת ומבאר, כלום. מהם לגבות יכול אינו
שאינם  (אע"פ אביהם חוב לפרוע היתומים על שמצוה
על  מצוה שהרי הערב, מן גובה אינו הדין) מן חייבים
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אין  מצוה שאפילו האומרים ולדעת לו, להחזיר היתומים
שקנו  מלקוחות לגבות מלוה יורשי באו ואם גובה. - כאן
הלווה  הניח כשלא מהם שגובים מודים הכל - מהלווה שדה
חסד  עשה שערב לערב, לקוחות לדמות שאין אחרים, נכסים
- לוקח אבל כלפיו. מוסרית חובה בניו על ויש אביהם, עם
את  עצמו על קיבל שמרצון ואפשר עיניו, נגד עצמו טובת
זמן  לאחר השדה את מלוה יורשי ממנו יגבו שמא הסיכון
דעתו  גילה ולא סתם ורבינו שם). ור"ן ורמב"ן רז"ה (ראה

בזה.

.‰ÔÈc ÔÈ‡28‰Ê ÔÈcÓ29BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÏ30È¯‰ ‡l‡ . ≈»ƒƒƒ∆¿»«∆∆»¬≈
B¯ËL ˙‡ Ì‚Bt‰31‰·B‚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óe32 «≈∆¿»≈««ƒ∆≈∆

‰Úe·La ‡l‡33‡a‡ e„˜t ‡lL ÔÈÚaL ÂÈa È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈»»ƒ¿»ƒ∆…¿»»«»
‡a‡ ÏL ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa eÈˆÓ ‡ÏÂ ‡a‡ eeˆ ‡ÏÂ¿…ƒ»«»¿…»ƒ≈¿»»∆«»
ÔÈa ¯ËM‰ ¯‡L ˙‡ ÔÈ·B‚Â ,Úe¯t ‰f‰ ¯ËM‰ ÏkL∆»«¿»«∆»«¿ƒ∆¿»«¿»≈

ÂÈL¯BiÓ ÔÈa ‰Âl‰ ÔÓ34. ƒ«…∆≈ƒ¿»

לבניו.29)שם.28) יורשים שבועת מוריש אדם שאין
לב 30) (שימו עלה" לוסיף דלא "הבו אמרו: שם בגמרא

בפירוש). ושמואל רב שאמרו מה על להוסיף שלא
הכתוב 31) מהחוב חלק שנפרע בביתֿדין שהודה מלוה

עצמו.32)בשטר. פז:33)המלוה רב 34)כתובות
יתומים  מנכסי ליפרע הבא בדין שאמרו מה אמרו ושמואל
שבועת  לדין מזה ללמוד ואין בשבועה, אלא יפרע לא -
הלווה, גם מת שאחרֿכך ואףֿעלֿפי שטרו, את פוגם
שמת  לפני הלווה מת ואם מיורשים. להיפרע באו ויורשים
מיורשי  גובים שטרו שפגם המלוה יורשי אין - המלוה
להיפרע  הבא בשבועת כבר נתחייב המלוה שהרי הלווה,
כשמת  מהֿשאיןֿכן מוריש. אינו זו ושבועה מיתומים,
(כסףֿמשנה). זו שבועה כלל עליו חלה ולא קודם המלוה

.ÂL¯BÈ35˙Ba‚Ï ‡aL36ÈL¯BÈ e¯Ó‡Â ,L¯Bi‰ ÔÓ ≈∆»ƒ¿ƒ«≈¿»¿¿≈
ÈL¯BÈ È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ ‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :‰ÂÏ…∆»«»«»…»ƒƒ∆¬≈¿≈

‰Úe·La ‡lL ÔÈ·B‚ ‰ÂÏn‰37‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ««¿∆ƒ∆…ƒ¿»∆»»≈…
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ38‡aL ‰ÂÏÓ ÔÎÂ .ÈÓ„ »ƒƒ¿≈…»«¿ƒ»≈¿≈«¿∆∆»

‡Ï ‡a‡ eÏ ¯Ó‡ :e¯Ó‡Â ,‰ÂÏ ÈL¯BiÓ Ú¯t‰Ï¿ƒ»«ƒ¿≈…∆¿»¿»«»«»…
‰Úe·L ‡Ïa e‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ È˙ÈÂÏ39elÙ‡ , »ƒƒ∆¬≈∆≈¿…¿»¬ƒ

¯Ó‡L ÔÓÊ Ïk ¯ËMa BÈÓ‡‰40¯ÓB‡‰ ÏkL ;ÈzÚ¯t ∆¡ƒ«¿»»¿«∆»«»«¿ƒ∆»»≈
ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k - È˙ÈÂÏ ‡Ï41. …»ƒƒ¿≈…»«¿ƒ

פח.35) בשטר.36)כתובות שבועת 37)מלוה
ב. בהלכה שנאמרה לא 38)היורשים, הרי לוה, לא שאם

הלכות  (ראה שבועה מחייבת אינה לוה, לא וטענת פרע.
ה"ג). פ"ו ונטען הקודם,39)טוען מהדין רבינו למד זה

יורשיו  גם מחויבים - שבועה מחויב היה עצמו המלוה שאם
א. בהלכה למעלה שנתבאר כמו היורשים, שבועת להישבע

שיאמר.40) תימן: הלא 41)בכת"י שהאמינו, בכך ומה
פרעתי. לא אומר: עצמו הוא

.Ê‡aL L¯BÈ42Ba LiL ¯ËLa ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ≈∆»¿ƒ»«ƒ«…∆ƒ¿»∆≈
¯t ¯Ó‡iL ÔÓÊ Ïk ‰ÂlÏ ˙eÓ‡‰Âl‰ È¯‰ - ÈzÚ ∆¡»«…∆»¿«∆…«»«¿ƒ¬≈«…∆

˙q‰ ÚaL43Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËÙÂ ‰Ê ¯ËLÏ Ú¯tL ƒ¿»∆≈∆»«ƒ¿»∆¿ƒ¿»««ƒ
¯wÚL ;ÈL¯BÈ ÏÚ ÔÓ‡ ‰z‡ È¯‰Â :BÏ ·˙k ‡lL∆…»««¬≈«»∆¡»«¿«∆ƒ«

‰È‰ ‰Ê È‡z ÏÚ ¯ËM‰44‡‰iL ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â . «¿»«¿«∆»»¿ƒƒ¿»»»∆¿≈
ÈL¯BÈÏ elÙ‡ ÚaL BÈ‡ - ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡∆¡»¿…¿»≈ƒ¿»¬ƒ¿¿≈

.‰ÂÏÓ«¿∆

שמו.42) סי' כתובות בהלכותיו, (פט"ו 43)רי"ף למעלה
למה. זו שבועה נתבאר "דשטר 44)ה"ו) כתוב: ברי"ף

פרעתן  אי ליה למימר מצי דלא כוחו), (נעקר עקיר מיעקר
משום  עילויה, תברא מיכתב נמי אי שטרא, למיקרע לך הוה
פקע  (בעברית: סמכי לי דכתבת אהימנותא אנא ליה דאמר
פרעת  אילמלי לטעון: יכול המלוה שאין השטר, של כוחו
לך  שאכתוב לדרוש או השטר את לקרוע צריך  היית לי,
יטען: שהלווה משום כך?), לטעון יכול אינו (ולמה שובר
גבי  לאֿשנא הלכך בשטר), הכתובה הנאמנות על הסתמכתי
(לפיכך  נאמן פרעתיה אמרה כי ירתיה, גבי לאֿשנא דידיה,
נאמן  - יורשו לגבי בין עצמו הלווה לגבי בין הבדל אין
התכוון  רבינו שגם הדעת על ומתקבל פרעתי)". לומר
ונראה  המעתיקים. שיבשו וכאן ההלכה, שבמקור זה לנימוק
קמוצה), (ע' "יוד" (בלי שעקר צ"ל: כאן הנכונה שהנוסחה

זה. תנאי עלֿידי ר"מ) רומא בדפוס הוא וכן

.ÁÔË˜ L¯BÈ45ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈ·‡Ï ·BÁ ¯ËL ‰È‰L ≈»»∆»»¿«¿»ƒ¿»»»»
ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ¯·BL≈««ƒ«»ƒ≈¿ƒ∆«¿»¿≈
‰Ê ¯·BL ‡nL ;ÌÈÓB˙È‰ eÏc‚iL „Ú Ba ÔÈa‚Ó«¿ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»≈∆
ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰Âl‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,‡e‰ ÛiÊÓ46. ¿À»¿ƒ»…ƒ«…∆¿«≈»ƒ

ז:45) בשם 46)בבאֿבתרא קח) סי' (חו"מ הטור כתב
בחייו, הפרעון זמן הגיע לא שאפילו מיג"ש, יוסף הר'
השובר  את להוציא הלווה מיהר לא כך שמפני לומר ואפשר
לתבוע  לו היה מזויף אינו שאם מזויף, הוא שמא חוששים -
הלוי  מאיר והר' השטר. קריעת ולדרוש לביתֿדין המלוה את
הוציא  ולא לפרוע בביתֿדין האב כשתבעו דוקא שזה אומר,
מביא  כאן [במגידֿמשנה פרע. שכבר להוכיח השובר את
בפנינו  מעידים השובר עדי אם שאפילו רשב"א, דעת
מקבלים  שאין מפני עליהם, סומכים אין השובר על שחתמו
ומרן  בפניו. לשלא דומה וקטן בעלֿדין, בפני שלא עדות

הר  שואל, שם שלו הבית' ב'בדק קארו ביתֿדין הר"י י
במקרה  משיב, והוא בעלֿדין? בפני שלא שטרות מקיימים
שלא  מקיימים אין - מזויף שהשובר לדבר רגליים שיש זה,

כאן]. משנהֿלמלך ראה בעלֿדין. בפני

.Ë‡ÈˆBn‰47·e˙k ‰È‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL «ƒ¿««¬≈¿»»»
Ï··a48Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -49ı¯‡a ·e˙k ‰È‰ ; ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆»»»¿∆∆

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï‡¯OÈ50ÔÈ‡M ‰Ó . ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«∆≈
‰a˙Îa Ôk51B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËMa ‰È‰ ‡Ï . ≈ƒ¿À»…»»«¿»≈»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ ;Ï·a ˙BÚnÓ e‰a‚Ó - Ï··a¿»∆«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÚnÓ ˙Ba‚Ï ‡a .Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙BÚnÓ e‰a‚Ó -«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿

¯ËM‰ Ba ‡ˆiL ÌB˜n‰52˙BÚn‰L :‰Âl‰ ÔÚËÂ , «»∆»»«¿»¿»««…∆∆«»
ÚaËn‰ ‰fÓ ˙eÁt ‡e‰L ÛÒkÓ BÏ ·iÁ È‡L53- ∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆««¿≈«

ÏhÈÂ ‰ÂÏn‰ Ú·MÈ54Ì˙Ò ÛÒk Ba ‰È‰ .55‰Ó - ƒ»«««¿∆¿ƒ…»»∆∆¿»«
e‰a‚Ó ‰ÂÏ ‰ˆ¯iM56Ô‡kÓ .57¯ËML ,„ÓÏ ‰z‡ ∆ƒ¿∆…∆«¿≈ƒ»«»»≈∆¿»

.¯·c ÏÎÏ ¯Lk - Ba ·zÎpL ÌB˜Ó ÌL Ba ÔÈ‡L∆≈≈»∆ƒ¿«»≈¿»»»
ÏÏk ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L ¯ËLÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â58,¯Lk ‡e‰L - ¿«ƒƒ¿»∆≈¿«¿»∆»≈
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dnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ È‡ BÊ ˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡59ÔÈ‡L ; ««ƒ∆≈ƒ«»»«¬ƒ»∆≈
‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÔÈ˜c˜„Ó60BÓk , ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿

¯‡a˙iL61ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k ,62. ∆ƒ¿»≈¿≈∆…ƒ¿…∆∆ƒ¿≈…ƒ
ÔÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL ,CÎÈÙÏe63Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯Lk - ¿ƒ»ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ««ƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔnÊ‰Ï ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡L64. ∆≈«»»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

קי:47) כתובות שם 48)ברייתא, בשטרות כותבים
נכתבו. שבו יותר 49)המקום משקלם שבבבל הדינרים

שערך  לפי יותר, שוים הם כך ומתוך ישראל, ארץ מדינרי
שבו. הזהב או הכסף משקל לפי נקבע צריך 50)המטבע
נשתעבד. שבה המדינה של במטבע דיני 51)לשלם

ה"ו. אישות מה' בפט"ז נתבארו כדינו.52)כתובה,
זה.53) מקום ממטבע פחות שמשקלו מטבע לויתי
מתקבל 54) בסתם מנמק: יט, אות מב סי' שם יוסף' ב'בית

ואם  השטר, שנכתב במקום היוצאת מטבע שלוה הדעת על
אמר  כאילו אותו דנים מזה, פחות חייב שהוא טוען הלווה

ההפרש. את המטבע.55)פרעתי שם נקבע ולא
כסף.56) שבמטבעות בדין 57)הפחות כאן שלמדנו ממה

המקום. שם בשטר היה תאריך.58)שלא בלי שטר
בפניהם 59) שנעשה מה על מעידים עדים פירושה: "הזמה"

והעידו, אחרים עדים ובאו מסוים, ובמקום מסוים ביום
(מלשון  אחר במקום אתם אלה עדים היו זמן שבאותו
וכלל  זמם). כאשר לו ועשיתם יט): יט, (דברים הכתוב
לא  אם כגון להזימה, יכול אתה שאין עדות שכל בידינו,

עדות. אינה - והזמן המקום את העדים אין 60)מסרו
ואין  עדותם, פרטי כל על העדים את חוקרים ביתֿדין
עליה. מעידים שהם בעובדא אלא בתאריכים מדקדקים

ה"א.61) פ"ג עדות המלוים 62)בהלכות על יכבידו אם
- העדים של מדוקדקת וחקירה דרישה ידי על החוב גביית

מלהלוות. מיום 63)יימנעו מאוחר תאריך בהם רשום
השטר. ה"64)כתיבת פכ"ג א.לקמן

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
משעבד 1) ודין למלווה, אחראים הלווה נכסי שכל מבאר

עושה  ודין ודאיקני", "דקנה ומטלטלין מקרקעי נכסים
שמפקיע  הקדש ודין שחררו, או ומכרו אפותקי ועבדו שדהו
לסלקו  יכול שהלוקח הלקוחות מן טורף ודין שעבוד, מידי
מכר  ואחרֿכך אחת ומכר שדות שתי ללווה היו ודין בכסף,
שערכה  שדה המניח ודין אפדני"), "תרי (בגמרא: השנייה
היתומים  וסילקוהו המלווה אותה וגבה מהמלוה ִפחות

בכסף.

.‡ÂÈÒÎ Ïk È¯‰ - Ì˙Ò B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰2ÔÈ‡¯Á‡ ««¿∆∆¬≈¿»¬≈»¿»»«¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ3CÎÈÙÏ .‰Ê ·BÁÏ4Ú·Bz - ˙Ba‚Ï ‡B·iLk , ¿«¿»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆»ƒ¿≈«

‰lÁz B·BÁ ÏÚa ˙‡5ÔÈa ,ÌÈÒÎ BnÚ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆««¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈
‰Âl‰ ÔBˆ¯a Ô‰Ó ‰·Bb - ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ÔÈÏËÏhÓ6. ƒ«¿¿ƒ≈«¿»∆≈∆ƒ¿«…∆
.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈa‚Ó - BzÚcÓ ‰Âl‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»««…∆ƒ«¿«¿ƒ≈ƒ

B·BÁ ¯ËL „‚k ‡ˆÓp‰ Ïk BÏ ˜ÈtÒ‰ ‡Ï7È¯‰ - …ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«¬≈
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÂlÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯w‰ ÏkÓ ‰·B‚ ‰Ê∆∆ƒ»««¿»∆»«…∆««ƒ∆≈

ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈ¯eÎÓ ‰zÚ8‰zÓa ÌÈe˙ B‡9ÏÈ‡B‰ . «»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿«»»ƒ
È¯‰ ,‰Ê ·BÁa „aÚzLpL ¯Á‡ Ô˙ B‡ ‰Âl‰ ¯ÎÓe»««…∆»«««∆ƒ¿«¿≈¿∆¬≈

zn‰ ÈÏÚa „iÓ B‡ ˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ‰Ê.˙B ∆ƒƒ««»ƒ««¬≈««»

˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Û¯BË ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡Ï BÏ ÔÈ‡a‰ ÌÈÒÎ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»¿»ƒ«»ƒ¿««

·BÁ ÏÚ·Ï e„aÚzL ‡Ï - ‰ÂlL10ÔÙ¯BË BÈ‡Â11. ∆»»…ƒ¿«¿¿¿««¿≈¿»
ÔÈ„aÚLÓ eÈ‰È ‰˜iL ÌÈÒÎ ÏkL :ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»∆»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿À¿»ƒ
È¯‰ - Ô˙ B‡ ¯ÎÓe ,‰ÂlL ¯Á‡ ‰˜Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï¿ƒ»«≈∆¿»»««∆»»»«»«¬≈

Ô‰Ó Û¯BË ·BÁ ÏÚa12. ««≈≈∆

קרקעות.2) ובין מטלטלין את 3)בין לשלם השעבוד
הנכסים  על גם אלא הלווה של גופו על רק לא מוטל החוב,

ערב 4)עצמם. מדין הוא הנכסים של ששעבודם מפני
הלווה 5)(כסףֿמשנה). את לתבוע שצריך ערב, אדם כדין

שלא 6)תחילה. כפיה בדרך ממנו לגבות רשאי אינו אבל
בשטר 7)בביתֿדין. במלוה בין המדובר הקודם, בדין

בלבד. בשטר במלוה ואילך ומכאן עלֿפה, במלוה ובין
משועבד 8) אינו אם ולדעת להזהר צריך - קרקע הקונה

אחראים 9)לאחרים. שקרקעותיו בשטר, כתב לא ואפילו
אחריות  שאמרו: יד. בבבאֿמציעא כרבנן החוב. לפרעון
הסופר  שם: ופירש"י טעותֿסופר, בשטר) כתובה (שאינה
לו  הספיק "לא וכתב: רבינו, [דייק לכותבה. ושכח טעה
ברשותו  שהם נכסים הלוה ביד יש שאם ללמדך, וכו'"
המשועבדים  מן גובים אין חורין) בני המשנה: (בלשון
(גיטין  היא מפורשת משנה לאחרים). ניתנו או (שנמכרו
נכסים  שיש במקום משועבדים מנכסים נפרעין אין מח:):

חורין]. (בבאֿבתרא 10)בני בגמרא שאמרו ממה זה למד
שאקנה  מה לו אמר (שמא ליה אמר דאקני "דילמא מד:)
כך  לו אמר לא שאם מכאן לך)", משועבד כן גם יהיה
מיגש  הר"י רבו כתב וכן עליהם. חל השעבוד אין - בפירוש
ובמגידֿמשנה  ה"ב, פכ"ג לקמן (ראה קנז: בבבאֿבתרא

גם 11)שם). גובה עצמו הלווה מן אבל הלקוחות, מיד
"טורפן  וכתב רבינו, דייק ההלוואה. אחר שקנה ",נכסים

"זה  למעלה: להגדרתו בהתאם מהן", "גובה כתב ולא
טורף". שם.12)הנקרא הגמרא מסקנת

.·Ï·‡ ;Ú˜¯˜a ‡l‡ ÔÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡≈»«¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿«¬»
˙eÈ¯Á‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhn‰13ÔÈÏËÏhÓ elÙ‡ . «ƒ«¿¿ƒ≈¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ

·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - BzÚLÏ Ô¯ÎnL ‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»∆¿»»¿«¿≈««
·b ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk B·BÁ ÏÚ·Ï ‰˜‰ .Ô˙B‡ Û¯BË≈»ƒ¿»¿««»«ƒ«¿¿ƒ««

Ïk‰ ÔÓ Ú¯Ù B˙BÈ‰Ï BÏ LiL Ú˜¯˜14‰Ê È¯‰ - «¿«∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ«…¬≈∆
Û¯BË15‡e‰Â .ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡Ó16¯ËLa BÏ ·zÎiL ≈≈»«ƒ«¿¿ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«

·b ÏÚ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ EÏ È˙È˜‰L :B·BÁ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒ««
‡zÎÓÒ‡k ‡lL ÈÏ LiL Ú˜¯w‰17ÈÒÙËk ‡lLÂ ««¿«∆≈ƒ∆…¿«¿«¿»¿∆…¿»¿≈

˙B¯ËM‰18„È˙Ú È‡L ÌÈÒÎ ÏkL :·˙k Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒ»«∆»¿»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa ˙BÚ˜¯˜ ÔÈa ,˙B˜Ï19Ô‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿»≈ƒ«¿¿ƒ¬≈≈

EÏ ÔÈÈe˜ ÔÈÏËÏhn‰Â ,Ô‰Ó Ú¯t‰Ï EÏ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿¿ƒ»«≈∆¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿
‡lLÂ ‡zÎÓÒ‡k ‡lL Ô‰Ó Ú¯t‰Ï ˙BÚ˜¯w‰ ·b ÏÚ««««¿»¿ƒ»«≈∆∆…¿«¿«¿»¿∆…
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ˙B¯ËM‰ ÈÒÙËk¿»¿≈«¿»¬≈∆≈«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

L È‡z ÏkL ;‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL- ÔBÓÓa ∆»»«…∆¿««∆»»∆»¿«∆¿»
.Ìi«̃»

של 13) מרשותו שיצאו משעה מהם גובים אין כך משום
משתעבדי. לא - לבעלֿחוב מטלטלי מד:): (שם לווה
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המטלטלין.14) מן ובין הקרקע מן הלקוחות.15)בין מן
מן  משמעותו "טורף" שהמונח הקודמת, בהלכה נתבאר

שם).16)הלקוחות. חסדא, רב (מאמר בתנאי
איזו 17) לחזק כדי לחבירו נותן שאדם מופרזת הבטחה

יגיע  שלא ובטוח סמוך שלבו מתוך התחייבות, שהיא
(בבבאֿבתרא  ואמרו ההבטחה. לקיים המחייבו המקרה
הבטחה  לקיים מחויב ואינו קניא", לא "אסמכתא קסח.):

טפסים 18)כזו. להם להכין היו רגילים שטרות סופרי
והזמן, הסכום הלווה, המלוה, לשמות פנוי מקום ולהשאיר
קרקע, אגב מטלטלין הקנאת גם בטפסים לכתוב ונהגו
אע"פ  הזאת, הפיסקא את מוחקים ואינם שוכחים ולפעמים
פיסקא  להוסיף צריכים ולפיכך בפירוש, כן התנו שלא
"טופסי  מפרש שם בבאֿבתרא [הרשב"ם זו. אחרונה
אולם  שטרות", ממנו להעתיק עשוי שטר "היינו דשטרי"

כדברינו]. פירש כו בגיטין הקודמת 19)רבינו בהלכה
חל  - שיקנה הקרקעות גם לשעבד התנה שאם נתבאר,
אגב  מטלטלין על גם זה דין רבינו מרחיב וכאן השעבוד.
שאגבו  הקרקע מכר שאפילו מוסיף, ובמגידֿמשנה קרקע.
עליהם  חל - מטלטלין קנה ואחרֿכך מטלטליו את  שעבד
בידו. היה שהקרקע בשעה חל שהשעבוד משום השעבוד,

.‚‰OÚ20È˜È˙Bt‡ e‰„O21‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‡e‰Â ,d˙a˙Îa22BÙËLe ,ea‚z Ô‡kÓ :Ô‰Ï ·zÎiL ƒ¿À»»¿∆ƒ¿…»∆ƒ»ƒ¿¿»

¯‰23.Ô˙B‡ Û¯BËÂ ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ - »»¬≈∆∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈»
BnÚ ‰˙‰ Ì‡Â24- BfÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t BÏ ‰È‰È ‡lL : ¿ƒƒ¿»ƒ∆…ƒ¿∆≈»∆»ƒ

ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ‰·B‚ BÈ‡25epnÓ ‰ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ≈∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ∆
L¯Ùe26‰·B‚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡L ≈≈∆≈«¬»»»¬≈∆≈∆

ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ27.ÌÏBÚÏ ƒ«¿À¿»ƒ¿»

מא.20) מילה 21)גיטין שזו מפרש נא: בבבאֿקמא רש"י
תהא  זו ("על קאי תהא אפה מלים: משלוש מורכבת
לרבינו  המשניות [בפירוש תגבה. זו בשדה כלומר, עומד").
שטעה  ונראה תקנה", "פה המלים מן מורכבת שהיא כתוב
לכאן?]. קנין ענין מה כי המתרגם, או המעתיק

משמעותו.22) - כאן האמור ראוי 23)"אפותיקי" ואינו
מחירו. וירד שבממון 25)שם.24)לזריעה, תנאי שכל

קיים. בשטר.26)- בפירוש שאמרנו 27)כתב מה
נסכי  "כל בשטר כתב כשלא היינו סופר", טעות "אחריות
קיים. תנאו - אחריות" "בלי בפירוש כשכתב אבל אחראין",

.„e‰„O ‰OÚ28È˜È˙Bt‡29‰M‡Ï B‡ B·BÁ ÏÚ·Ï »»»≈«≈≈¿««¿ƒ»
‰¯eÎÓ BÊ È¯‰ - d¯ÎÓe ,d˙a˙Îa30ÏÚa ‡B·iLÎe ; ƒ¿À»»¿»»¬≈¿»¿∆»««

Û¯ËÈ - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡ ,˙Ba‚Ï ·BÁƒ¿ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿…
d˙B‡31dzÚLÏ ¯ÎnLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .32; »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«¿»

ÌÏBÚ ¯kÓÓ d¯ÎÓ Ï·‡33‰¯eÎÓ dÈ‡ -34. ¬»¿»»ƒ¿«»≈»¿»

ה"א.28) פ"ז יבמות וירושלמי מא. גיטין בבלי
ההלכה 29) (ראה תגבו" "מכאן היינו סתם, אפותיקי

רובץ 30)הקודמת). האפותיקאי והשעבוד קיים, המכר
מסתם  זה שעבוד של כוחו יפה במה מבואר, לקמן עליה.

מכירת 31)שעבוד. אחר שמכר נכסים שישנם אףֿעלֿפי
גובה  המלוה - נכסיו כל ומכר אפותיקי עשה כשלא זו. שדה
הקודמים  הלקוחות שהרי באחרונה, שנמכרו הנכסים

מהם, לגבות חורין בני נכסים בשבילך השארנו לו: אומרים
מצא  כשלא הלקוחות מן אותה טורף אפותיקי שדה אבל
שם, גיטין (ר"ן ראשונה שנמכרה ואףֿעלֿפי חורין, בני

כאן). היא 32)ומגידֿמשנה שהשדה ללוקח הודיע
המלוה. אותה יגבה שדותיו כל וכשימכור אפותיקי,

לאפשרות 33) הלוקח לב תשומת העיר ולא סתם, מכר ככל
הכתובה. או החוב פרעון זמן כשיגיע ממנו שתילקח

שהשדה 34) הלוקח ידע שאלמלי לגמרי, בטל המכר
ומגידֿמשנה). שם, (ר"ן אותה קונה היה לא - אפותיקי
כאן: ברי"ף מובא ה"א, פ"ז יבמות בירושלמי זה דין [מקור
לבעלֿחוב  או בכתובתה לאשה אפותיקי שדהו "העושה
הוי  וכו' לעצמו יחוש והלוקח מכורה, - ומכרה בחובו
מכרן  לא אם אבל עומדין), (אנו קיימין אנן לשעה כשמכרו
זו  שברייתא רבינא ודעת מכורין". אינן הכול דברי - לשעה
ומה  למעלה. כאמור ופירושה סתם, באפותיקי עוסקת
צריך  שהלוקח הכוונה, לעצמו" יחוש "והלוקח שאמרו
אותה. יטרוף האפותיקי בעל שהמלוה לאפשרות לב לשים

מעי  הוא במגידֿמשנה אבל קצת, דחוק רבינו של שפירושו ר
כאן, ראב"ד (ראה זו שבסוגיא התמיהות כל את מיישב

שם)]. גיטין לרמב"ן הזכות' ו'ספר

.‰Bc·Ú ‰OÚ35·BÁ ÏÚa È¯‰ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡ »»«¿«≈≈¿»¬≈««
ÏB˜ BÏ LiL ÈtÓ ,epnÓ ‰·Bb36B¯BL ‰OÚ .37 ∆ƒ∆ƒ¿≈∆≈»»

ÔÎÂ ,epnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - B¯ÎÓe È˜È˙Bt‡«≈≈¿»≈««∆ƒ∆¿≈
.ÏB˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»∆

מד:35) אפותיקי,36)בבאֿבתרא עבדו עושה כשאדם
גרם  - נזהר וכשלא להזהר, ללוקח והיה פרסום לזה יש
גובה  סתם, שבאפותיקי מבאר, במגידֿמשנה לעצמו. הפסד
(ראה  מפורש ובאפותיקי חורין. בני נכסים שאין במקרה רק
אפותיקי. שדה כדין כאלה נכסים יש אפילו גובה ה"ג)
מספר  עצמו שהעבד מפרש, יז כלל בתשובותיו [הרא"ש
קול, לדבר יש כך ומשום אפותיקי, עשהו שרבו אדם, לכל
 ֿ בחושן חדש' ה'בית למד ומדבריו להזהר. צריך והלוקח
אפותיקי  רבו עשהו כשלא א. דינים: שני קיז סי' משפט
עבד  מקום שבכל אףֿעלֿפי טורפו בעלֿחוב אין - ומכרו
כשעשהו  ב. זה; לשעבוד פרסום אין שהרי כקרקע, דינו
גביה  שלענין משום עלֿפה, במלוה אפילו טורף אפותיקי
 ֿ כמגיד ולא פרסום. יש וכאן הפרסום, מכריע ממשועבדים
עשיית  ורק בשטר, במלוה שהדברים כאן שפסק משנה,

שטר]. צריכה אינה שם.37)האפותיקי

.Â„·Ú38Èt ÏÚ Û‡ ,B¯¯ÁLÂ È˜È˙Bt‡ Ba¯ e‰OÚL ∆∆∆»»««≈≈¿ƒ¿¿««ƒ
‰fÓ ‡l‡ ÔBÚ¯t EÏ ‰È‰È ‡Ï :BÏ ·˙kL39‡ˆÈ - ∆»«…ƒ¿∆¿≈»∆»ƒ∆»»

BLÈc˜‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙e¯ÁÏ40ıÓÁ‰L .41¯e¯ÁM‰Â «≈¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆»≈¿«ƒ¿
„eaÚL „iÓ ÔÈÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰Â42·BÁ ÏÚa È¯‰Â . ¿«∆¿≈«¿ƒƒƒ«ƒ¿«¬≈««

‰Âl‰ ÔÓ B·BÁ ‰·Bb43B·BÁa ¯ËL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,44, ∆ƒ«…∆¿≈»»¿»¿
Û¯BËÂ45¯ËM‰ ‰Ê ÔÓfÓ46?ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ ‰ÓÏÂ . ¿≈ƒ¿«∆«¿»¿»»«»¿«≈

b‰ ÏÎÂ ,B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯BbL ÈtÓ˜Èf‰Ï Ì¯B ƒ¿≈∆≈¿«≈»¬≈¿»«≈¿«ƒ
BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,ÌlLÓ -47ÔÈÙBÎÂ .48Ba¯ ˙‡ ¿«≈¿∆≈«¿ƒ¿¿ƒ∆«

ÈM‰49B¯¯ÁLÏ50‡lL ;ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓ , «≈ƒ¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»»∆…
ep‡ˆÓÈ51‰z‡ Èc·Ú :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ˜eL·52. ƒ¿»∆«¿…««¿ƒ«»
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deleקכד deln zekld - mihtyn xtq - oeiq c"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ:ֿמא.38) גיטין וגמרא לגבוי.39)משנה ודומה
שעבוד 40) מידי מפקיעה דמים קדושת שגם - רבינו דעת

הבאה). הלכה לנכרי 41)(ראה חמצו ששעבד ישראל
ישראל. של כחמצו בהנאה נאסר - הפסח עליו ועבר בחובו,

ככלל 42) בגמרא פעמים כמה ונכפלה שם, רבא של מימרא
הכל. על העבד.43)מקובל של מחויב 44)שויו הלווה

נזק. תשלום של החדש החוב על שטר למלוה לתת
מהלקוחות.45) טורף הנכסים 46)המלוה טורף ואינו

הראשון  שהחוב משום החדש, השטר של זמנו לפני שנמכרו
קיז). סי' חו"מ ('טור' העבד שחרור עלֿידי נפרע כבר

הי"ג.47) ומזיק חובל מהלכות שם.48)בפ"ז
עלֿידי 50)המלוה.49) לחירות יצא שכבר אףֿעלֿפי

הראשון. רבו השני.51)שחרור מכוח 52)רבו
האפותיקי.

.ÊÂÈÒÎ LÈc˜n‰53ÔÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ««¿ƒ¿»»≈««»ƒ¿…ƒ
„eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L ,Lc˜‰‰54ÔÈ„BtLÎe . «∆¿≈∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿¿∆ƒ

ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ,Lc˜‰‰ „iÓ Ú˜¯w‰««¿«ƒ««∆¿≈¿ƒ«»»»∆ƒ≈
‰M‡Ïe B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ÔziL ˙Ó ÏÚ BÊ ‰„Oa¿»∆«¿»∆ƒ≈¿««∆¿ƒ»

d˙a˙k55„Èa ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tzLÎÏ ,CÎÈÙÏ . ¿À»»¿ƒ»ƒ¿∆ƒ»∆¿≈≈«Àƒ¿«
‰M‡‰ B‡ ,d˙B‡ Û¯ËÈÂ ·BÁ ÏÚa ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»««¿ƒ¿…»»ƒ»

ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,d˙a˙Îa56. ƒ¿À»»¿∆≈«¿«¬»ƒ

כג:53) ערכין עליהם 54)משנה, חלה שלא נכסים אפילו
על  חלה הגוף (קדושת דמים קדושת אלא הגוף קדושת
דברים  פירושה, דמים וקדושת המזבח. על הקרבים דברים
מפקיעים  קרבים) אינם עצמם והם הקדש, של ממונו שהם
דין  רבינו מבאר הי"דֿטז ערכין מהלכות [בפ"ז השעבוד.
שם]. לעם" "רמב"ם פירוש וראה באריכות, זה

רק 55) נפקע שהשעבוד רבינו מבאר (שם) ערכין בהלכות
וכשיצא  הנכס, על ועומד תלוי אבל בלבד הקדש לגבי
למקומו, השעבוד חוזר - פדיון עלֿידי הקדש מרשות
הנכס  את לפדות הבא ולפיכך יגבוהו, האשה או והמלוה
על  להוסיף רוצה שהוא מה אלא שויו כל לשלם יסכים לא
נותן  הוא הזה המועט הסכום ואת הכתובה, או החוב דמי

הכתובה. או החוב את ומשלם בו ופודה שם.56)להקדש
אינה  דמים שקדושת כותב, שם למשנה בפירושו [רש"י
שאינו  דבר מקדיש אדם שאין מפני שעבוד מידי מוציאה
אלא  הקדש, מידי טורפים והאשה המלוה הדין ומן שלו,
הקדש  יאמרו: שלא כדי מועט, בסכום שיפדו גזרו חכמים
הראב"ד  דעת גם וכן שם). אבהו (כרבי פדיון בלי יוצא
לשיטת  וסמוכין המפרשים. ורוב הי"ד) (שם בהשגותיו
אבוהו  רבי ה"י: פ"ח כתובות בירושלמי מוצאים אנו רבינו,
(בנכסים  גמורה מעילה מועלין - יוחנן רבי בשם
ורדב"ז  כסףֿמשנה ראה הלווה). שהקדישם המשועבדים

כאן]. ומשנהֿלמלך שם, ערכין בהל'

.Á·BÁ ÏÚa57Û¯ËÏ ‡aL58Á˜BlÏ ˙BÚÓ LÈ Ì‡ , ««∆»ƒ¿…ƒ≈»«≈«
Û¯BË ‡e‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ ÔzÏÂ B˜lÒÏ ÏBÎÈ -59, »¿«¿¿ƒ≈¿≈«∆≈

¯ÎBnÏ Ú·B˙Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ60B˙B‡ ‰OÚ Ì‡Â . ¿≈«≈«¿≈««≈¿ƒ»»
ÌÈÓ„a B˜lÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - È˜È˙Bt‡61. «≈≈≈»¿«¿¿»ƒ

צא:57) הלוקח.58)כתובות בא 59)מן שהוא הסכום
זו. משדה זו 60)לגבות שדה לו שמוכר הלווה כרבא,מן .

מפורש,61)שם. באפותיקי המדובר טו: בבאֿמציעא
באפותיקי  אבל מזה", אלא פרעון לך יהיה "לא לו: כשאמר

שם). (גמרא לסלקו יכול - סתם

.ËÔ·e‡¯62BÏ eÈ‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ ‰È‰L ¿≈∆»»«»¿ƒ¿»«ƒ¿»
¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰Óa ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ¯ÎÓe ,˙B„O ÈzL¿≈»»«««≈∆¿≈ƒ¿»∆¿»«»«
,‰Óa ˙Á‡ Û¯ËÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰Óa ‰iM‰ BÏ«¿ƒ»¿»∆»ƒ¿¿»«««¿»∆

BÏ ¯‡Lp‰ ‰na ‰iM‰ Û¯ËÏ ¯ÊÁÂ63BÏ ‡È·‰Â ,64 ¿»«ƒ¿…«¿ƒ»«»∆«ƒ¿»¿≈ƒ
zÙ¯hL ‰„O‰ ˙BÈ‰Ï ‰ˆ¯z Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«ƒƒ¿∆ƒ¿«»∆∆»«¿»

EÏ LiL ÌÈ˙‡n‰ ÏÎa EÏ ‰ÓeL65Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ , »¿¿»«»«ƒ∆≈¿¬≈»¿ƒ
˜lzÒ‰Â E·BÁ ÏL ÌÈ˙‡Ó CÏÈ‰ ,Â‡Ï66ÌÚ ÔÈc‰ - »≈»»«ƒ∆¿¿ƒ¿«≈«ƒƒ

ÈÂÏ67da „ÓÚÂ ÔBÚÓL ‰ˆ¯ .68dÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,69 ≈ƒ»»ƒ¿¿»«»««ƒ∆ƒ¿»
Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ÈÂÏ ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa70‡l‡ Ô·e‡¯ ¿»«ƒ≈≈ƒ≈¿≈«¿≈∆»

‰Óa71. ¿»∆

שהיה.62) מעשה שם, החוב.63)כתובות מותר
המלוה.64) - לשמעון הביא השדות, קונה - לוי
מראובן.65) לך שכבר 66)המגיע השדה את לי והחזר

שהרי 67)טרפת. סתם, באפותיקי המדובר שם. כרבא,
בדמים. לסלקו יכול אינו את 68)במפורש בידו השאיר

החוב. לכל מלא כתשלום שטרף -69)השדה שמעון
השדה 70)המלוה. דמי המוכר, מראובן ותובע בא כשלוי

בעלֿחובו. כרב 71)שטרף לראובן. ששילם כמחירה
שם. עוירא,

.ÈÔ·e‡¯ ˙Ó72‡·e ,‰‡Ó ‰ÂL ˙Á‡ ‰„O ÁÈp‰Â , ≈¿≈¿ƒƒ«»∆««»»≈»»
ÔBÚÓL73ÔÓ ‰‡Ó ÌÈÓB˙È‰ BÏ e˙Â ,dÙ¯Ëe ƒ¿¿»»¿»¿«¿ƒ≈»ƒ

e‰e˜lÒÂ Ô‰È·‡ ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰74¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - «ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«¬ƒ∆¿ƒ¿¬≈∆≈
B·BÁ ¯‡La d˙B‡ Û¯BËÂ75- BÏ e˙pL ‰‡nL ; ¿≈»ƒ¿»∆≈»∆»¿

eOÚ ‰ÂˆÓ76˙B·BÁ Ú¯ÙÏ ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ‰ÂˆnL , ƒ¿»»∆ƒ¿»««¿ƒƒ¿…«
Ì‰È·‡77BÏ e¯Ó‡ Ì‡Â .78‰„O‰ ÈÓ„ ‰‡Óa el‡ : ¬ƒ∆¿ƒ»¿≈¿≈»¿≈«»∆

d˙B‡ ÛB¯ËÏÂ ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - zÙ¯hL79ÌÚt ∆»«¿»≈»«¬¿ƒ¿»««
.B·BÁ ¯‡La ˙¯Á‡¬∆∆ƒ¿«

מאתים.73)שם.72) בראובן נושה ולקחו 74)שהיה
השדה. את לא 75)חזרה לטעון: יכולים היתומים ואין

(כאמור  אבא שהניח המטלטלין מן לך לשלם מחויבים היינו
שמחירה  השדה על רק שעבוד לך והיה ה"ז), פי"א למעלה

שעבודך. כל סילקנו ואםֿכן יכול 76)מאה, המלוה
לסילוק  ולא מצוה, לקיים כדי שלמתם המאה לטעון:

הקרקע. על לי שיש פסק,77)השעבוד ה"ח) (שם רבינו
מהמטלטלין  אביהם חובות לפרוע היתומים על שמצוה
ומשום  כאן, אין מצוה אפילו משלהם אבל ממנו, שירשו
אביהם". שהניח המטלטלין "מן כאן: וכתב דייק כך
וכו']. ליה יהבי יתמי אזול סתם: נאמר שם [בגמרא

שם.78) הגמרא מהמלוה 79)מסקנת קנו כאילו זה שהרי
לו. משועבדים היו שלא במטלטלין ושילמו השדה, את
שדה  אותה טורף אינו מאוחר, בעלֿחוב שגם מזה ויצא

והרשב"א). הרמב"ן בשם (מגידֿמשנה
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ה'תשע"ט  סיון כ"ה שישי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר

ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי אין ודברים דין שני ללוקח כותב ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון

.‡ÔÈ„¯BiLk2- Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰Âl‰ ÈÒÎÏ ÔÈc ˙Èa ¿∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆ƒ¿≈∆
˙ÈBÈa‰ ÔÓ ‡l‡ ·BÁ ÏÚ·Ï ea‚È ‡Ï3 …«¿¿««∆»ƒ«≈ƒ

ÂÈ˙BÚ˜¯˜aL4‰¯Bz ÔÈ„Â .5ÔÓ ·BÁ ÏÚa ‰a‚iL , ∆¿«¿¿»¿ƒ»∆ƒ¿∆««ƒ
‰z‡ ¯L‡ LÈ‡‰Â „ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL ;˙È¯eaf‰«ƒƒ∆∆¡«««¬…¿»ƒ¬∆«»
?‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏL Bk¯c ‰Ó - 'B‚Â ‡ÈˆBÈ B· ‰L∆ƒ¿««¿∆»»¿ƒ
È„k ,˙ÈBÈ·a ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ .ÂÈÏÎaL ˙eÁt»∆¿≈»¬»ƒ¿¬»ƒ¿≈ƒ¿≈

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL6?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï·‡ ;BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡·a¿»ƒ»«ƒ«…∆«¿¬»«»ƒ»«ƒ
‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÏB„b ÔÈa ÌÈpË˜ ÔÈa ,ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ≈¿«ƒ≈¿ƒ…ƒ»«∆»

˙È¯eaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח.2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו
מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח על יפה קרקע של מצומצם שטח

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי  לפי גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו"
קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד פרק לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב

הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות

.·ÌÈÚ¯Ù ÔÈ‡8ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ9LiL ÌB˜Óa ≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»∆≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ10˙È¯eaÊ ÔÈ¯BÁ Èa eÈ‰ elÙ‡Â , ¿»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»¿≈ƒƒƒ

˙ÈBÈa ÌÈ„aÚLÓ‰Â11˙ÈcÚ B‡12ÔÈa Ì¯ÎnL ÔÈa , ¿«¿À¿»ƒ≈ƒƒƒ≈∆¿»»≈
Ì˙pL13eÙczL .14ÔÓ Û¯BË ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÁ Èa ∆¿»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ

ÔÈ„aÚLÓ‰15.ÌÈ‡ el‡k e˙ÁLpL ÔÂÈkL ; «¿À¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿¬¿ƒ≈»

שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים

כתקנת 11) נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין
הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,

גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים
עידית  גובה אינו חוב בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו
בני  כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים בזרוע

לי  את גזלן לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
חובו].

.‚¯ÎnL Ô·e‡¯16ÔBÚÓL ¯ÊÁÂ ,ÔBÚÓLÏ ÂÈ˙B„O Ïk ¿≈∆»«»¿»¿ƒ¿¿»«ƒ¿
Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·e ,ÈÂÏÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰„O ¯ÎÓe»«»∆««≈∆¿≈ƒ»««∆¿≈

‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ ,‰·B‚ ‰fÓ ‰ˆ¯ - Û¯ËÏ17‰na . ƒ¿…»»ƒ∆∆»»ƒ∆∆«∆
˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜lLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c18Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈ƒ≈ƒ¬»ƒ

‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓ Û¯BË BÈ‡ - ˙È¯eaÊ B‡ ˙ÈcÚ Á˜Ï»«ƒƒƒƒ≈≈ƒ≈ƒ∆¬≈∆
EÈc ÔÈ‡L ‰„O ÈzÁ˜ÏÂ ÈzÁ¯Ë ‰Ê ÈtÓ :BÏ ¯ÓB‡≈ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿»«¿ƒ»∆∆≈ƒ¿
Ïˆ‡ ÁÈp‰Â ,˙ÈBÈa ÈÂÏ Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆¿≈ƒ»«≈ƒ≈ƒ¿ƒƒ«≈∆

Á˜lL ˙ÈBÈa‰ BÓk ˙ÈBÈa ÔBÚÓL19Û¯BË BÈ‡ - ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ∆»«≈≈
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰L ;ÈÂlÓƒ≈ƒ∆¬≈∆≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿

.epnÓƒ∆

דין 16) נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי ההבנה את להקל כדי

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי  על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
השדה  את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו
דומה  זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו, המשועבדת
מהלוקח  נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה
זיבורית  הם חורין כשבני אפילו חורין בני שיש במקום
בא  כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים
מן  לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות
שמעון  גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות,
מכוחו  גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא
השדה  את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של
גובה  רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה
אחרים  נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו משמעון
כל  קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה
על  לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו
לידך  שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן,
לי  שהניח מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד
שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך
לוי  כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה
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קנה  אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון
לוי  יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי
אצל  מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה: לומר
נשארה  שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן
משועבדים  מנכסים גובים אין שהרי ראובן, ביד בינונית
והר"י  זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום
ואומר, זה על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות
תקנת  על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה

ח  בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין כדעת חכמים ורין,
חכמים  בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא
פקע  לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה
ביאר  לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה מהשדה השעבוד

בזה]. בסמוך 18)כלום השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון שקנה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר

ונראה 19) דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
שדה  שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון
כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה
הבינונית  ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס
שיטת  (לפי קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר
מפני  מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו
ולפיכך  שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל
רבינו  דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק

שלקח". הבינונית "כמו וכתב:

.„˙ÈcÚa Ô‰Ï ÔÈÓL - ÔÈ˜fp‰L ,e¯‡a ¯·k20ÏÚ·e , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈ·a - ·BÁ21˙È¯eaÊa - ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f - ˙È¯eaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f - ˙ÈBÈ·e ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙È¯eaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈ·a ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„·Ïa ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ24·BÁ ÏÚ·e ÔÈ˜f - ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈ·a25.˙È¯eaÊa ‰M‡ ˙a˙Îe , ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ

ז.20) הלכה ממון נזקי מהלכות א בפרק נתבאר
א.21) הלכה זה אישות 22)בפרק מהלכות ט"ז בפרק

ג. ח.23)הלכה קמא בבא למעלה 24)ברייתא שם.
למה  קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה
כבינונית  שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו
האומר  לשיטת כך הקשו (ח.) שם בגמרא כעידית? ולא
עידית  גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו
מכירת  לפני מוגדרת הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש
יש  וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית
משפט  בחושן הטור פסק וכן כאן רבינו דברי את גם להבין

משנה). לחם (ראה קכ שתי 25)סימן מובאות שם בגמרא
בבינונית  חוב בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות
שנחלקו  שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
רבינו  (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה
לא  ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה
ורבינו  מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה
להיפך: מפרשים העיטור ובעל [והראב"ד כעולא. פוסק
שיטתם  קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא

לק  י].תתבאר הלכה כ"ד בפרק מן

.‰Ô¯ÎÓ26˙Á‡ ˙·a Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ27Ôlk È¯‰ - ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»

˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ
˙Ù¯BË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚ·e««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙ¯BË Ôlk - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ Ô¯ÎÓ .˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔB¯Á‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔB¯Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙È¯eaf‰ Á˜lL ‡e‰30¯ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È¯‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :Û¯BhÏ31. «≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

שם.26) אחד,27)ברייתא ביום מכר הסוגים שלושת כל
זיבורית. ולזה בינונית ולזה עידית, בהגהות 28)לזה

על  מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק למה שואל ִמיימוניות
בדין  שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה
שאמרו  כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם דין בית ִוחייבוהו
בתורה  הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: ִבקידושין
כתבו  תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא ואין 29)התוספות
השדות. בסוג כלל לטעון 30)מתחשבין יכול אינו

בהלכה  שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת הבינונית
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג)

הלוקח. מן לוקח בדין ג בהלכה כן שאין כמו 31)מה
ב. בהלכה שאמרנו

.Â˙Áz ÒÎ Á˜Bl‰ È¯‰ - BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï Ô¯ÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈ·Bb Ôlk - ‰B¯Á‡a ˙È¯eaÊ Á˜Ï Ï·‡ ;‰B¯Á‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡B·iLk Û¯BhÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È¯‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck Û¯Bh‰ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰B¯Á‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰B¯Á‡a Á˜lL32Á˜BlÏ ‡È‰ ‰wz BfL ?33È¯‰Â , ∆»«»«¬»∆«»»ƒ«≈««¬≈
BÊ ‰w˙a ÈLÙ‡ È‡ :Ô‰Ï Á˜BÏ ¯ÓB‡34Ïk ‡l‡ , ≈≈«»∆ƒ∆¿ƒ¿«»»∆»»
.BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ‰a‚È ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»»

על 32) אף האחרונה אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
שהיא  מכירת פי אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,

בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה חוב

תקנת 33) מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי
ח: שם בגמרא אמרו זה נימוק

.ÊÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈

ÔÓ ÔÈ·Bb Ôlk - ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈
Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ¯ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ

Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«
ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ

ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח לא באחרונה זו שלקח מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר
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קכז dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq d"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב בעל

.Á‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ ·BÁ ÏÚa ·˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,51‰¯Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו

לעניין 42)ב). חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה
שתי  נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי וקשה 43)הגירסאות פשוט. זה
טורפים  כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין

השני? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני חוב אלא 45)בעל הסתלק לא שהרי

בלבד. ראשון לוקח כלפי שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,
השדה. דמי את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני התחייב

בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה
מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף לו להחזירה ומחוייב

החוב. בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי 50)פי
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.‡B·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡ - EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰·‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ -7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב שטר לידו שהגיע מי
שלו. קודם 3)הקנין השני של הפרעון שזמן ואףֿעלֿפי

וכדבריו  קטז, אלף בתשובה (הרשב"א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף' 'בית וראה קד סי' בחו"מ ה'טור' כתב
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע לפני לגבות השני
(רשב"א  ממנו יטרוף הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

מודים 4)(מגידֿמשנה). הכל נחמן, רב אמר צד. בכתובות
ופסק  גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב
גאון. שרירא רב דעת גם שכן וכתב כמותו, שם הרי"ף

הבאה.5) בהלכה הערותינו ֿ 6)ראה (בבא יחלוקו כלומר,
יחלוקו). והילכתא . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: בתרא
אותה  שקנה בשעה הקרקע על חל שהשעבוד מפני והטעם,

שוה. זכותם המלווים כל ואז עצמו.7)הלווה, סברת
לא  שגבה "מה שם) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו:
- שוים כולם שאם ומשמע, מאוחר. בבעלֿחוב אלא גבה"

רשב"א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה

.·,EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ‰ÂÏ»»¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿
¯Á‡Ó ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ ,‰„O ‰˜ Ck ¯Á‡Â8‰„O‰ È¯‰ - ¿««»»»»∆¿»«¿»»≈«≈¬≈«»∆

ÔBL‡¯Ï „aÚLÓ9˙Ba‚Ï Ì„B˜ ‡e‰Â ,10elÙ‡ ÔÎÂ . ¿À¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡ .‰‡Ó eÈ‰11Ïk ‡l‡ , »≈»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ∆»…

.ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ - Ô‰Ó ‰·‚Â Ì„wL∆»«¿»»≈∆»»««ƒ∆«¬
‰Ê ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÒÙ˙Â Ì„‡ ¯‡MÓ „Á‡ Ì„»̃«∆»ƒ¿»»»¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆∆
ÏkL ;‰ÎÊ ‡Ï - ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˙BkÊÏ È„k¿≈ƒ¿¿∆»ƒ«¬≈…»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ LiL ÌB˜Óa ·BÁ ÏÚ·Ï ÒÙBz‰«≈¿««¿»∆≈»»«¬≈ƒ

‰˜ ‡Ï -12BÏ ‰˜ - ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ï·‡ .13. …»»¬»≈»»«¬≈ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ14- ÈBÏÙÏ ‰Ê ıÙÁa ‰ÎÊ :‰Âl‰ ¿≈ƒ»««…∆¿≈¿≈∆∆ƒ¿ƒ

˙Ba‚Ï ÔÈÏBÎÈ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ;BÏ ‰ÎÊ»»¿≈∆»ƒ«¬≈¿ƒƒ¿
.¯Á‡ Ô‰a ‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈÏËÏhn‰ el‡Ó≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆¿»»»»∆«≈

"יחלוקו"8) שם) (בבאֿבתרא אמרו ולא השדה. קניית אחר
עליה  חל קנייתה שבשעת קנה, ואחרֿכך ולוה בלוה אלא
לשעבוד, שעבוד קדם ולא ההלוואות, כל שעבוד אחת בבת
השדה  נשתעבדה - לקניה קדמה אחת כשהלוואה אבל
שנית. שלווה לפני הלוה, שקנאה ברגע הלוואה לאותה

השני.9) השעבוד ב'בדק 10)לפני (וכן כאן בכסףֿמשנה
אם  שהואֿהדין כתב, ח) ס"ק קד, סי' בחו"מ שלו הבית'
תהיינה  ולהבא מכאן שאקנה (השדות "דאקני" לראשון כתב
"דאקני", לו כתב ולא משני, ולוה - לך) משועבדות
לשני. ולא לראשון משועבדת היא הרי - שדה קנה ואחרֿכך
שם  ובש"ך ארבעים. שער התרומות' 'ספר על בזה ומסתמך
וכן  ח, חלק ו בנתיב ירוחם רבינו מדברי הוכיח טו ס"ק
מן  לגבות באו שאם ד, חלק מג שער התרומות' מ'בעל
משועבדת  שאינה שאמרו ומה שוים. שניהם - עצמו הלווה
הלווה, מן הלוקח מיד מוציא השני שאין הכוונה - לשני
ביד  שהשדה זמן כל אבל "דאקני", לו כתב שלא משום
"אפילו  שאמרו: כמו לשני, גם משועבדת היא הלווה
שעל  מהגלימה אפילו גובה (בעלֿחוב כתפיה דעל מגלימא
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שלו, היא בידו נמצאת שהיא זמן כל שהרי הלווה)" גבי
לא  ובין "דאקני", לו כתב אם בין ממנה גובה בעלֿחוב וכל
לא  מ, שער התרומות' שב'שער מוסיף, והש"ך לו. כתב
"גידולי  עם שבידי התרומות' (ב'שער זה בדין כלום מצא
שהביא  מה כן גם מצאתי לא תקסט, ויניציאה דפוס תרומה"

בשמו). שם.11)הכסףֿמשנה כתובות, רי"ף,
ומשם 12) פד: ובכתובות יא: בגיטין יוחנן רבי של מימרא

קנה. לא - שליח המלוה כשעשאו שאפילו ראיה,
שכתב  רש"י על תמהו התופס, ד"ה שם גיטין [ב'תוספות'
והוכיחו  קנה. - לתפוס שליח עשאו שאם י. בבבאֿמציעא
ירוחם  רבינו פסק וכן שם, בגיטין הר"ן דעת וכן קנה. שלא
שם  וסמ"ע קד, סי' חו"מ יוסף' 'בית ראה ז. חלק ח בנתיב

א]. בעל 13)ס"ק לאו ולטעון: להתנגד יכול אינו והלווה
בתשובה  והרי"ף שלי). דברים בעל (אינך את דידי דברים
רק  נאמר זה שדין מבאר, י.) בבאֿמציעא ברא"ש (מובא
המטלטלין, את יתפוס לא אם למלוה הפסד שנשקף במקום
אין  כי לגבות, המלוה יוכל לא וכשימות גוסס, שהלווה כגון
ה"ח  פי"א למעלה (ראה יתומים של ממטלטלין גובים
מבוסס  חשש כשאין אבל נכסיו, מפסיד כשהלווה או והי"א)
את. דידי דברים בעל לאו לטעון: הלווה יכול - להפסד

ה"ב).14) פט"ז למעלה (ראה יא: גיטין

.‚˙Á‡ ‰ÚL B‡ ,„Á‡ ÌBÈ Ôlk ÔÓfL ˙B¯ËL¿»∆¿«À»∆»»»««
ÔÈa ,‰·‚Â Ô‰Ó Ì„wL Ïk ,˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa¿»∆¿ƒ»…∆»«≈∆¿»»≈

‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜15. «¿«≈ƒ«¿¿ƒ»»

וכו'15) אחת בשעה יוצאות כולן "היו צג: בכתובות שנינו
שבמקום  א, הלכה בסוף לשיטתו ורבינו בשוה", חולקות
ראב"ד). (ראה זכה - וגבה שקדם כל יחלוקו, שאמרו
שטרות  שני בדין ושמואל רב נחלקו צד, שם בגמרא
שודא  אמר ושמואל יחלוקו, אמר רב אחד. ביום היוצאים
רש"י), - דעתם חוות לפי הזכות יטילו (הדיינים דדייני
בידינו, כלל הלא כרב, פסק למה רבינו על קשה ולכאורה
העיר  כבר אולם רב? נגד כשמואל הלכה ממונות שבדיני

על הרי"ף חולק אינו ששמואל שמא), (אות בכתובות
אבל  בלבד, ומתנות במכירות נאמרו ודבריו המשנה,
ממה  לדבריו, הוכחה ומביא שיחלוקו. לרב מודה בהלוואות
ולא  מברייתא, שמואל על ב) עמוד (שם בגמרא שהקשו
דחזינן  "ואףֿעלֿגב וכותב: מוסיף והרי"ף ממשנתנו. הקשו
על  בה דאקשי ה"ד) פ"י (שם בירושלמי רואים ) (שאנו
חולקת) (משנתנו פליגא מתניתין (ואמר) וקאמר שמואל,
שלנו  הגמרא (על סמכינן" דילן אגמרא - וכו' אדשמואל
כדרכו  הרי"ף, דעת קיבל ורבינו סומכים), אנו (הבבלית)

מקום. בכל כמעט

.„˙Ba‚Ï „ÁÈa Ôlk e‡a16ÏkL ˙B·BÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL B¯·Á ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL Ú˜¯wÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ«¿«∆»»«…∆¿««∆»»ƒ»«¬

Ô‰aL18˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰a‚iL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â , ∆»∆¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»≈∆∆
Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ - B·BÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ B·BÁ ¯eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23- ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

B·BÁ ¯eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ C¯ck Ô‰ÈÈa ¯˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙B·BÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙B·BÁ ‰LÏL eÈ‰»¿»∆∆»∆¿∆∆»«ƒ
LÏL ‡ˆÓp‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙B‡Ó LÏL ‰Ê ÏLÂ¿∆∆¿≈ƒ»»»«ƒ¿»¿
˙BÁt ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ ;‰‡Ó ‰‡Ó ÔÈÏËB - ˙B‡Ó≈¿ƒ≈»≈»¿≈ƒƒ¿»»»
ÏÚ ¯˙È ÌL ‡ˆÓ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ÌÈM‰ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔBÓn‰ ¯‡Le ,‰‡n‰ ÏÚa«««≈»¿»«»¿ƒ«¿«ƒ«
B‡ ˙B‡Ó LÓÁ ÌL e‡ˆÓ ?„ˆÈk .C¯c‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»

„·Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡B·iLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,e¯B‰L27. ∆∆¿ƒ¿ƒ»»

א 16) הערות ה"א (ראה שוים שטרותיהם זמני שהיה כגון
שם.17)וֿב). דין 18)כמבואר שאין למעלה, נתבאר

אלה. בקרקעות שכל 19)קדימה הקודמת, בהלכה נתבאר
זכה, - הכל וגבה הקודם כל יחלוקו, שאמרו מקום
באו  אם זכה, הקודם כל שאמרו במקום להיפך: והואֿהדין

יחלוקו. לגבות, צג.20)ביחד שם ורבי נתן רבי מחלוקת
כרבי  ופסק השיטות, שתי בפירוש שם הרי"ף והאריך
כאן. רבינו שיטת היא וכך בשוה. חולקות שאמר:

החובות.21) בעלי מספר מקבל 22)לפי מהם אחד כל
לקטן. גדול חוב בין הבדל בלי הסכום, כשנחלק 23)אותו

הגובים. מספר הנכסים 24)לפי מן חלק בשוה חולקים
הפחות. החוב כשיעור מלוה לכל לתת כדי בו שיש

מאה.25) מפסיד והשלישי חובו, כל המלה 26)גבה
השלישי  שהרי שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב מרמזת ואולי לו, המגיע כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי לאלף, עולים החובות כל אם
שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
מאה, כל בעד ארבעים חוב בעל כל מקבל - מאות ארבע
הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן

ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.‰ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â ¯i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
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ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿
‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»

„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ
‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»

.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף, רב פסק כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני". צ"ל
זו. זכות אין ולך ממני, לטרוף כוח.33)הזכות ייפוי

לשני.34) אחד חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י

פירש, רבינו מכירה. בשטרי שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב. בשטרי כנראה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה

.‡·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»
ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB -11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈

ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ
‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈

Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆
Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«

ÈÂÏÏ Ba ¯ÎnL ÔÓÊ ¯Á‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«
ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«
‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«

ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ
‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈

‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»
˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«

?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»
Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ

ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»
Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL ¯Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿

e¯‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆
˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ

Ck ¯Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«
Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈

.‰‡Ó≈»

[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני הברייתא על להסתמך העדפנו השבח".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב"ם ב. עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח, כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב
אפותיקי). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח. ביד כדי 5)השדה כסף השקיע שהלוקח
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב בעל אין הוצאה בלי משבח שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ יוסף' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף שם הרמ"א פסק וכן והרשב"א. הראב"ד הלוי,

ה). וס"ק א ס"ק שם ברי"ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא כמה
את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח ואם הוציא, וכמה
השבח. רק נוטל - יתירה ההוצאה ואם ההוצאה,

חמשים.10) בשיעור מההוצאה גדול השבח ואםֿכן
רק 12)הלוקח.11) ביניהם ומחלקים שמחשבים נמצא

ההוצאה. על העודף השבח ו 13)את הערה למעלה
דומה  זה שאין - ונימוקו זו. שיטה דוחה שהרי"ף כתבנו
מבעל  ליטול שדעתו ברשות, שלא חבירו שדה לתוך ליורד
שלפנינו  בנידון אבל השדה, את לו להחזיר כשיצטרך השדה
יגבה  שאם וחשב המוכר, של אחריותו על סומך הלוקח
נוטל  ולכן ממנו, הכל ויגבה יחזור - השדה את בעלֿחוב
הפסדו  כל יגבה והלוקח ההוצאה, את גם בעלֿחוב
הרמב"ם  שבספר כתב, ט ס"ק קטו סי' שם [בש"ך מהמוכר.
רב  שגם ומוסיף הרי"ף, כשיטת היא הגירסא מגדלֿעוז עם
כשיטה  פסק כח דף כז שער וממכר' 'מקח בספר גאון האי

למעשה]. להלכה כן והכריע בעד 14)זו. ששילם הכסף
טרף 15)השדה. המוכר של שבעלֿחובו לוקח כל כדין

שקנה. שנמכרו 16)השדה נכסים ישנם אם לשאול: ויש
הוא  הרי מלוי, בעלֿחוב טרף כיצד ללוי, המכירה זמן אחר
הרגיש  במגידֿמשנה לגבות? מקום לך הנחתי לטעון: יכול
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אחר  הקרקעות אותם שמעון כשקנה שהמדובר ומבאר בזה,
רבינו  שיטת לפי השעבוד עליהם וחל מראובן, שלוה
ההלוואה  אחר הלווה שקנה שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה
בפירוש  התנו לא אם ההלוואה, לאותה משועבדים אינם
התנו  כשלא - כאן האמור הדין איפוא יתקיים "דאקני".
הקרקעות  כשקנה או ללוי, הקרקע במכירת והתנו בהלוואה,
ולא  ללוי השדה אותה שמכר ולפני ההלוואה, אחר

ללוי. ונשתעבדו לראובן מח:1)7נשתעבדו גיטין משנה,
מקובל 18) (מונח העולם" "תיקון מפני זאת תיקנו חכמים

עוול  למנוע שמגמתן תקנות בו להגדיר התלמוד חכמי בפי
המקובל, מהחוק כתוצאה הדינים מבעלי לאחד בולט

וכדומה). ומתן משא יחסי לשיבוש במשנה:19)שיגרום
משועבדים", מנכסים וכו' פירות לאכילת מוציאים "אין
ואכל  פירות, מליאה שדה שגזל כיון רבינו, שם ומפרש
בני  מנכסים הפירות דמי הנגזל גובה - שהוציאה פירות
שגזל  כגון מפרש, שם ורש"י כאן. כתב וכן בלבד, חורין
הנגזל  ובאה פירות, והוציאה זרעה והלוקח ומכרה, שדה
וחוזר  הוצאותיו, ללוקח שהחזיר אחר הפירות עם וטרפה
דמי  מותר וגם השדה, דמי את מהגזלן ותובע הלוקח
של  משועבדים מנכסים גם השדה דמי לו מגבים - הפירות

חורין. מבני רק הפירות דמי אבל אלמנה 20)הגזלן,
המזונות  דיני פרטי המוריש. מנכסי מזונות מקבלות ובנותיה

אישות. מהלכות טז בפרק במקומם נתבארו הסכום 21)-
אינה  שרמתן לתביעות נכסים שעבוד תיקנו ולא קצוב, אינו
עליו  כמה עד יודע אינו הלוקח שהרי וקצובה, ידועה
שם  נתן ועולא נ:. שם חנינא רבי אמרו זה נימוק להזהר.
בשטר  נכתבו לא פירוש, כתובין" שאין "מפני אחר: טעם
שהנימוק  אמרו נא.) (שם ובמסקנא אשה, בכתובת ולא מכר
נימוקו  רבינו וקיבל יוסי. ורבי תנאֿקמא בין במחלוקת שנוי
רבים  נגד אפילו מקום בכל כמותו שהלכה יוסי, רבי של

מו:). עירובין את 22)(ראה דברים בכמה הקילו חכמים
מהן  אחת וזו הכתובה, מתנאי הנובעות ההתחייבויות

נב.). השיטות 23)(בכורות לשתי יפה כוחה זו תמיהה
השבח. מן ההוצאה ניכוי בדין למעלה, שנאמרו

לשמעון.24) כסף השדה 25)שהלוה משמעון שקנה
כנכסים.26)באחריות. השבת 27)צ"ל: את לדון יש

משניהם. שלוה אחר לו שבא שמעון של חדש כנכס
ה"א.28) בפ"כ דינו 29)למעלה שהלוקח שאמרנו, מזה

של  נכס הוא כאילו נידון והשבח המוכר, של כבעלֿחוב
יוצא. - המכירה אחר לידו שהגיע הלווהֿהמוכר

הבאים 30) שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה לשיטתו רבינו
בפירוש. הותנה לא אם נשתעבדו, לא ההלוואה אחר ללווה

(31.150 היינו שהשביחה, לפני השדה של שוויה
ה"ד)32) (פ"כ למעלה שנתבארה רבינו לשיטת בהתאם

שם). (ראה חלוקה של 33)בדין בעלֿחוב שנעשה הלוקח
מראובן. שקנה השדה טרפו ולוי ששמעון אחר ראובן,
של  דעתם קיבל שלא ללמוד, יש כאן רבינו של מלשונו
ונותנים  השבח מן ההוצאה כל את שמנכים גדולים, חכמים
שיטה  לפי שהרי ביניהם, מחלקים השבח מותר ואת ללוקח,
הש"ך  כדעת וזה מאות, השלש כל את חולקים אין זו
שם, המגידֿמשנה ולגירסת יב). (הערה למעלה שהבאנו
הדחוק  פירושו לקבל אנו מוכרחים - דעתם קיבל שרבינו

ההוצאה  ניכוי אחר מאות, שלוש עכשיו שוה שהשדה כאן,
יהודה. מחלקים 34)שהשקיע שבתחילה היינו שם,

שגבה  שמעון ונסתלק 25 אחד כל ונוטל בשוה, 75 שלשתם
75 את ביניהם ומחלקים ויהודה לוי וחוזרים חובו, כל כבר

וחצי. 37 וזה וחצי, 37 זה ונוטל ממאה 35)הנותרים,
מן  הקרן כל גובה אלא כלום, נוטל אינו הקרן של וחמישים
היינו  האחרונות, חלוקות בשתי רק ומשתתף המוכר,
ביחד  - וחצי 37 נוטל ומהשניה ,25 נוטל ראשונה מחלוקה
ראשונה, מחלוקה 75 עוד כך על נוסף קיבל ולוי וחצי; 62

בסמוך. רבינו שמסכם כמו וחצי 137 של סכום לו ויצא

.·˙B¯t‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙ¯Ë ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ Ï·‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Úk ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.Á·M‰ ÔÓ ‰·BbL BÓk Ô‰Ó ‰·Bb ·BÁ∆≈∆¿∆∆ƒ«∆«

את 36) גובה בעלֿחוב שמואל, אמר יד: בבאֿמציעא
ומבאר  לא. פירי (כן), אין שבח מדבריו: ולמדו השבח.
או  הלוקח שאכל לפירות שהכוונה שם, בהלכותיו הרי"ף

גובה. - לקרקע המחוברים אבל נראה,37)שנתלשו,
פירי  "אבל שם: שכתב הרי"ף, של מלשונו זה למד שרבינו
(פירות  בעלֿחוב להו גבי בארעא, מיחברי האידנא דאיתנהו
אותם)", גובה בעלֿחוב – בקרקע מחוברים עכשיו שהם
[רבה  צריכים. אינם ובין לקרקע צריכים בין מחלק ואינו
טוען  בהלכות לקרקע. צריכים שאינם פירות בדין המבוכה
דינם  לקרקע צריכים אינם שאם רבינו, פסק ה"ד פ"ה ונטען
קנין  לענין הי"ז פ"א מכירה בהל' גם פסק וכן כמטלטלין,
הי"ז, פ"א מכירה ובהלכות כאן במגידֿמשנה אונאה. ולענין
את  ליישב נדחקו ה"ד שכירות מהל' פ"ב ובלחםֿמשנה
מב: לשבועות בפירושו עצמו רבינו אולם הללו. הסתירות
והקושיות. הסתירות כל את מסלק וביאורו שיטתו, מבאר
שקיבל  שומר בדין וחכמים מאיר רבי חולקים שם במשנה
רבי  התביעה. במקצת ומודה לשמירה, מחוברים פירות
וחכמים  שבועה, ומחויב כמטלטלין דינם אומר: מאיר
ובגמרא  הקרקעות. על נשבעים ואין כקרקע שהם אומרים
וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט) ס"ק צה סי' חו"מ הש"ך (גירסת ההונאה ודיני וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי, כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות
הלוי, יהוסף רבי רבו שיטת לפי הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק שם ב'טור' הובאה
לאו  שומר גבי "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי  לא (שהרי ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
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ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף הבא שבעלֿחוב יח), ס"ק קטו בסי' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח:
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני עכשיו לידי,
כקרקע. דינם - לקרקע צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק והרמב"ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי - לקרקע כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף כשהקרקע אלא דמיין"
והרשב"א  הלוי זרחיה ורבינו רש"י. דעת גם הרמב"ן
אין  לקרקע הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב

(מגידֿמשנה). ללוקח

.‚‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯ ‡l‡ ,ÌeÏk dÁ·MÓ ‰·Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
·BÁ ÏÚa - ‰ÈÏ‡Ó ‰Á·L Ì‡Â .‰·B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰·Bb39- ‰zn‰ ˙eÈ¯Á‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈ·BbL C¯„k Á·M‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa È¯‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL Á·M·e ÏÓÚzL ÏÓÚ·e Ô¯wa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
Á·M‰ epnÓ Á˜lÈ Ì‡L ,‰Ê È‡z ÏÚ „¯È Á˜Bl‰«≈«»««¿«∆∆ƒƒ»«ƒ∆«∆«

·˙k ‡Ï elÙ‡Â .¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ44‰fL Ú„B ¯·k - «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆
Á˜Bl‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï·‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»

B˙‡ˆB‰a dÁÈaL‰L Á·MÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰Ê È‡z¿«∆≈∆ƒ∆«∆ƒ¿ƒ»¿»»
.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב"מ סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי"ף וכתב ממתנה, השבח את גובה בעלֿחוב
דאתי  שבחא - ממתנה גבי דלא שבחא דהאי "ומסתברא
(מתקבל  טריף ממילא דאתי שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח - ממתנה גובה שאינו שהשבח הדעת על
קיבל  ורבינו טורף)". - מאליו הבא שבח אבל הוא, הוצאה
לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב"ד סברתו.

אחר 40) השבח חצי שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר
ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי מחמת נימוק 42)כששבחה

שם. בגמרא, נתבאר השבח.43)זה גם יקח שבעלֿחוב
בשטר.44) הזה התנאי שנתקבל 45)את שבממון דבר וכל

התנו  כשלא אפילו הצדדים, שני את מחייב - קבוע כמנהג
גובה  אינו למה רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן

השבח. כל את

.„ÌÈÓB˙È ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי
זה  למד שרבינו כתב, ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי. ב"מ מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי על השביח, אביכם אומר: ובעלֿחוב
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב. ובבכורות חוב, בעל ד"ה שם ב"מ
"כרעי  שהם מפני היתומים, מן השבח גובה שבעלֿחוב
אליהם, עוברים האב של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
 ֿ [במגיד מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי"ף שדעת כתב, משנה

לא]. ס"ק קטו סי' חו"מ וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.‰Èe‡¯M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰47Á˜BlÏ48¯‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49·˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚·e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ -51¯·„ BÏ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»»
ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B - ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ ·BÁ53. ∆»»

ראוי 48)תועלת.47) הלוקח, ביד שנשאר השדה חלק
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב וחצי. סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני את לכוף יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
הדבר  כשם חלק כל יקרא חלקים, לשני הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף כל יכול אז - השלם
שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב חצי מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב"מ ברי"ף זה דין מקור
 ֿ מבעל דמיו (לוקח מבעלֿחוב לדמיה ליה שקיל נאמר:
קרקע, לוקח רצה קובע, הלוקח של שרצונו משמע חוב).
אולם  קטו. סי' חו"מ ב'טור' מבואר וכן כסף. לוקח רצה
דמיו", את בעלֿחוב לו "נותן וכתב: הלשון, שינה רבינו
וב'שולחן  מעות. לקבל הלוקח את שכופה לכאורה ומשמע
והרמ"א  כאן, כלשונו רבינו דברי מביא ס"ב שם ערוך'
מבאר, אלא חולק שאינו ונראה הלוקח". ירצה "אם מוסיף

כך. יתבארו רבינו דברי שגם הדעת על ומתקבל

.Â‰„O‰ ‰˙È‰54È˜È˙Bt‡55˙‡ ÏËB ·BÁ ÏÚa - »¿»«»∆«≈≈««≈∆
dlk56Á˜BlÏ ¯‡Lp‰ Á·M‰ ÈˆÁ ÔÈ‡B¯Â ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ

B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»
·BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :·BÁ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ¯‡Lp‰Â ,61Á·M‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

- ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;¯ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
Á·M‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ Û¯Bh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63¯ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„·Ïa Û¯ËpL Á·M‰ ÈˆÁ ¯ÎBn‰ ÔÓ ‰·B‚Â64. ¿∆ƒ«≈¬ƒ«∆«∆ƒ¿«ƒ¿»

טו.54) לך 55)ב"מ יהא לא למלוה: לוה שאמר כגון
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ה"ג). פי"ח למעלה (ראה זו משדה אלא עם 56)פרעון
לפני  כשהשדה והמדובר לו. כקנויה היא שהרי השבח,

מהחוב. יותר שוה אינה ללוקח,57)שהשביחה המגיע
ה"א. בתחילת למעלה שנתבאר ההוצאה.58)כפי כל על

שבע  חלק משמע ניכוי בלי הראשון השבח חצי נוטל לֿחוב
רגיל. שעבוד מכוח אפותיקי כוח יפה ובזה ההוצאה,

השבח.59) חצי את שדה 60)ולא לתוך כיורד ודינך
בלבד. ההוצאה לו שמחזיר - והשביחה חבירו

שנטל 62)ללוקח.61) ההוצאה ניכוי אחר השבח, מכל
נימוק.63)מבעלֿחוב. שלא 64)מאותו החצי כלומר,

רבות  [תמיהות השבח. כל קיבל ובכן בעלֿחוב. לו החזיר
הראב"ד  ובראשם זו, בהלכה ואחרונים ראשונים מצאו
נמנע  שהראב"ד ומעניין ליישבה. בידם עלה ולא בהשגותיו,
 ֿ שטעות משער אלא חריף, השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב'שולחן

.Ê·BÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡66‡nL :¯ÓB‡ ·BÁ ÏÚ·e , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ·‡67‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ -68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
Á·M‰ ˙‡ Ô‰Ï ÔÈÓL - eÁÈaL‰ Ì‰L ‰È‡¯ e‡È·‰≈ƒ¿»»∆≈ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆«∆«

Ô‰ÈLaL ˙BÁt‰ ÔÈÏËBÂ ,‰‡ˆB‰‰ ˙‡Â69‰ÏÚÓe , ¿∆«»»¿¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆«¬∆
ÌÈÓ„a Ô˙B‡70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .71‰OÚLa »¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ ,È˜È˙Bt‡ dOÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;È˜È˙Bt‡ BÊ ‰„O»∆«≈≈¬»ƒ…»»«≈≈ƒ
ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓ„a ·BÁ ÏÚa ˜lÒÏ ÔÈÓB˙È‰ eˆ»̄«¿ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«¿ƒ
Á·L ¯eÚL Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏËB - eˆ¯ Ì‡Â ,B˙B‡¿ƒ»¿ƒƒ««¿«ƒ∆«

Ô‰lL72. ∆»∆

קי:65) והשביחה.66)ב"מ הוצאות השקענו
גם 67) כתב וכן השביח", אביכם "אומר אמרו: שם בגמרא

בטוען  שאפילו רבינו אמר עצמו מסברת כנראה שם. הרי"ף
השביחו. שהם ראיה להביא היורשים מחויבים 'שמא' טענת

וטעמו 68) השבח. את המלוה גובה ראיה, הביאו לא ואם
המשועבדת  שדה יוחנן: רבי בשם שם אמרו דבר של
כבר  נכנסה כאילו זה לענין היא הרי לגוביינא, ועומדת
ברורה. הוכחה בלי מידו להוציאה ואין המלוה, לרשות
עשאה  כשלא אבל אפותיקי, בשדה נאמר שזה יבואר, לקמן
בעלֿחוב  על ולכן היתומים, בחזקת היא הרי - אפותיקי

ראיה. מובן 69)להביא השבח, על יתירה כשההוצאה
על  יתר וכשהשבח מהשבח, יותר נוטלים שאינם מאליו
ואני  שלי שדה השבחתם לטעון: בעלֿחוב יכול - ההוצאה
לשבח. שגרמה ההוצאה את ומחזיר השבח, את נוטל

השדה 70) חלק לדרוש יכולים ואינם דמים, ליתומים משלם
להם. המגיע הכסף הבאת 71)כשיעור לדין גם נמשך

דעת  וכן המגידֿמשנה). של מלשונו משמע (כן ראיה
את  מוציא אינו גרידא ששעבוד מפני והרשב"א, הרמב"ן

היתומים. מחזקת כמבואר 72)השדה השבח, כל כלומר,
מהשבח  כלום גובה אינו שבעלֿחוב בה"ד, למעלה
מבאר, [במגידֿמשנה בהוצאותיהם. יתומים שהשביחו
אלא  שבשניהם הפחות נוטלים אמרו לא רבינו שלדעת
מן  גדול כשאינו אבל ושבחה, השדה כנגד הוא כשהחוב
שדה  מן אפילו כלום, בשבח נוטל בעלֿחוב אין הקרן

במקרה  שגם גאון, האי ורב הרי"ף לשיטת בניגוד אפותיקי,
שלי  שדה טוען: שהוא מפני שבשניהם הפחות נוטלים  זה
בהשביחו  המלוה של כוחו יפה ולשיטתם, השבחתם.
יתומים: יטענו שאז ומובן, עצמו. הלוה מהשביח יתומים
אתם  יטעון: והוא החוב, מערך יותר לך ואין השביח, אבינו
על  שהשיג קטו סי' חו"מ יוסף' 'בית (ראה השבחתם

המגידֿמשנה)].

ה'תשע"ט  סיון כ"ו ש"ק יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודיני 1) טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר מבאר

שומא.

.‡B¯ËL ‰ÂÏn‰ ‡È·iLk :‡e‰ Ck ·BÁ‰ ˙i·b ¯„Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ - epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „È¯B‰Â¿ƒ««¿∆¿ƒ¿≈…∆…∆∆ƒ¿»∆¿«¿ƒ

B˙B‡5‰Âl‰ ¯Ó‡ .6È„k ÔÓÊ ÈÏ eÚ·˜ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »««…∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÔkLÓ‡ B‡ ¯Á‡Ó ‰ÂÏ‡L7˙BÚn‰ ‡È·‡Â ¯kÓ‡ B‡ ∆∆¿∆≈«≈¬«¿≈∆¿…¿»ƒ«»

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ -¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ - ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

ÌÈ¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·„a10‰Âl‰ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»ƒ¬≈∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«…∆
M‰ eÓÏL .ÔziL „Ú ·¯Ú ‡È·‰Ï- ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌÈLÏ ¿»ƒ»≈«∆ƒ≈»¿«¿ƒ¿…≈ƒ

‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa11‰lÁza ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈ƒ»««¿ƒ»
ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ÌlLÓ ÈÈ‡ :BÚ·zLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«

ÔÈ¯BÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈

ãycew zegiyn zecewpã

.`ed jk aegd ziiab xcq"

הדיין... טעה ואם שיתבענו, עד תחילה לנכסיו יורדין "אין
אותו" מסלקין

חוקיו  ליעקב דבריו "מגיד הפסוק על חז"ל דרשת ידועה
לישראל  אומר הוא עושה שהוא מה לישראל" ומשפטיו
במלוה  דכתיב "מאי בבא־בתרא בגמרא ומפורש לעשות".
כביכול, לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא דל, חונן ה'
שזה  כתב הזקן אדמו"ר ובשו"ע מלוה". לאיש לוה "עבד
שהצדקה  מאמינים בני מאמינים אנו "בשגם באמונה עיקר
וגמולו  דל, חונן ה' מלוה כדכתיב לקב"ה הלוואה אלא אינה

הזה. בעולם בכפליים לו ישלם
תחילה, שיתבענו שצריך הוא כך החוב גביית וסדר
את  לתבוע ישראל צריכים שבגלות הכוונות כל שלאחרי
אלקים  מתי "עד הכתוב ובלשון בפשטות, הגלות ביטול

משיחך". עקבות חרפו "אשר צר" יחרף
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עניין  זהו שהרי ההכרח, גודל ולבאר להאריך צורך ואין
בעצמו  לקב"ה גם ונוגע מישראל ואחד אחד לכל הנוגע
בגאולתם  תלויה השכינה וגאולת בגלותא" "שכינתא שהרי

שבותך  את אלקיך ה' "ושב שנאמר ישראל, ופירש של "
שרויה  שהשכינה כיון אלא והשיב, לכתוב לו שהיה רש"י,
לעצמו". גאולה הכתיב וכשנגאלין גלותם בצרת ישראל עם
בני  שכל הוא הגאולה את עדיין שמעכב היחיד הדבר
הגאולה  את להביא מהקב"ה ויתבעו וידרשו יבקשו ישראל

והשלימה. האמיתית
(.ai oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה לנכסי

החוב. פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
תחילה  הערב מן גובים ואין כערב דינם הלווה שנכסי שם:

עצמו). הלווה את שתבע שבהלכה 6)(לפני הדינים מקור
משנה). (מגיד הרי"ף בתשובות שלי.7)זו קרקע

הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית
זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על

מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם
הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי

בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח ייפוי כותבים דין בית
מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף
ה  סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא בבא
התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה
שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

.·ÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ¯ËL :¯Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»
,ÈBÏt ÌB˜Óa „Ú‰Â ,epÏh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ È‡ ,‡e‰¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ

ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»
ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆

ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

¯ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ - B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח".
זמן  לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר

פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו  תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.‚eÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי

ז. פרק תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.„ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡29ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ¯„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ
ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .BÏ30 ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt B‡31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32. »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒ

ËÓL33;¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ƒ¿»¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»
‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk „iÓ - ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ï·‡¬»»«≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ÔÈa ,ÂÈÒÎ ÏÚ34. «¿»»≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ

ÔB„wt‰ ÏÚ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ35BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¿≈ƒ»»«¿»««ƒ»≈«¿ƒƒ
„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ,ÌBÈ ÌÈÚLz36. ƒ¿ƒ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק שהשליח כדי מפרש, בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים
זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
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השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה
הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי משתמט

הדין. בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום
ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע

מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה
בהלוואה  כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ו ותובע.

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע
ז. הלכה ד פרק

.‰ÔÈ·˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï·‡ ;˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ - ‡zÎ¯„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»

Ú˜¯˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב מתחצף ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.ÂÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰42ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e·˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ¯„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»
,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ

¯ËMÏ eÚ¯˜ ¯·Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï ˙eL¿̄ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ¯ÎnL ˙BÚ˜¯˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם בני
החוב.44) לסכום שווה שערכו הקרקע שטח קובעים
אולי 45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן
קונים  שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל

המקח. על ויוסיפו קונים 47)חדשים באו לא אם כלומר,

למלוה  הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
קונים  נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את
השדה  את להם מוכרים השומא מן למעלה או השומא כפי
השומא  על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים

משנה). (מגיד השדה לבעל כדי 48)- קסט. בתרא בבא
שנייה. פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא

הכת 50)שם.49) בשטר.מזמן וב

.Ê‰ÂÏn‰ CÏB‰ ,BÊ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«¿«¿»≈««¿∆
BÏ ÔÈÓL - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
- B¯ËL ÔÓÊ ¯Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó Û¯BË51‡zÎ¯„‡‰ ¯ËL ÔÈÚ¯B˜Â .52BÏ ÔÈ·˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡t¯h‰ ¯ËL¿««ƒ¿»

מן 51) הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" המונח
משנה). מגיד (ראה הנימוק 52)הלווה מאותו שם.

השטר. בקריעת שאמרנו

.ÁÔÈca ‰ÎÊ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ?ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»»«ƒ
‰„OÓ ,CÎÂ Ck ‡e‰L ,BÏ ·iÁ ÈBÏtL ·BÁa Û¯ËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
¯·Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ¯„‡‰ eÚ¯˜53Û¯ËÏ e‰eÈL¯‰Â ,B„Èa ‰˙È‰L »«¿»«¿«¿»∆»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…
.CÎÂ CÎa ‰fÓƒ∆¿»¿»

ולפיה 53) אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בספרים
לאדרכתא. קודמת טירפא

.Ë‰LÏL ÔÈ„È¯BÓ ,Û¯ËÏ ‡t¯h‰ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54¯eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk B·BÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
e¯‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe .56C¯„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆

.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ

חורין.54) בני בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי
א. הלכה כ"א "שום 56)פרק שנינו: כא: בערכין

להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב קג

יום]. שלושים מכריזים

.ÈÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„¯B‰ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של
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קלה dele deln zekld - mihtyn xtq - oeiq e"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי

.‡È˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C¯„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה
שטר  שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני
הורדה  שטר של מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן

כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.·ÈÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה

רבו). רבה על בזה

.‚È‡zÎ¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט.67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם
שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה

כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.„È‰LÏL70‰Óa ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„¯iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆
ÌÈ˙‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ

BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈

‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»
- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ

‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים לֿ 80 שבין ההפרש

מה120ֿ 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך כפי 74)ויוצא

הקודמת. בבבא החשבון

.ÂËeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע
משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.ÊËÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
הישר  ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק
קנאה  כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע משום והטוב,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס

קיבלן]. והרי - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע
מציעא  בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף והרשב"א). והרמב"ן הר"ן בשם שם
צריך  אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב

מכר]. שטר ומצריך חולק והרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜81Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa ‰eÓL82BÊ È¯‰ - »»≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈

.ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï ;˙¯ÊBÁ∆∆…¿≈…»ƒ…«««»ƒ
ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa d¯ÎÓ¿»»««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ ·BÁ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰Â ˙nL B‡ ,84. ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆
Ú˜¯˜ eÓL85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88 »«¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»

Â‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa - ˙‡O89‡ÏÂ , ¿ƒ≈««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…
¯ÈÊÁÓ90BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ91. «¬ƒ¿…«¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי לווה ושמעון
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של  חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך
לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה

דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו שם 84)החוב
חוזרת. אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע
הרי"ף  ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה
לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י  בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה
שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
פי  על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט"ז פרק אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי  ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה,
אשתו  בנכסי "בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח

עליה.88) לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע את
חוב. בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב בעל אם

אין  מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול
רבינו  דעת לפי שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו
בבבא  כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו
פי  על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת,
התוספות  כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים
הבית  ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם

שלו).

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שטרי 1) ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר

חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח
שטר  אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים ושאין
לחתום  מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר,
שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק מי ודין שטר, על
שני  לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין
במאה  חוב שטר הוציא ודין להיפך, או חמישים בני שטרות

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר

.‡·BÁ È¯ËL2ÌÈÓc˜n‰3ÔÈÏeÒt -4Û¯BË È¯‰L ; ƒ¿≈«À¿»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ CÎÈÙÏe .ÔÈck ‡lL ˙BÁB˜Ï Ô‰a»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿¬»ƒ

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ Ìc˜Ó ¯ËLa ‰a‚È ‡ÏÂ5‰¯Êb , ¿…ƒ¿∆ƒ¿»À¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿≈»
BÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ÔÓfÓ Ba Û¯ËÈ ‡nL6. ∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ

ה.2) פ"ח, שביעית הוא 3)משנה בהם הכתוב הזמן

של  ניסן בו וכתוב בתשרי לוה כגון ההלוואה, מזמן מוקדם
מיום 4)אשתקד. אפילו כלל, הלקוחות מן בהם גובים אין

ד"ה 5)ההלוואה. שם וב'תוספות' עב. ב"מ כרי"ף פסק
עלֿפה, כמלוה ודינו - לגמרי פסול שהשטר כתבו שטר,

פרעתי. לטעון יכול שאלו 6)שהלווה עב. בבבאֿמציעא
ומבאר  ההלוואה? זמן אחר שקנו מלקוחות גובים אין למה
שם  בגמרא ראשון". מזמן יגבה שמא "גזירה יוחנן: רבי
לפי  נאמרה זו וגזירה הם, דברים שני וקנס שגזירה משמע,
קצת, ותמוה האיסור. מפני היתר קונסים שאין חכמים, דעת
רבי  דעת לפי שם שנאמר קנס, במושג כאן משתמש שרבינו
"המוקדמים", מפרש שם לשביעית בפירושו [רבינו מאיר.
את  ופרע שטר לו וכתב ממון, משמעון ראובן שלוה כגון
ואחר  שמעון, ביד השטר את והשאיר שובר וקיבל החוב
בידך  הפרוע השטר יהיה לו ואמר משמעון, שנית לוה זמן
כזה, מסובך לפירוש רבינו נכנס ולמה החדש. החוב לצורך
היה  שקשה מפני בלחםֿמשנה מבאר כפשוטו? פירש ולא

הע  הלא פסולים לו, הם מוקדם שזמנו שטר על שחתמו דים
משנץ  הר"ש הקשו (כן כלל שטר כאן אין וכאילו לעדות,
פירש  ולפיכך מגידֿמשנה), ראה והרשב"א, והרמב"ן שם,
מתרץ  שם והר"ש כלל. אשמים אינם שהעדים באופן
הזמן. להקדים נפשות אונס נאנסו כשהעדים שהמדובר

להאריך]. המקום כאן ואין ישובים, כמה עוד נאמרו

.··BÁ È¯ËL7ÔÈ¯Á‡Ó‰8ÔÈ¯Lk -9Ú¯e‰ È¯‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ Û¯BË BÈ‡L ,¯ËM‰ ÏÚa ÏL BÁk…∆«««¿»∆≈≈∆»ƒ¿«

¯ËM‰10- ¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿««ƒ∆…»¿∆¿À»
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ההלוואה.8)שם.7) מזמן מאוחר שכתבו 9)זמנו בין
אחר  השטר שכתבו בין מאוחר, זמן וכתבו ההלוואה בשעת

קעז:). בבאֿבתרא (רשב"ם הסכים 10)ההלוואה והמלוה
מג, סי' חו"מ [ב'טור' השטר. את קיבל שהרי זה, לקיפוח
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב:
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב הזמן ולפני שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב מלוה וכשיוציא למלוה,
בשטר  כתב כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני"
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני סלקאֿדעתך "ואי קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י דעת גם היא שכך כתב כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי"ח למעלה שפסק רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף חוב בעל אין "דאיקני" בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני"? בשטר כשכתב שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב, ד ס"ק מג סי' החושן' וב'קצות
אבל  מועיל, התנאי אין "דאיקני" התנו שאפילו נאמר אם
הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני" ההלכה לפי
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- בשטר הכתוב הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו
א)]. קיב, חו"מ וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.‚¯ËL11ÌBia e‰e·˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt - BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15¯Lk -16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב
שהחתימה 13)יום. ומפני הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה

שם). (רש"י כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי
יח. שם צדוק, ברבי

.„¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום
מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב ביום נכתב שלא הדבר,

כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל
ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.‰ÔÈ·˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ¯ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ¯ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È¯‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»

L ¯ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«
.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ ·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆
ÔÒÈpÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»

ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי כרב פסק המלוה. ליד שהגיע

.ÂÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««

¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L Èt28: ƒ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«
ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â29eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿«¬»¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿

.‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba ewL ÌBÈ∆»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»
ÔÎÂ30e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL ÈÓ ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿

ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»
˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»≈∆»»∆»¿¬ƒ«

.Ô„È»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש
מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,

המקום. את מנסחים לזה

.Ê¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ

‰l‰32ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35¯·BL ·zÎÈÂ36¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»

¯Á‡Ó‰37·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba Û¯ËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»

B˙B‡ ¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…
ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊa ¯·BM‰ ·˙ÎÂ Ôk ‰OÚ39„ÈÒÙ‰ ‡e‰ - »»≈¿»««≈ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40. ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב של הלוקח.32)מימרא
שמא 33) שחששו מסתבר, כך: מנמק עצמו המנונא רב

בשטר  שכתוב הזמן אחר שדה אותה שקנה מלוקח יטרוף
"טורף" שהמונח פעמים, כמה כבר [נתבאר המאוחר.
של  הפסדו בשביל אבל הלקוחות]. מיד מוציא - משמעותו
היה  שהרי המאוחרים, השטרות כל פוסלים היו לא המוכר
המאוחר. המכר שטר החזרת ולדרוש להזהר לו

שם.34) בגמרא נאמרו - שלמטה וההסבר זו שאלה
בשטר.35) הכתוב ויכתוב 36)הזמן השטר, שאבד יטעון

פרעון. שטר השובר.37)ללווה של לזמנו מאוחר שזמנו
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זמן.38) הנכון.39)בלי הפרעון יום בו שרשום כלומר,
של 40) רשלנותו מפני המאוחרים השטרות כל לפסול ואין

הלקוחות, של להפסדם חוששים אין למה נתבאר לא זה.
הוא, רחוק חשש ואולי כדין? שלא מהם יגבה שהמלוה
ב. מאוחר; לשטר יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה
לקבל  יסכים ג. בשטר; הכתוב ההלוואה זמן לפני יפרע
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר
שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב"ן מהמציאות. רחוק
במקרה  היינו וממכר, מקח בשטרי דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני הלוקח מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ, השני? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
השדה, את הלוקח של בעליֿחוב כשיטרפו ממשועבדים
זה  ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח ימכור שמא ועוד
שחזר  לפני השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו את

בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון המוכר

.Á¯ÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ¯ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È¯‰ - Òp‡Ï ¯kÓiL Ì„˜ ¯Á‡Ï Ô˙ B‡ ¯ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ¯ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ¯ÎÓ ¯ËLa Û¯BË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ ·zÎ ‡ÏÂ ,·˙kiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב:41) בבאֿמציעא רבא, של לשני 42)מימרא הודיע
נאנס  אלא הטוב מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני עדים
ראה  מכירה, מהלכות בפ"י נתבארו מודעה (דיני למכור

שטר,43)שם). של כח לו אין חורין בני לגבי אפילו
פרעתי. לטעון: המוכר ויכול

.ËÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
Û¯ËÏ ÂÈ·‡Ï ÔÈc‰ ¯Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…
ÔÈ„ÚÂ ÂÈ·‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ

.BÊ ˙e„Úa Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.ÈCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««
BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ¯ÊÁÈÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL ¯În‰ ¯ËLa Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿

‡lL È„k ,Á˜Bl‰ ÈBÏt „Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‡l‡∆»¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«≈«¿≈∆…
¯ÎBn‰ B„iÓ d‡ÈˆBÈ54.ÂÈL¯BÈ ‡ÏÂ ƒ»ƒ»«≈¿…¿»

לאביו 47)שם.46) רשות נתנו שביתֿדין עדים שהביא
מכר. שטרי שני ונתן הלווה, שמכרה זו שדה לטרוף שמת

הלווה.48) אותו.49)מן קורעים יחזיק 50)ביתֿדין
החוב  בעל בן של החשאית בהסכמתו זו בשדה שנית

החוב.51)שטרפה. בעל אחר,52)בן ביתֿדין עלֿידי
אחת. פעם כבר שטרפה יודע אחריו 53)שאינו שלקחו

הלווה. - המוכר מכרתיה.54)מאותו לא ויטעון: שיכחיש

.‡ÈËLa˙B·BÁ‰ È¯55ÂÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ .Ôk BÈ‡ ¿ƒ¿≈«≈≈««ƒ∆≈»
¯ËL :¯Ó‡Â B˙ÚLa ¯ÊÁÂ ,B„iÓ e˜Â ÔÈÓi«̃»ƒ¿»ƒ»¿»«ƒ¿»¿»«¿»
BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - Û¯O B‡ „·‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz·˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ

BÏÁÓ B‡ BÚ¯t ‡nL ,ÈL ¯ËL56·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»≈ƒ∆»¿»¿»«¬ƒ»»«
ÔÓÊÏ57Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk el‡ ÌÈ„Úa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿«¿≈∆¿≈ƒ≈¿∆»ƒ

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰Âl‰58˜ÊÁ‰ ‰fL ; «…∆≈…»¿»ƒ≈»∆∆À¿«
Ô¯Ùk59Ô˙e„Úa60¯‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח:55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב אףֿעלֿפי

אדם  "אין החזקה על סומכים אנו אין הזמן, הגיע וטרם
ועוד, תקפו. נתערער שנאבד ששטר משום זמנו", תוך פורע
את  יוציא ואחרֿכך החדש בשטר יגבה שמא לחשוש יש
בשם  (מגידֿמשנה שנית ויגבה אחר בביתֿדין הישן השטר

שטר.58)הרשב"א). כתב ולא לוה נתברר 59)שלא
שקרן. השטר.60)שהוא עדי טוען 61)של מהל' בפ"ו

אחרֿכך: טען שאם ללמדנו, מתכוון רבינו ה"א. סוף ונטען,
כפרן. שהוחזק מפני נאמן, אינו - ופרעתי לויתי

.·ÈÈÓ62‰ÏaL63CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ -65,ÔÈc ˙È·Ï ‡·e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ
Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈

;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆
ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a Ï·‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח.62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק", כתוב: במשנה

שאם  בו. הכתוב את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי להמחק",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק
עדים  שיש אלא לגמרי, שנמחק מפרש שם [רשב"ם עדים"?

בו]. כתוב היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאיֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח הראשון. השטר תוכן את בכתב
לפנינו. השטר עדי כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב על ומעידים

.‚È¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ¯ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e·˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»
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e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן
הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום

קסח. תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי
חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי כל מצאנו לא

ביתֿדין 73)בעדותם. בפני הופיעו לא השטר עדי כלומר,
העדים  וחתימות בשטר. הכתוב את שקראו אחרים עדים אלא

בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על
השטר. מגידֿמשנה).75)עדי (עלֿפי תתקבל

.„È·BÁ ¯ËL76Ú¯˜˙pL77B‡ ˜ÁÓ .¯Lk - ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«
¯k BÓeM¯ Ì‡ ,LËLh78˙Èa Ú¯˜ Ú¯˜ .¯Lk - ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈc79È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ e‰ÊÈ‡ . ƒ¬≈∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ
·¯ÚÂ80. »≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף.79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע

יהודה.80) רב דעת נגד שם כאביי פסק ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע איזה אמרו: גיטין [בירושלמי
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני לעדים.
שבבבלי, השיטות שתי שהביא הרי"ף וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט

.ÂËÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ - ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ
c ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BÎÂÔÓfÓ ·BÁ‰ ¯‡La ¯Á‡ ¯ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«

¯ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï·‡ ,ÔBL‡¯83·zÎÈ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
¯·BL84. ≈

קע:81) שם.83)המלוה.82)שם רב, אמר הונא כרב
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.ÊË¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.ÊÈ‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…

קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי
ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.ÁÈ‡ÈˆB‰93e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»
ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ e·˙ÎÂ94.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ

;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t ‡nL∆»¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»
‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ

‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ֿ דין בית נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.‡e¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ ¯·BL ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆

·BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï ¯5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»
BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈

ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ
˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬

ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««
el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈

Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם קסז:3)בפרק  בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב רבינו התנה לא מוכר, גבי מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע בשטרֿחוב, שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי שרב יוצא, זו ומשיטתו קנין.
התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי משנתנו שפירש
ופוסק  חולק, רלח סי' חו"מ [וב'טור' בלבד. לשטריֿחוב
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי חוב שטרי בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי שטר יכתוב שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח הוא כאילו השדה את ממנו
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וכדבריו  יטרוף. וכדין הראשון ללוקח השדה נקנתה באמת
כתב, ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב'שולחן המחבר גם כתב
טעמו  נתברר ולא והרשב"א. והרמב"ן רש"י דעת היא שכן

למכר]. הלוואה בין שחילק רבינו שנפרעה 5)של
הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב, שמבקש לזה מחוץ שהוא, למי

להתנגד. נימוק ֿ 6)אין בעל אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב"ב בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק לו כשקבע מהיבול.
לשטח  סאים וכך כך - קבוע שכרו ואם אריס. זה הרי רביע,
קבלן. זה הרי - לא ובין יצליח היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני, וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב:10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב. שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי ברירה שטרי כגון אדם, לשום חיוב בהם
להם. קפדני.12)והדומים בדיוק מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי

.·Ô˙B ÈÓe14‰Âl‰ - ‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËL Ï·‡ .¯ËM‰ ¯ÎO Ô˙B ¯ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ
.¯ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL - ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח
הגט,17)קרקע. שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב תורה: שכתבה מפני נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע כדי נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי' אבןֿהעזר יוסף' ב'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב כשהוא ורק הגט, כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע חכמים ביד כוח ויש ונתן", "וכתב לקיים כדי
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס"א. שם ערוך' ב'שולחן

.‚B¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר

גט  גבי מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
שניהם, להכיר צריכים למה שם, בגמרא ונימקו ושובר.
לה  ויתנו אשתו, שאינה זרה אשה שם על גט יכתוב שמא
כותבת  האשה שמא חוששים בשובר וכן כתובתה, ותגבה
השובר  לו ותתן בעלה, שאינו אחר איש שם על השובר את
שמות  את שיכירו צריך ולפיכך כתובתה, אשתו ותפסיד
גבי  רבינו מצריך למה מקשה: [במגידֿמשנה שניהם.
להפסיד  חשש כל אין הרי שניהם? שיכירו ומכר שטרֿחוב
לומר  ואין המוכר? ואת הלווה את כשמכירים שהוא, למי
שמות  וגם כשמו ששמו אדם עוד שם יש שמא שחוששים
בן  יוסף שני קעב.): (שם שנינו שהרי שוים, אבותיהם
שטרֿחוב  עליהם מוציאים אין - אחת בעיר הדרים שמעון
זה), שם על הכתוב בשטרֿחוב מהם גובים אין (פירוש,
קושיא  ומתוך מכר. שטר עליהם מוציאים שאין ומכלֿשכן
כשאינם  גם כותבים והלוואה, שבמכירה להלכה פסק זו

המלוה]. ואת הלוקח את מכירים

.„ÈÓ Ïk21ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰L22ÔÈ‡ - »ƒ∆À¿«¿»ƒ¿ƒ≈
BÏ LÈ ¯Á‡ ÌL ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ23È„k e‰pL ‡e‰Â , ¿ƒ∆»≈«≈≈¿ƒ»¿≈

ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‡Èe˜ ˙BOÚÏÂ ˙Bn¯Ï¿«¿«¬¿¿»∆ƒ«»≈≈≈
¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÛBÒ ¯·cÏ«»»¿ƒ»ƒ∆…À¿«¿»ƒ
·iÁ È‡L ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡Â ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»¿»«ƒ¿»«¿»∆¬ƒ«»
„Ú BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«

˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡¯ ‡È·iL24. ∆»ƒ¿»»∆∆¿À¿«

קסז:21) ששמו 22)שם והודיע אחרת מעיר הבא אדם
יום. שלשים זה בשם לו וקראו וכך, אדם 23)כך אין

(רש"י  כרמאי ויתפרסם הדבר יוודע פן רב, זמן שמו מחליף
יום.24)שם). שלשים שיעברו עד ימתין

.‰¯ËL Ïk25:¯Ó‡ÈÂ ‰Âl‰ ÔÚËÈÂ eÈÙÏ ‡ˆiL »¿»∆≈≈¿»≈¿ƒ¿««…∆¿…«
ÈÓLk BÓL ‰ÏÚ‰ ¯Á‡ È‡n¯ ‡nL ,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»¿∆»«««≈∆¡»¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ÌeÏk ·iÁ È‡ ‰ÊÏ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ;‰ÊÏ ‰„B‰Â¿»»∆∆»«…»∆¬ƒ«»¿∆»
È·BÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL ¯Á‡Ó -≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
 ֿ אלאֿאם כותבים שאין כל אמרו: קלח: שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.ÂÔ‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ ¯È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÌeM¯‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ec¯Ó ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿
ÏeÒt ¯ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
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את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב לפני שבא מעשה שם,
נקראת 31)העדים. חכמים דברי על עבירה בעוון הלקאה

התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת
מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני

כך: אמרו שם שבגמרא מפני כשר, שהשטר הרשב"א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
לחתום  יודעים כשאינם רק מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.ÊÔÈc ˙Èa L‡¯33‡¯˜Â ,¯ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¯ÙBq‰ ÂÈÙÏ ¯ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ¯ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ¯‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M¯36„Ú‰ ‡¯˜iL „Ú ,37‰lÓ ¯ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש
לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר

אחריני, וספרי נחמן רב אבל דייני, וספרי נחמן רב "ודוקא
לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי על החותם

.ÁÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,¯ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

·BÁ ¯ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ¯ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL¯‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È·‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46- ÔÈÂL Ô‰È˙B·‡ ˙B·‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ
Ô‰ÈÓÈÒ e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
ÔÒeÁÈ e·zÎÈ48- ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ

˙B¯B„ e·zÎÈ49. ƒ¿¿

קעב.38) ב"ב ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף, מחברי ללוות רוצה שאני שטר לי כתבו
כסף  לחברי הלויתי ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב"א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
לוה. חברי אלא משום 41)אני, שטר, תוקף לו יש ואז

אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף עכשיו גם רשאים שהם

- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי

לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,
כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם

כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם
חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה

החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין
בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה לוי,48)קומה כהן,

שאין 49)ישראל. לדור שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם

.ËÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈

ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
- ¯ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ;¯ËM‰ ÏÙ epnÓe ,·iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰·Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף בשני מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב. שם המלוה. שם פורש

הונא. רב של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב: שם

על 54) שטרֿחוב שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.ÈÌÈL55ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆
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˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ
˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ ÔÓ ‰·Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי. כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני.56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב ופסק ששת, ורב נחמן רב מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני נחמן כרב הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב, כל  כדין

ה"א. פי"ט ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב משובחת, יותר שדה
לפי  נקבעים השדות סוגי אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב שמין). הם עולם (בשל
יותר  לו ואין המקובל, לפי בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב הדין. לפי לו המגיע את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין
לו  "היו שם: כתב שהרי ה"ד, בפי"ט עצמו דברי סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ"כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף, הבינונית. את השני ויגבה הסוגים,
ובכסףֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב בגמרא גורס

(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי תירוצו, דוחה
הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי"ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני, להפסיד כדי
יט  שבפרק הסתירה, את מתרץ והוא שם. הר"ן שכתב
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע"פ הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח. בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב, סי' חו"מ ב'טור' פסק וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב'שולחן פסק וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס"ד]. שם

.‡È‰l‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ¯ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È¯‰ - ¯ËM‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ BÏ ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

E·BÁ Ú¯ÙÏ EÏ ‰È‰ - EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï·‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ÔÈ·˙BkL70;Ìi˜ ·BÁ‰ ¯ËL È¯‰ - ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

¯‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ Èz¯ÎÓ :¯ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL ·BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ

ההלוואה 67)הלווה.66) זמן אחר שדה לו מכר שהמלוה
בשטר. למוכר.68)הכתוב אומר את 69)הלוקח לעכב

נגד  שם כחכמים המכר. שטר לי לכתוב ולא שבידך, הכסף
שזה  מאליו, ומובן שם. בגמרא הביאור ולפי אדמון, דעת
שאם  המכר. לשטר קדם בחוב הכתוב פרעון כשזמן דוקא
זמן  לפני השדה דמי לעכב המוכר יכול כיצד קדם, לא

(מגידֿמשנה). חובו 70)הפרעון לפרוע למוכר ואיֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב שהרי השדה, מדמי



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeiq e"kÎ'k -h"ryz

ה'תשע"ט  סיון כ' ראשון יום

zrxv z`nh zFkld
ספר טהרה -הלכות טומאת צרעת 

¦§ª§©¨©©
עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨

הנגע 1) שבהם האבנים חולץ ואיך בתים  נגעי הסגר יבאר
והבונה  נגע, בו שנראה גביו על ועלייה בית ודין כשחולץ,
המנוגע  בית מטהרים כיצד טהור, בבית מסוגרות אבנים

וטיחה. חליצה אחר

.‡˙BÚe·L ‰LÏL ¯bÒ‰ Ô‰a LÈ ÌÈza ÈÚ‚2Ô‰L , ƒ¿≈»ƒ≈»∆∆¿≈¿»»∆≈
,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ÈÚÈ·L ÌBiL ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ÚLzƒ¿»»»∆¿ƒƒ∆¿»¿»
‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ¯OÚ ‰LÏL ÌBÈÂ¿¿»»»∆¿»¿»ƒ¿≈»«»
e‰‡B¯ - ˙BÚe·L ‰LÏLÏ CÈ¯ˆ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒ»ƒƒ¿»»≈

.¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e ,¯OÚ ‰LÏL ÌBÈ·e ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿¿»»»¿ƒ¿»»»

.‰¯Bza L¯ÙÓ BÈ‡ ˙BÚe·L ‰LÏL ÌÈza ¯bÒ‰Â¿∆¿≈»ƒ¿»»≈¿…»«»
.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c ÌÈza ÈÚ‚ ÈÈc ·¯ ÔÎÂ¿≈…ƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»»≈

מ"ז.2) פ"ג נגעים

.·‰Ïa˜ È¯·„·e ‰¯Bza Ô‰a ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc‰ ÏÎÂ¿»«ƒƒ«¿…»ƒ»∆«»¿ƒ¿≈«»»
˜¯˜¯È Ú˜BL Ú‚p‰ ‰‡¯ÈÂ Ô‰k‰ ‡B·iLk :Ì‰ Ck»≈¿∆»«…≈¿ƒ¿∆«∆«≈«¿«¿«
elÙ‡Â .ÌÈÓÈ ˙Ú·L ¯ÈbÒÈ ,e¯‡aL BÓk ,ÌcÓ„‡ B‡¬«¿«¿∆≈«¿«¿ƒƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Blk B‡ˆÓ3¯ÈbÒÈ - ÌcÓ„‡ B‡ ˜¯˜¯È ‰lÁza4. ¿»À«¿ƒ»¿«¿«¬«¿««¿ƒ
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :e‰‡B¯ ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ≈ƒ»»«∆«¿≈»ƒ«
;¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,„·Ïa Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - CÏ‰ Ì‡ƒ»«≈¿«∆«ƒ¿«¿««ƒ»
.ÈL Úe·L ¯ÈbÒÓ - ‰Ot ‡ÏÂ ÂÈÈÚa „ÓÚL B‡ˆÓ¿»∆»«¿≈»¿…»»«¿ƒ»«≈ƒ
CÏ‰ B‡ Ú‚p‰ ‰‰k Ì‡ :¯OÚ ‰LÏL ÌBÈa e‰‡B¯Â¿≈¿¿»»»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



קמג zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oeiq 'k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

;ÌÈ¯tˆa ˙Èa‰ ˙‡ ¯‰ËÓe Ú‚p‰ ÌB˜Ó ÛÏB˜ - BÏ≈¿«∆«¿«≈∆««ƒ¿ƒ√ƒ
„ÓÚL B‡ ÈL Úe·L ÛBÒa ‰OtL Ú‚p‰ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»»«∆«∆»»¿»«≈ƒ∆»«
‰ˆ˜Óe Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ - BÈÚa5 ¿≈≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆««¿∆

¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ï‡ ¯ÙÚ‰6B¯ÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ∆»»∆ƒ»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
¯ÊÁ Ì‡ :e‰‡B¯ ¯OÚ ‰ÚLz ÌBÈ·e .ÈLÈÏL Úe·L»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»»≈ƒ»«

Ú‚ Ba,ÁBh‰ È¯Á‡ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰ - ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk ∆«ƒ¿≈¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«
B¯‰ËÓ - Ú‚ Ba ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â ;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ¿≈∆»««ƒ¿ƒ…»«∆«¿«¬
B¯‰ËiL Ì„˜ Ú‚p‰ Ba ¯ÊÁiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈ¯tˆa¿ƒ√ƒ¿»¿«∆«¬…«∆«…∆∆¿«¬
¯Á‡ Ú‚ Ba ‰‡¯ Ì‡Â ;ı˙pÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯tˆa¿ƒ√ƒ¬≈∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»∆«««
Ú‚p‰ ‰Ot Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza ‰‡¯È - ÌÈ¯tˆa B¯‰hL∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»¿≈ƒ»»«∆«
Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ - ÔBL‡¯ Úe·L ÛBÒa¿»«ƒ≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«
B¯ÈbÒÓe ˙Èa‰ Ïk ˙‡ ÁËÂ ¯ÈÚÏ ıeÁ ¯ÙÚ‰ ‰ˆB˜Â¿∆∆»»»ƒ¿»∆»««ƒ«¿ƒ
- ÔÈÒÈ¯‚ ÈLk Ú‚ Ba ‡ˆÓ Ì‡ :‰‡B¯Â .ÈL Úe·L»«≈ƒ¿∆ƒ»»∆«ƒ¿≈¿ƒƒ
;˙Èa‰ Ïk ˙‡ ı˙BÂ ,ÁBh‰ È¯Á‡ ÔBÈOt ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«¬≈ƒ«¿≈∆»««ƒ
ÔÓÊ ÏÎÂ .ÌÈ¯tˆa B¯‰ËÓ - Ú‚ Ba ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«∆«¿«¬¿ƒ√ƒ¿»¿«
Ì‡Â ;ı˙pÈ - ÔÈ¯tˆa ‰¯‰Ë Ì„˜ Ú‚ Ba ‰‡¯iL∆≈»∆∆«…∆»√»¿ƒ√ƒƒ»≈¿ƒ
.‰lÁza ‰‡¯È - ÌÈ¯tˆa B¯‰hL ¯Á‡ B· ‰‡¯ƒ¿»««∆ƒ¬¿ƒ√ƒ≈»∆«¿ƒ»

הבית.3) בגדים.4)כל ונגעי אדם בנגעי קולף.5)כמו
זו,6) שבהלכה הדינים כל לעיר. מחוץ שופכו פירוש,

א. פי"ג, שם במשנה מפורשים

.‚ıÏBÁ ‡e‰Lk7BÈ‡ - Ú‚p‰ Ô‰aL ÌÈ·‡‰ ˙‡ ¿∆≈∆»¬»ƒ∆»∆«∆«≈
ÌÈ·‡ È˙MÓ ˙BÁt ıÏBÁ8„vÓ ÌÈ·‡ ÏËB BÈ‡Â . ≈»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«

.˙B¯Á‡ ÌÈ·‡ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ Ô‡È·Óe ‰Ê∆¿ƒ»¿«∆∆∆¡«¿»¿¬»ƒ¬≈
¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,‰Ê „ˆÏ ‡È·Óe ‰Ê „vÓ ¯ÙÚ ‡ÏÂ¿…»»ƒ«∆≈ƒ¿«∆∆∆¡«¿»»
‡l‡ ,„ÈÒa ÁË BÈ‡Â .˙Èa‰ ˙‡ ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡«≈ƒ«¿»∆«»ƒ¿≈»¿ƒ∆»
‡È·Ó BÈ‡ .¯ÓB‚Â ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL ,¯ÙÚa¿»»∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿≈≈≈ƒ

Ô·‡9ÌÈzL ˙Áz ˙Á‡10ÌÈ·‡ ÈzL ‡ÏÂ ,ıÏÁL ∆∆««««¿«ƒ∆»«¿…¿≈¬»ƒ
‰ˆeÏÁ ˙Á‡ Ô·‡ ˙Áz11˙Áz ÌÈzL ‡È·Ó ‡l‡ , ««∆∆««¬»∆»≈ƒ¿«ƒ««

LÏL ˙Áz ÌÈzL ‡È·‰Ï BÏ LÈÂ .ÌÈzL12. ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿«ƒ««»

מ"ו.7) פי"ב את 8)שם "וחלצו מ): יד, (ויקרא שנאמר
רבים. בלשון אין 11)קטנות.10)גדולה.9)האבנים"

בראש  אמרנו שהרי אחת, אבן רק כשחלץ שהמדובר לפרש
לומר, ובעלֿכרחינו משתיים. פחות חולץ שאינו זו, הלכה
שחלץ, אחת אבן תחת אבנים שתי להביא שאסור שהכוונה,
פחות  להביא שמותר ואע"פ אבנים, כמה חלץ אם ואפילו
נא, אות יכין שם, ישראל תפארת ראה החולצות. ממספר

טוב'. יום להביא 12)ו'תוספות מותר שלוש, הוציא אם
יותר  שיחלוץ אלא הקפידה שלא גדולות, שתים במקומן
שאין  הקודמת בהערה (ראה מאחת יותר ושיביא מאחת,
יותר  חלץ אם אפילו אחת, חלוצה במקום שתים להביא

מאחת).

.„Ï˙k‰ ‰È‰13ÔÈˆÏBÁ Ô‰ÈL - B¯·Á ÔÈ·Ï BÈa »»«…∆≈¿≈¬≈¿≈∆¿ƒ
ÌÈ·‡ ÔÈ‡È·Ó Ì‰ÈLe ¯ÙÚ‰ ˙‡ ÌÈˆB˜ Ô‰ÈLe¿≈∆ƒ∆∆»»¿≈∆¿ƒƒ¬»ƒ

˙B¯Á‡14˙Èa‰ ÏÚa Ï·‡ ,15;¯ÙÚ‰ ˙‡ Bc·Ï ‡È·Ó ¬≈¬»««««ƒ≈ƒ¿«∆∆»»
ÁËÂ ÁwÈ ¯Á‡ ¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL16ÏthÓ B¯·Á ÔÈ‡ - ∆∆¡«¿»»«≈ƒ«¿»≈¬≈ƒ«≈

.‰ÁÈËa BnÚƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek oivleg odipy exag oial epia lzekd did"

גם  חברו. לבין שבינו האבנים כל שחולצין משמע מדבריו
ב.) קכ"ח, (חולין רש"י לדעת אבל זווית. אבני שאינן כאלו
וכמו  שבמקצוע" "באבן רק הוא חולצין" ש"שניהם שמה
שבזוית  "אבן ב.) (פי"ג, בנגעים המשנה דברי את שפירש
שבזוית  המנוגעת "אבן כולו" את חולץ חולץ כשהוא
שם  לתת הזויות דרך שכן זה, ובבית זה בבית שנראה
משני  ונראה הכותל עובי כל את המחזיקים גדולות אבנים
הצד  (גם כולה" את לחלוץ חיוב עליה יש זו שאבן הצדדים

הנגע). בו נראה שלא
חז"ל  מאמר בפירוש נחלקו ורש"י שהרמב"ם לומר ויש
היא  השכנות הרמב"ם שלדעת לשכנו", ואוי לרשע "אוי
שייכים  שבמהותם השכנים של האמיתית מהותם על סימן
פירושו  לשכנו" ואוי לרשע "אוי רש"י לשיטת אבל לזה. זה
לחלוץ  צריך ולכן שכנו. על פנימית השפעה לשכן שיש
אבל  השכן, של החלק לצד גם הבית שבזוית האבן כל את

בעצמו. השכן של האבנים את לא
(12 cenr bl wlg y"ewl itÎlr)

רבים:14)שם.13) בלשון כתובים האלה המעשים שכל
אחרות. אבנים ולקחו הקצו, אשר העפר וחלצו,

בו.15) יחיד.16)שהנגע בלשון

.‰˙ÈÂÊaL Ô·‡17˙‡ ıÏBÁ - ıÏBÁ ‡e‰L ÔÓÊa , ∆∆∆¿»ƒƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓÊ·e ,dlk18BlL ˙‡ ı˙B - ı˙B ‡e‰L19ÁÈpÓe À»ƒ¿«∆≈≈∆∆«ƒ«
B¯·Á ÏL ˙‡20ÏL BÊ ‰È‰z Ì‡ ,˜ÙÒ ¯·ca LÈÂ . ∆∆¬≈¿≈«»»»≈ƒƒ¿∆∆

BlL Ô·‡Ï „È BÓk B¯·Á21. ¬≈¿»¿∆∆∆

לבית 17) נכנס השני וחלקה המנוגע, בבית ממנה וחלק
"וחלצו".18)אחר. המנוגע.19)שנאמר הבית את

יחיד.ש 20) בלשון "ונתץ" חלק 21)נאמר אם פירוש,
את  ומביאה שלו, לחלק כביתֿיד נידון חבירו שבבית האבן
באוהל. מטמאה המנוגעת אבן שהרי חבירו, לבית הטומאה

ב. קכח, בחולין נפשטה שלא בעיא

.Â˙Èa22ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰Â Ú‚ Ba ‰‡¯pL23- «ƒ∆ƒ¿»∆«¿»¿»¬ƒ»««»
‰iÏÚÏ ˙B¯Bw‰ ˙‡ Ô˙B24˙‡ Ô˙B - ‰iÏÚa ‰‡¯ ; ≈∆«»¬ƒ»ƒ¿»»¬ƒ»≈∆

ÂÈ·‡ - ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï .˙ÈaÏ ˙B¯Bw‰«««ƒ…»¿»¬ƒ»««»¬»»
BnÚ ÔÈˆz Ôlk B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚÂ25ÔÈaÏn‰ ˙‡ ÏÈvÓe .26 ¿≈»«¬»À»ƒ»ƒƒ«ƒ∆««¿¿ƒ

˙BBlÁ‰ È‚È¯Ò ˙‡Â27. ¿∆¿ƒ≈««

מ"ג.22) פי"ג נגע.23)נגעים אין כלומר,24)ובה
וכשהוא  טהורות, והן העליה מן הן כאילו נחשבו הקורות
את  לתמוך התקרה תחת עמודים מעמיד הבית את נותץ

הן 25)העליה. הרי אליו, לצרפן אחר בנין שאין מכיוון
המנוגע. מבנין שהם 26)חלק רבינו מפרש שם, במשנה

הקורה". לשטח העשויות 27)"ממעל שבחלונות, שבכות
החלון. מן יפלו שלא התינוקות על לשמירה

.ÊÌÈ·‡ Á˜Bl‰28¯bÒÓ ˙ÈaÓ29:¯B‰Ë ˙È·a Ô‡·e «≈«¬»ƒƒ«ƒÀ¿»¿»»¿«ƒ»
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¯ÊÁ¯bÒnÏ Ú‚p‰30ÌÈ·‡‰ ˙‡ ıÏBÁ -31;¯B‰haL »««∆««À¿»≈∆»¬»ƒ∆«»
ı˙pÈ ¯bÒn‰ - ‰aL ÌÈ·‡‰ ÏÚ Ú‚ ‰‡¯32, ƒ¿»∆««»¬»ƒ∆»»«À¿»ƒ»≈

B˙B‡ ÔÈ¯ÈbÒÓ ÈM‰ ˙Èa‰Â33˙Èa Ïk ÔÈ„k ,‰Ê Ú‚a ¿««ƒ«≈ƒ«¿ƒƒ¿∆«∆¿ƒ»«ƒ
.‰lÁza Ú‚ Ba ‰‡¯pL∆ƒ¿»∆««¿ƒ»

מ"ה.28) ה"ב).29)שם למעלה (ראה שחלצן אחרי
לנתצו.30) וצריך האבנים, את לקח שממנו את 31)לבית

הן  שהרי הטהור, בבית ובנאן בית מאותו שלקח האבנים
נתיצה. הטעון מהבית לאבנים 32)חלק הנגע שחזר מפני

לבית. מפני 33)השייכות מיד, אותן חולצים ואין
למעלה  (ראה השני הבית בשביל הנגע את לראות שצריכים

בגדים). בדין ה"ז פי"ב

.ÁÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk34‰ˆÈÏÁ‰ ¯Á‡ ?ÚbÓ‰ ˙Èa‰ ˙‡ ≈«¿«¬ƒ∆««ƒ«¿À»«««¬ƒ»
ÌÈ¯tˆ ÈzLe Ò¯Á ÈÏÎa ÌÈiÁ ÌÈÓ ‡È·Ó ‰ÁÈh‰Â¿«ƒ»≈ƒ«ƒ«ƒƒ¿ƒ∆∆¿≈ƒ√ƒ
e¯‡aL Ì„‡ ˙¯‰Ëk ,˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚÂ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿»√«»»∆≈«¿
B„È ¯Á‡Ï ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ Ì„‡aL ‡l‡ .¯·c ÏÎÏ¿»»»∆»∆¿»»«∆∆«¿»ƒ¿««»
ÛB˜Ln‰ ÏÚ ÌÈÓÚt Ú·L ‰fÓ ˙È··e ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿«ƒ«∆∆«¿»ƒ«««¿

.ÔÈÂL Ô‰ÈOÚÓ Ïk ¯‡Le .ıeÁaÓ ˙Èa ÏL∆«ƒƒ«¿»»«¬≈∆»ƒ

יד)34) (ויקרא בתורה מפורשים זו, שבהלכה הדינים כל
פי"ד). (שם במשנה ומבוארים

ה'תשע"ט  סיון כ"א שני יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אסור 1) ואם הטומאות, מאבות אב המנוגע שבית יבאר

מאחוריהם, מטמאים אם ואבניו מוסגר בית ודין בהנאה,
רוב  הכנסת צריך אם בביאה, מטמא אם והמוחלט והמוסגר
עומד  שהיה מי בגדיו, וייטמאו ישהה וכמה המנוגע, בבית
המציל  בהיפך, או לבית חוץ ידיו ופשט המנוגע בבית
כו', המנוגע בבית מכוסה מציל אם המת באוהל מכוסה
שהיא  צרעת תורה שקראוהו ובבתים בבגדים האמור שינוי

בישראל. ופלא אות

.‡·‡ - ÚbÓ‰ ˙Èa2˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó3Ú‚Bp‰ Ïk , «ƒ«¿À»»≈¬«À¿»«≈«
B‡ ¯bÒ‰ ¯Á‡ epnÓ ÔÈˆÏBÁL ÌÈ·‡ ÔÎÂ .‡ÓË Baƒ¿»¿≈¬»ƒ∆¿ƒƒ∆««∆¿≈
Ôlk - B˙B‡ ÔÈˆ˙BpLk ˙Èa ÏL ¯ÙÚÂ ÌÈˆÚÂ ÌÈ·‡¬»ƒ¿≈ƒ¿»»∆«ƒ¿∆¿ƒÀ»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ Ì‰Ó ˙ÈÊk ÏÎÂ ,˙B‡ÓË ˙B·‡¬À¿¿»¿«ƒ≈∆¿«≈»»¿≈ƒ

‡OÓ·e ÚbÓa4˙ÈÊk ÒÎ Ì‡ ?„ˆÈk .‰‡È··e5Ô‰Ó ¿«»¿«»¿ƒ»≈«ƒƒ¿«¿«ƒ≈∆
„‡Ó ˙Èaa ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ¯B‰Ë ˙È·Ï,ÌÈÏÎÂ Ì ¿«ƒ»ƒ¿»…¬∆««ƒ≈»»¿≈ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ .Ú¯ˆÓ Ì„‡k ‰‡È·a ÔÈ‡nËÓ ÔlkL∆À»¿«¿ƒ¿ƒ»¿»»¿…»¿À»¬ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - „ÈÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÙ¯O Ì‡Â .‰‡‰a«¬»»¿ƒ¿»»¿»»≈∆ƒ¬≈∆»

‰¯‡Ó Ba Ôz - ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‰‡‰a6Ï‡Â «¬»»∆∆¡«»«««¿∆∆≈¿≈»¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÚÏ ıeÁ Ô˙B‡ ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .Ba ‰‰z≈»∆¿À»¿«¿ƒ»»ƒ««ƒ

‰ÓBÁ ˙ÙwÓ dÈ‡L7. ∆≈»À∆∆»

מ"ד.2) פי"ג הי"ג.3)נגעים פי"ג למעלה ראה
נגע 4) לא אפי' במשא מטמאים ה"ח. פ"ו נגעים תוספתא

טומאה  מקבל שאינו עץ, על מונחים שהיו כגון בהם,
העץ. את מ"ח.5)והגביה (פ'6)שם כהנים' ב'תורת

שגם  המנוגעים, בגדים גבי זו דרשה נאמרה יא) יד, נגעים

ממארת". "צרעת נאמר ה"ד.7)בהם פ"ד מצורע פ' שם
הט"ו  פי"ג למעלה ראה ממצורע. יותר חמורים שהם נמצא,

מנוגעים. בגדים בדין

.·¯bÒÓ ˙Èa8:¯Ó‡pL ,BÎBzÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ «ƒÀ¿»≈¿«≈∆»ƒ∆∆¡«
.·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËÈ B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈ Ïk ˙Èa‰ Ï‡ ‡a‰Â¿«»∆««ƒ»¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿»«»»∆
Ba Ú‚Bp‰L ,ÂÈ¯BÁ‡Óe BÎBzÓ ‡nËÓ ËÏÁn‰ Ï·‡¬»«À¿»¿«≈ƒ≈¬»∆«≈«
‡ÓË ˙Èaa ˙¯‡ÓÓ ˙Ú¯ˆ :¯Ó‡pL .‡ÓË - ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»»≈∆∆¡«»«««¿∆∆««ƒ»≈
ÏÚ ‰‡ÓË BÏ ÛÈÒB‰Ï ‡l‡ !?‰È‰ ¯B‰Ë ÈÎÂ .‡e‰¿ƒ»»»∆»¿ƒÀ¿»«

‡ÓË Blk ‰È‰iL ,B˙‡ÓË9ÔÎÂ .ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡nËÈÂ À¿»∆ƒ¿∆À»≈ƒ«≈≈¬»¿≈
Ô‰È¯BÁ‡Ó ÔÈ‡nËÓ ¯bÒÓa Ú‚p‰ Ô‰a LiL ÌÈ·‡10. ¬»ƒ∆≈»∆«∆«¿À¿»¿«¿ƒ≈¬≈∆

ה.8) יג, שם כהנים'9)משנה, ב'תורת נאמרה זו דרשה
הי"ג. פ"ד והאבנים 10)שם ה"ד. פ"ז נגעים תוספתא

ההלכה. בראש כאמור בלבד, מתוכן האחרות

.‚ËÏÁn‰Â ¯bÒn‰ „Á‡11‰‡È·a ‡nËÓ12?„ˆÈk . ∆»«À¿»¿«À¿»¿«≈¿ƒ»≈«
CÒÓ ‰È‰L ˙Èa13ÚbÓ ˙Èa Èab ÏÚ14ËÏÁÓ ÔÈa , «ƒ∆»»≈≈««≈«ƒ¿À»≈À¿»

˙Áz „ÓBÚ‰ - ÂÈÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡ B‡ ,¯bÒÓ ÔÈa≈À¿»ƒ»∆≈≈»»»≈««
‡e‰ È¯‰L ,‡ÓË ÔBˆÈÁ‰ ˙ÈaÏ ÒÎp‰ B‡ ÔÏÈ‡‰»ƒ»«ƒ¿»««ƒ«ƒ»≈∆¬≈

„Á‡ Ï‰‡ ˙Áz ‡Óh‰ ˙Èa‰Â15˙ÚbÓ Ô·‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ«»≈««…∆∆»¿≈∆∆¿À««
.Ï‰‡a ¯L‡ Ïk ‡ÓË - ÌL ‰Áp‰Â Ï‰‡Ï ˙ÒÎp‰«ƒ¿∆∆¿…∆¿À¿»»ƒ¿»»¬∆»…∆

‰ ˙Áz ˙ÁpÓ ‰˙È‰‰È‰ .‡ÓË - ¯·BÚ ¯B‰h‰Â ÔÏÈ‡ »¿»À««««»ƒ»¿«»≈ƒ¿»»»
˙ÚbÓ Ô·‡a Ì„‡ ¯·ÚÂ ÔÏÈ‡‰ ˙Áz „ÓBÚ ¯B‰h‰«»≈««»ƒ»¿»«»»¿∆∆¿À««
·LBnL .e‰‡nË - ÌL dÁÈp‰ Ì‡Â ;e‰‡nË ‡Ï -…ƒ¿»¿ƒƒƒ»»ƒ¿»∆«
ÂÈˆÚÂ ÌÈ·‡ ÔÈa ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,e‰BÓk ÚbÓ‰«¿À»»≈»»≈≈ƒ≈¬»ƒ¿≈»

B¯ÙÚÂ16. «¬»

למטה.11) האמורים בענינים שווה הבית 12)דינם כל אם
אחר. לאוהל מלמעלה.13)נכנס כגון 14)מכסה

מכסה  שתקרתו טהור, בית בתוך בנוי היה המנוגע שהבית
המנוגע. בית של נגעים 15)גגו במס' אלעזר, רבי כדעת

מ"ו. בהערות.16)שם הי"ב פ"י למעלה ראה מ"ז. שם

.„ÏÈ‰‡n‰17‰ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÚbÓ Ô·‡ ÏÚ B„Èa ««¬ƒ¿»«∆∆¿À««∆∆¡ƒ»
ÚbiL „Ú ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ18. »»»«∆ƒ«

ה"ג.17) פ"ז נגעים בה"ג 18)תוספתא שאמרנו ומה
מאהיל  אחר כשדבר היינו באוהל, מטמאה המנוגעת שאבן
ה'תוספתא' בביאור (הגר"א הכלי או האדם ועל האבן על

שם).

.‰¯B‰Ë19elÙ‡ ,ÂÈ¯BÁ‡ C¯c ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL »∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»∆∆¬»¬ƒ
Ï‡ ‡a‰Â :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë - BÓËÁÓ ıeÁ Blk ÒÎƒ¿«À≈»¿»∆∆¡«¿«»∆

‰¯Bz ‰‡nË ‰‡Èa C¯c - ˙Èa‰20. ««ƒ∆∆ƒ»ƒ¿»»

ב.19) יז, שבועות אחוריו 20)גמרא דרך כולו וכנשנכנס
נמצא  שהוא מפני אלא לבית, הכניסה מפני ולא נטמא,
שנטמא, מלפני בבית הנמצאים הכלים כמו הבית, בתוך

שם. טמאים. שהם

.Â‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L ¯B‰Ë21. »∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ»≈ƒ¿»
˙ÈlË ÔÎÂ22LÏL ÏÚ LÏL ‰pnÓ ÒÈÎ‰L ‰¯B‰Ë ¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ∆»»«»

Ò¯Á ÈÏk ÔÎÂ .˙‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï23B¯ÈÂ‡ ÒÈÎ‰L ¿«ƒ»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¬ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



קמה zrxv z`neh zekld - dxdh xtq - oeiq `"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡ÓË - ‡ÓË ˙È·Ï24ÒÈÎiL „Ú - ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡ . ¿«ƒ»≈ƒ¿»¬»¿»≈ƒ«∆«¿ƒ
ÈÏk‰ ·¯25„iÓ ‡ÓË Ba¯ ÒÈÎiMÓ ,26ÌÈ¯·c ‰na . …«¿ƒƒ∆«¿ƒÀƒ¿»ƒ»«∆¿»ƒ

ÔÈˆeÏÁ eÒÎpL ÌÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡27Ì„‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¬ƒ¬»»»
ÂÈ„‚·a Le·Ï ‡e‰Â ÚbÓ ˙È·Ï ÒÎpL Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿»ƒ¿»»

ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ÂÈÏ‚¯a ÂÈÏcÒÂ28‡ÓË Ì„‡‰ È¯‰ - ¿«¿»»¿«¿»¿«¿»¿»»¬≈»»»»≈
·ÒiL È„k ÌL ‰‰LiL „Ú ÌÈ¯B‰Ë ÂÈ„‚·e ,„iÓ29 ƒ»¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿≈∆»≈

ÌÈˆÈa LÏLk ÏÎ‡ÈÂ Ì„‡30ÔzÙÏa ÌÈhÁ ˙t31. »»¿…«¿»≈ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»
˙Èaa ÏÎ‡‰Â ,ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ ˙Èaa ·ÎM‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«…≈««ƒ¿«≈∆¿»»¿»…≈««ƒ
ÂÈ„‚a ÔÈ‡L EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÂÈ„‚a ˙‡ ÒaÎÈ¿«≈∆¿»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆≈¿»»
·ÎBMÏ ¯eÚL ÔzÏ ‡l‡ !?ÌL ÏÎ‡iL „Ú ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ«∆…«»∆»ƒ≈ƒ«≈
Ì‡ ,„ÓBÚ‰ B‡ ·LBi‰ B‡ ·ÎBM‰ „Á‡Â .ÏÎB‡k¿≈¿∆»«≈«≈»≈ƒ
e‡ÓË - ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡ ¯eÚL ÏÎ‡Ï È„k ‰‰L»»¿≈∆¡…ƒ¬ƒ»»¬»ƒ¿¿

.ÂÈ„‚a¿»»

אל 21) "והבא תורה: אמרה זה ועל ביאה, דרך כשנכנס
מ"ח). פי"ג (נגעים הערב" עד יטמא וכו' שם.22)הבית

ה"ז.23) פ"ז נגעה 24)תוספתא אם מיטמא חרס כלי
עצמו, בכלי נגעה לא ואפילו שבתוכו, באויר טומאה

נטמא. – הבית באויר אוירו כשנגע ורובו 25)ולפיכך
שהיה.26)ככולו. כל ללא הוציאם שאין 27)ואפילו

בהם. מלובש באצבעותיו.28)אדם כלומר,
את 29) לאכול היו נוהגים ולפניה, המשנה בתקופת

בגדים  גבי על נשענים היינו בהסיבה, הקבועות הסעודות
לשמאלם. במשנה 30)רכים עראי. אכילת היא מזה פחות

ככר)". חצי = (פרס פרס אכילת "כדי אמרו: מ"ט) (שם

בינוניות. תרנגולת ביצי כשלוש הוא ככר שחצי רבינו ודעת
(31- טעימות לו מוסיף והלפתן טעים, חטים שפת מכיון

מהרה. נאכל הוא

.ÊÒÎpL ÈÓ32BÏcÒÂ ÂÈÙ˙k ÏÚ ÂÈÏÎÂ ÚbÓ ˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿À»¿≈»«¿≈»¿«¿»
ÏÈvÓ BÈ‡L ;„iÓ ÔÈ‡ÓË Ô‰Â ‡e‰ - ÂÈtÎa BzÚaËÂ¿««¿¿«»¿≈¿≈ƒƒ»∆≈«ƒ
ÔÎÂ .Ô‰a Le·Ï ‡e‰L ÌÈÏk ‡l‡ „iÓ ‡nËlÓƒ¿«≈ƒ»∆»≈ƒ∆»»∆¿≈
ÌÈÏÎa ÔÈLe·Ï eÈ‰L ‰Ó‰a‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿«¿≈»∆»¿ƒ¿≈ƒ

„iÓ ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÚbÓ‰ ˙ÈaÏ eÒÎÂ33Ï·‡ . ¿ƒ¿¿««ƒ«¿À»ƒ¿¿«≈ƒƒ»¬»
.‰Ó‰ak ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ≈¿«≈À¿»«¿≈»

בהלכה 32) שנאמר למה מורחב ביאור הוא זה דין מ"ט. שם
חלוצים". שנכנסו "בכלים חלוצים.33)הקודמת: ככלים

לחשוב) (אתה "יכול ה"י: פ"ה מצורע פ' כהנים' 'תורת
(שלא  המנוגע בבית בגדים מצילים יהו והגוי הבהמה
אתה  (מכאן בגדיו" "וכבס תלמודֿלומר: מיד), ייטמאו
הבהמה  יצאו המנוגע, בבית מציל בגדים המטמא למד)
טומאה  מקבלים אינם (שהרי בגדים מטמאים שאין והגוי

המנוגע. בבית בגדים מצילים אין – כלל)

.Á‰È‰L ÈÓ34B„È ËLÙe ÚbÓ ˙È·a „ÓBÚ35ıeÁ ƒ∆»»≈¿«ƒ¿À»»«»
ÂÈ„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ ˙ÈaÏ36˙ÏÈÎ‡ È„k ‰‰L Ì‡ , ««ƒ¿«¿»¿»»ƒ»»¿≈¬ƒ«

ıeÁa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚah‰ e‡ÓË - ¯eÚM‰37. «ƒƒ¿¿««»««ƒ∆≈«
ÔÎÂe‡ÓË - ÚbÓ ˙È·Ï B„È ËLÙe ıeÁa „ÓBÚ‰ ¿≈»≈«»«»¿«ƒ¿À»ƒ¿¿

„iÓ „·Ïa ÂÈ„È38˙ÏÈÎ‡ È„k ÌL e‰zL Ì‡Â . »»ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ«
˙B¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ˙BÚaË e‡ÓË - ¯eÚM‰39. «ƒƒ¿¿«¿»¿ƒ»¿

שם.34) כשיעור.35)משנה, ששהה על 36)לפני
ידיו. הגוף 37)אצבעות אחרי נגררות שהידים מפני
בפנים. מדרבנן.38)הנמצא ידים כחכמים,39)טומאת

טמאות  אינן מלבוש דרך שהכניסן מכיוון ונימוקם, שם.
בחוץ. נשאר האדם שגוף ואףֿעלֿפי כשיעור, שהו אם אלא

.ËÏÈvn‰ Ïk40ÏÈ˙t „ÈÓˆa41ÏÈvÓ - ˙n‰ Ï‰‡a »««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ
‰qÎÓ42Ï‰‡a ‰qÎÓ ÏÈvn‰ ÏÎÂ ;ÚbÓ ˙È·a ¿À∆¿«ƒ¿À»¿»««ƒ¿À∆¿…∆
˙n‰43‰Ê È¯‰ - ÚbÓ‰ ˙Èaa ‰l‚Ó ‰È‰ elÙ‡ , «≈¬ƒ»»¿À∆««ƒ«¿À»¬≈∆

‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .¯B‰Ë»≈«¿≈∆∆¿≈¬»ƒ¿≈¬»»
eÈ‰Â ÔÎB˙a ÌÈÏÎÂ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»√»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»
„ÈÓˆ ÔÈÙwÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚbÓ‰ ˙Èaa ÔÈqÎÓ¿Àƒ««ƒ«¿À»««ƒ∆≈»À»ƒ»ƒ
˙ec‰Â ¯Ba‰ .¯B‰Ë ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ Ô‰ - ÏÈ˙t44 »ƒ≈¿»«∆¿»»«¿«

ÚbÓ‰ ˙ÈaaL45ÌÈÏk - ÔÈl‚Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««ƒ«¿À»««ƒ∆≈¿Àƒ≈ƒ
.ÔÈ¯B‰Ë ÔÎB˙aL∆¿»¿ƒ

מי"ב.40) טומאה 41)שם מקבלים שאינם הכלים כל
שהם  חרס כלי וכן אדמה וכלי אבנים כלי כגון כלל,
בדופן  טומאה נגעה (אם מגבם ולא מתוכם טומאה מקבלים
באוהל  מליטמא שבתוכם מה את מצילים מבחוץ) הכלי
מהודק  בכיסוי פירוש, פתיל". ב"צמיד מכוסים הם אם המת
ה"א). פכ"א מת טומאת הל' (ראה יפה ומחובר

שם.42) יהודה כרבי מחובר. הכיסוי אין אפילו
לקמן.43) בנויה 44)מבואר – דות באדמה. חפורה – בור

הקרקע. שבתוכם 45)על מה על המת באוהל המצילים
מכוסים. כשהם

.ÈÌÈÈÚ ÏÏBk ,˙eÙzLa ¯eÓ‡‰ ÌL ‡e‰ ˙Ú¯v‰«»««≈»»¿À»≈ƒ¿»ƒ
Ì„‡‰ ¯BÚ Ô·Ï È¯‰L .‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L ‰a¯‰«¿≈∆≈ƒ∆»∆∆¬≈…∆»»»
Èe¯˜ Ô˜f‰ B‡ L‡¯‰ ¯ÚO ˙ˆ˜ ˙ÏÈÙe ,˙Ú¯ˆ Èe¯»̃»««¿ƒ«¿»¿«»…«»»»
.˙Ú¯ˆ Èe¯˜ ÌÈza‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÔÈÚ ÈepLÂ ,˙Ú¯»̂««¿ƒ≈«¿»ƒ«»ƒ»»««
‰¯Bz ez‡¯wL ,ÌÈz··e ÌÈ„‚·a ¯eÓ‡‰ ÈepM‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆¿»«»
‡l‡ ,ÌÏBÚ ÏL B‚‰nÓ BÈ‡ ,ÌM‰ ˙eÙzLa ˙Ú¯»̂««¿À»«≈≈ƒƒ¿»∆»∆»
.Ú¯‰ ÔBLlÓ Ô¯È‰Ê‰Ï È„k Ï‡¯OÈa ‰È‰ ‡ÏÙÂ ˙B‡»∆∆»»¿ƒ¿»≈¿≈¿«¿ƒ»ƒ»»»

B˙Èa ˙B¯È˜ ˙BpzLÓ - Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰L46Ì‡ . ∆«¿«≈¿»»»ƒ¿«ƒ≈ƒ
ız‰L „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡ ;˙Èa‰ ¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿«««ƒƒ»«¿ƒ¿«∆À«
·LBÈ ‡e‰L B˙È·aL ¯BÚ‰ ÈÏk ÔÈpzLÓ - ˙Èa‰««ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆¿≈∆≈
„ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô‰ÈÏÚ ·ÎBLÂ¿≈¬≈∆ƒ»«ƒ¿»¿ƒ»«
Ì‡ .ÂÈÏÚL ÌÈ„‚a‰ ÔÈpzLÓ - eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a¿ƒ¿«∆ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆»»ƒ
- eÙ¯OiL „Ú BÚL¯a „ÓÚ Ì‡Â ;e¯‰ËÈ - Ba ¯ÊÁ»«ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«∆ƒ»¿
,Bc·Ï ÌÒ¯ÙÓe Ïc·Ó ‰È‰ÈÂ ,Ú¯ËˆÈÂ B¯BÚ ‰pzLÓƒ¿«∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆À¿»¿À¿»¿«
˙eˆÈl‰ ‡e‰L ,ÌÈÚL¯‰ ˙ÁÈOa ˜qÚ˙È ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«≈¿ƒ«»¿»ƒ∆«≈»
:¯ÓB‡Â ‰¯Bza ¯È‰ÊÓ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .Ú¯‰ ÔBLÏÂ¿»»»¿«ƒ¿»∆«¿ƒ«»¿≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆««»««»≈¬∆»»¿»¡…∆
Ú¯‡ ‰Ó eBa˙‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .C¯ca ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«∆∆¬≈≈ƒ¿¿»≈«
‰ÏB„‚ ‰˙È‰L ,‰ÈÁ‡a ‰¯acL !‰‡È·p‰ ÌÈ¯ÓÏ¿ƒ¿»«¿ƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ»∆»¿»¿»
dÓˆÚa ‰kÒÂ ‰Èk¯a ÏÚ ezÏc‚Â ÌÈLa epnÓƒ∆¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆»¿ƒ¿»¿«¿»
‰˙ÚË ‡l‡ B˙e‚a ‰¯a„ ‡Ï ‡È‰Â ,Ìi‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ«»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿∆»»¬»
Ïk ÏÚ „Èt˜‰ ‡Ï ‡e‰Â ,ÌÈ‡È· ¯‡LÏ ezÂL‰L∆ƒ¿«ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ«»
Û‡Â ,„‡Ó ÂÚ ‰LÓ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆∆¡«¿»ƒ∆»»¿…¿«
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zrxvקמו z`neh zekld - dxdh xtq - oeiq `"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì„‡ È·Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ ;˙Ú¯ˆa ‰LÚ „iÓ ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ»∆∆¿»¿»«««»…∆ƒ¿≈»»
.˙B‡ÏÙÂ ˙BÏB„b ¯a„Ï ÌÈa¯nL ,ÌÈLth‰ ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿«≈¿¿ƒ¿»
˜Á¯˙‰Ï ÂÈ˙BÁ¯‡ ÔeÎÏ ‰ˆB¯L ÈÓÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒ∆∆¿«≈…¿»¿ƒ¿«≈
Ì„‡ ÒÙzÈ ‡lL È„k ,Ô‰nÚ ¯a„lÓe Ô˙·ÈLÈÓƒƒ»»ƒ¿«≈ƒ»∆¿≈∆…ƒ»≈»»
ÌÈˆl‰ ˙·ÈLÈ C¯„ ‰ÊÂ .Ì˙eÏÎÒÂ ÌÈÚL¯ ˙L¯a¿∆∆¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆¿ƒ««≈ƒ
ÔÈÚk ,È‡·‰ È¯·„a ÔÈa¯Ó ‰lÁza :ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ¿«
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿ƒ¿…¿»ƒƒ»»ƒ
‰ÓÏ‡z :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙e‚a ¯tÒÏ¿«≈ƒ¿««ƒƒ»ƒ¿»∆∆¡«≈»«¿»
‰È‰È Ck CBzÓe .˜˙Ú ˜Ècˆ ÏÚ ˙B¯·c‰ ¯˜L È˙ÙOƒ¿≈»∆«…¿««ƒ»»ƒ»ƒ¿∆
,Ì‰È¯·„a ÈÙc ˙˙ÏÂ ÌÈ‡È·pa ¯a„Ï Ïb¯‰ Ô‰Ï»∆∆¿≈¿«≈«¿ƒƒ¿»≈…ƒ¿ƒ¿≈∆
ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÔÈ‡a Ck CBzÓe .ÂÈ‡È·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·eƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,¯wÚa ÔÈ¯ÙBÎÂ ÌÈ‰Ï‡a ¯a„Ï¿«≈≈…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»∆∆¡«
ÈÈ ÏÚ ÔÎ ‡Ï ¯L‡ ÌÈ¯·c Ï‡¯OÈ È· e‡tÁÈÂ«¿«¿¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¬∆…≈«¿»
Ì‰Èt ÌÈÓM· ezL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .Ì‰È‰Ï‡¡…≈∆«¬≈≈««»«ƒƒ∆
ÌÈÓMa ˙ÈLÏ Ì‰Ï Ì¯b ÈÓ .ı¯‡a CÏ‰z ÌBLÏe¿»ƒ¬«»»∆ƒ»«»∆»ƒ«»«ƒ
˙ÁÈO ‡È‰ BÊ .ı¯‡a ‰lÁz ‰Îl‰L ÌBLÏ ?Ì‰Ètƒ∆¿»∆ƒ¿»¿ƒ»»»∆ƒƒ«
˙·ÈLÈÂ ˙B¯˜ ˙·ÈLÈ Ô‰Ï ˙Ó¯BbL ,ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆∆∆»∆¿ƒ«¿»ƒƒ«
ÌÚ ˙B‡zLÓ Èza ˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰ ÈnÚ ÏL ˙BiÒk¿≈ƒ∆«≈»»∆ƒƒ«»≈ƒ¿»ƒ
‡l‡ dÈ‡ Ï‡¯OÈ È¯Lk ˙ÁÈO Ï·‡ .¯ÎL È˙BL≈≈»¬»ƒ«¿≈≈ƒ¿»≈≈»∆»
¯ÊBÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ CÎÈÙÏ .‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»«»»≈
ÈÈ È‡¯È e¯a„ Ê‡ :¯Ó‡pL .da Ô˙B‡ ‰kÊÓe Ô„È ÏÚ«»»¿«∆»»∆∆¡«»ƒ¿¿ƒ¿≈¿»
ÔB¯kÊ ¯ÙÒ ·˙kiÂ ÚÓLiÂ ÈÈ ·L˜iÂ ,e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ƒ∆≈≈««¿≈¿»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆ƒ»

.BÓL È·LÁÏe ÈÈ È‡¯ÈÏ ÂÈÙÏ¿»»¿ƒ¿≈¿»¿¿≈¿

ÏÒ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜È ¿ƒ¿ƒ¿À¿«»««
ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...l`xyia did `lte ze` `l`..."

שלמעלה  עניין זה שנס הוא פלא ובין נס בין ההבדל
אבל  הטבע, מערכות שידוד תוך ומתגלה לגמרי מהטבע
כאן  הרמב"ם שכותב וזה בטבע. המלובש נס הוא  פלא
בבית  טבעי כנגע בא אחד מצד הצרעת נגע כי ופלא" "אות
בבית  שמופיע שאחרי פלא הוא שני מצד אבל בבגד, או
יופיע  תשובה עשה לא ואם בבגד יופיע תשובה עשה ולא

וכו' בעור
(13 dxrd 165 cenr b"l wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..rxd oeyln mxidfdl ick"

הרשעים: הלצים ישיבת "דרך את מתאר ההלכה ובהמשך
בגנות  לדבר באין כך ומתוך הבאי... בדברי מרבין בתחילה
ולתת  בנביאים לדבר הרגל להם יהיה כך ומתוך הצדיקים...
וכופרין  באלקים לדבר באין כך ומתוך בדבריהם... דופי
לתאר  הרמב"ם רוצה כאן הרי להבין וצריך כו'". בעיקר...
דיבור  הבאי, דברי והלא היא. היכן עד הרע לשון חומרת
וכפירה  הנביאים בדברי דופי נתינת הצדיקים, בגנות

אחרים, חמורים עניינים אלא הרע לשון אינם בעיקר
שיחת  השתלשלות סדר להביא הרמב"ם בחר ומדוע
הלכות  בסיום דווקא בעיקר כפירה שסופה הרשעים

דעות. בהלכות ולא צרעת טומאת
"שיחת  בדבר הרמב"ם של לשונו שאריכות לומר ויש
שני  שבו הרע, לשון של גדרו את להבהיר באה הרשעים"
הרע  לשון בדברי חבירו את מזיק שהוא האחד עניינים.
וכו'. שנאה או קנאה של רעות מידות מתוך הבאים שלו
בו  שהמדבר עצמו הדיבור מצד הרע לשון הוא והשני
הוא  שבאדם הדיבור שכוח הגם כי הרע לתוך עצמו מושך
קשור  הוא זאת בכל האדם, את החוצה המבטא חיצוני כח
הרע  לשון דיבור ולכן "מדבר" הוא שתוארו האדם לעצם

הרע. אל יותר עוד האדם את מושך
הראשון  האופן שהרי ממרים, הדוגמא הרמב"ם הביא לכן
בה, שייך אינו שמדבר הרע לשון ידי על חברו היזק של
אלא  בגנותו דברה "לא בעצמו הרמב"ם שמדגיש וכמו
שלא  ואף כו' דבריה על כלל הקפיד לא ומשה כו'" טעתה

מיד. נענשה למשה היזק שום גרמה
"השתנו  שבתחילה הרע לשון על העונש תוך גם זהו
העור  כלי משתנין ברשעו" "עמד ואם ביתו" קירות
לא  ואם שעליו הבגדים משתנין ברשעו" "עמד שבביתו,
לסדר  שמתאים ויצטרע" עורו "משתנה תשובה עשה
רק  זהו בתחילה הרע. לשון המדבר באדם הרע כניסת
כלל, באחר פוגע שאינו שלו בדיבור הקשור חיצוני עניין
שמצטרע  עד ועוד עוד באדם ונטמע הרע הולך ואח"כ

ממש.
כי  "אדם הפסוק על אדמוה"ז דברי גם יובנו זה בהסבר
יותר  נעלה הכי השם הוא אדם שהרי כו'" בשרו בעור יהיה
צרעת  הנעלה באדם שתהיה יתכן ואיך ואנוש, איש מגבר
של  שהרע שם ומסביר חמורות. הכי מהטומאות שהיא
אדם  של בפנימיותו נכנס ואינו חיצוני עניין הוא הרע לשון
מלבושיו" "בסוף בלבד פסולת בבחינת בו נמצא אלא
"הצדיק  אפילו בימינו כי בזמננו צרעת נגע אין זה ומטעם
הרע  לשון ולכאורה בפנימיותו". קצת הרע עדיין והטוב
ב.) טו, (ערכין חז"ל ושקלוהו החמורות, מהעבירות הוא
כפר  ו"כאילו יעבור" ואל "יהרג שדינם עבירות שלוש כנגד
עצמו  מצד הרע לשון של הנ"ל בגדר מדבר שם כי בעיקר".
עלול  עצמו שבדיבור שהרע רק לחברו מזיק אינו שעדיין
שהוא  כתב ולכן נמוך, למקום ולהביאו המדבר את למשוך

מלבושיו". ש"בסוף עניין
(65 cenr a"k wlg y"ewl it lr)

ויקרא 46) רבה מדרש הם: זה ומלבב נאה סיום מקורות
פ"ו  נגעים ותוספתא א. וטז, ב, טו ערכין גמרא טז, פרשה

ה"ו.
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קמז ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oeiq a"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ה'תשע"ט  סיון כ"ב שלישי יום

aWFnE aMWn i`Ohn zFkld
·˘ÂÓÂ·Î˘ÓÈ‡ÓËÓ'Ï‰-‰¯‰Ë'Ò

¦§§©§¥¦§¨¨
ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ
.‰·Ê ˙‡ÓË ÔÈc (‚ .˙„ÏBÈ ˙‡ÓË ÔÈc (· .‰c ˙‡ÓËÀ¿«ƒ»ƒÀ¿«∆∆ƒÀ¿«»»

.·Ê ˙‡ÓË ÔÈc („ƒÀ¿«»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אב 1) מארבעתן אחת כל ויולדת נידה וזבה שזב יבאר

חמה  וסריס אדם וסריס וקטנה קטן ודין הטומאה, מאבות
ושאר  היולדת ודם הנידה דם ודין ואנדרוגינוס, טומטום
מקור  ודין מדופנה, הוולד יצא ואם ממנה, היוצאים משקין
שלו  ראשונה וראייה הזב וזוב שהזיע, או שנעקר האשה
ורוקק  מוצץ היה ואם מהם, היוצאים משקין מצורע, ושל

דם.

.‡·f‰2‰·f‰Â3‰cp‰Â4˙„ÏBi‰Â5„Á‡ Ïk - «»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆»∆»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ÔzÚa¯‡Ó6,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ . ≈«¿«¿»»≈¬«À¿¿«≈≈ƒ¿«»

·LBÓe ·kLÓ ‡nËÓe ,‡OÓ·e ÚbÓa Ì„‡ ‡nËÓe¿«≈»»¿«»¿«»¿«≈ƒ¿»»
‰‡ÓË ·‡ Ô˙B‡ ‰OBÚÂ ÂÈzÁzÓ ·k¯Óe7‡nËÓe , ∆¿»ƒ«¿»¿∆»«À¿»¿«≈

ÛcÓ8Bab ÏÚ9. «»««

זב 2) יהיה כי איש "איש ב): טו, (ויקרא בתורה כתוב
הזרע  כלי אבר היינו "בשרו" הוא". טמא זובו מבשרו
בין  היכר סימני הונא רב מוסר ב לה, נדה במסכת (ספורנו).

חולני. זוב ובין הטבעי האדם כי 3)זרע ואשה כה: שם
היא. טמאה ... נדתה עת בלא רבים ימים דמה, יזוב

וטמאה 4) נדה נקראת לטבעה בהתאם דם הרואה האשה
ימים. כנידה 5)שבעת ימים שבעת טמאה זכר יולדת

יום. עשר ארבעה טמאה נקבה טומאות,6)ויולדת ראשי
הטומאה, בוולד כן שאין מה וכלים אדם גם שמטמאים
נמנו  אלו ארבעה בלבד. ומשקין אוכלין אלא מטמא שאינו
בהקדמתו  ורבינו הטומאות. אבות בין א פרק כלים במסכת
הטומאות. אבות חלקי עשר אחד מונה טהרות לספר

ומפורשים 7) טו) פרק (ויקרא בתורה כתובים אלה דינים
לקמן. מבוארים ופרטיהם ה פרק זבים זבים 8)במשנה

נודף" "ריחו מלשון שזה שם מפרש רבינו ו. משנה ד פרק
נגיעה. בלי מרחוק גבי 9)שמורגש על הנמצאים דברים

הזב, לבין בינם חוצצים שכלים כגון בו, נוגעים ואינם הזב
אוכלין  לטמא קלה טומאה כלומר, (שם), מדף טמאים
דיני  רבינו מסיים ולפיך וכלים. אדם לא אבל ומשקין,
ולאחר  הטומאה" אב אותם "ועושה באמרו: ומושב משכב
גבו. על קלה) טומאה (פירוש, מדף ומטמא מוסיף: מכאן

.·„Á‡10‰·Ê „Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰·Ê „Á‡Â ‰pË˜ ‰·Ê ∆»»»¿«»¿∆»»»¿»¿∆»»»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ11Ò‡ ˙ÓÁÓ B‡12ÈzL ÏÚa ·Ê „Á‡Â , ≈¬««¿»≈¬«…∆¿∆»»««¿≈

˙Bi‡¯13‡nËÏ ‰ÂL Ôlk ˙‡ÓË - LÏL ÏÚa B‡ ¿ƒ««»À¿«À»»»¿«≈
ÌÈ¯Á‡14. ¬≈ƒ

הבנת 10) תקל שידיעתם אחדים, יסודיים דינים נקדים
דין  עליו אין אחת ראייה הרואה איש א. שלפנינו: ההלכות

ומושב. משכב מטמא ואינו אחד יום וטמא קרי בעל אלא זב
אחר  בזה ימים בשני בין אחד ביום בין ראיות, שתי ראה ב.
ואם  קרבנות, להבאת מחוץ דבר לכל גמור זב הוא הרי זה,
טהרתו. אחרי קרבנות להביא הוא מחוייב ראיות שלוש ראה
בתקופה  ראיות, כמה אפילו אחד, יום דם שראתה אשה ג.
איסורי  מהלכות ו בפרק רבינו (לדעת לנידה נידה שבין
ראשונה, דם מראיית החל האשה, חיי ימי כל ביאה
ולתקופת  ימים שבעת הנמשכת נידה לתקופת מחולקים
תקופת  שנית מתחילה ולאחריהם יום עשר אחד של זיבה
היום  כל ושומרת אחד יום טמאה לעולם) וכן נידה
במקווה. טבילה אחר טהורה - בטהרה עבר ואם שלאחריו,
ושומרת  היום אותו כל טמאה השני, ביום גם ראתה אם ד.
מובן  טהורה. - בטהרה עבר ואם השלישי, יום כל היא
"שומרת  נקראת היא האלה המקרים ובשני טבילה. שצריכה
יום  נגד טהרה יום שומרת שהיא מפני יום", כנגד יום
ביום  גם דם תראה אם ה. קטנה". "זבה או הטומאה,
ימים  שבעה לספור וצריכה גדולה זבה תיקרא השלישי
קרבנות. מביאה היום ולמחרת שמיני, בליל וטובלת בטהרה

חיצונית.11) סיבה כל איזה 12)בלי של השפעה ידי על
זב  אבל וכדומה, שקפצה או שנבהלה כגון שהוא, מקרה

באונס. מטמא אחת.13)אינו ראייה לבעל פרט
שונים 14) הבדלים יש אבל שווים. כולם בלבד זה לעניין

הבאות. בהלכות ויבוארו ביניהם

.‚‰¯OÚ ˙a ;‰ca ‰‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ ˙a ‰pË¿̃«»«∆»ƒ«¿»¿ƒ»«¬»»
‰·ÈÊa - ÌÈÓÈ15‰‡nËÓ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ; »ƒ¿ƒ»«»»ƒ¿∆»¿«¿»

dÏÚBa ˙‡16.¯‡a˙iL BÓk , ∆¬»¿∆ƒ¿»≈

ראתה 15) ואפילו הנידה תקופת הם הראשונים ימים שבעת
ימים  שלושה תראה ואם כזבה. ולא כנידה דינה בכולם דם
זבה. תהיה ועשירי תשיעי שמיני, היינו, זה, אחר בזה

בתורה 16) ככתוב ימים שבעת וליטמא הטומאה אב להיות
וטמא  ... אותה איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא
ודין  בעילה בעילתה אין זה מגיל למטה קטנה ימים". שבעת

בה. כנוגע בועלה

.„ÌÈ¯b „Á‡Â .‰·ÈÊa ‡nhÓ „Á‡ ÌBÈ Ôa ÔË»̃»∆∆»ƒ«≈¿ƒ»¿∆»≈ƒ
„Á‡Â ÌÈ„·ÚÂ17.‰·ÈÊ·e ‰ca ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ «¬»ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»

ובין.17) בין

.‰Ì„‡ ÒÈ¯Ò18‰nÁ ÒÈ¯Ò ,19¯‡Lk ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ ¿ƒ»»¿ƒ«»ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÈ‡È¯a‰«¿ƒƒ

אדם.18) ידי על את 19)שנסתרס שראה מיום סריס. נולד
ח). פרק יבמות למשנה בפירושו (רבינו סריס הוא החמה

.ÂÔ·Ïa ‰‡nhÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡20Ì„‡a LÈ‡‰ ‡ÏÂ ,21; ≈»ƒ»ƒ«¿»¿…∆¿…»ƒ¿…∆
.Ô·Ïa LÈ‡‰Â ,Ì„‡a ‰M‡‰ ‡l‡∆»»ƒ»¿…∆¿»ƒ¿…∆

לבנה.20) היא הזיבה אדומה.21)אם בזיבה

.ÊÌeËÓË22ÒBÈ‚B¯c‡Â23È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¬≈∆À¿≈
‰M‡‰ È¯ÓÁÂ LÈ‡‰24,LÈ‡k Ô·Ïa ÔÈ‡nhÓ : »ƒ¿À¿≈»ƒ»ƒ«¿ƒ¿…∆¿ƒ

˜ÙÒa Ô˙‡ÓËÂ .‰M‡k Ì„‡·e25ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿…∆¿ƒ»¿À¿»»¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
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ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z Ô‰ÈÏÚ26ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬≈∆¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆«
ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓË27- „Á‡k Ì„‡Â Ô·Ï ‰‡¯ . À¿«ƒ¿»¿»»»»»…∆¿…∆¿∆»

ÌÈL„w‰ ˙‡Â ‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO28Ï·‡ , ¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿∆«√»ƒ¬»
˜Â Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡:¯Ó‡pL ;ÂÈL„ ≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»¿»»»∆∆¡«

eÁlLz ‰·˜ „Ú ¯ÎfÓ29‰‡Óh‰ ‰È‰iL „Ú - ƒ»»«¿≈»¿«≈«∆ƒ¿∆«À¿»
˙È‡cÂ ‰·˜ ˙‡ÓË B‡ È‡cÂ ¯ÎÊ ˙‡ÓË30ÔÎÂ . À¿«»»««À¿«¿≈»«»ƒ¿≈

BlL Ì„‡Â Ô·Ïa Ú‚Bp‰31˙Á‡k32ÏÚ ·iÁ BÈ‡ - «≈«¿…∆¿…∆∆¿««≈«»«
Ì„‡Â Ô·Ïa BÓˆÚa ‡e‰ Ú‚ .ÂÈL„˜Â Lc˜Ó ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿»»»»«¿«¿¿…∆¿…∆

.Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯L∆»»¬≈∆«»«ƒ««ƒ¿»

אשה.22) או איש הוא אם יודעים בו 23)שאיננו ישנם
אשה. של והן איש של הן ספק 24)סימנים שהם מפני

לחומרא. - תורה איסור ספק וכל אשה ספק אם 25)איש
הם  שמא אודם, ראו ואם זכרים, הם שמא לובן, ראו

קדשים 26)נקיבות. או בתרומה, ונגעו זיבה ראו אם
טמאים, וקדשים תרומה כדין אותם שורפים אין ונטמאו,
טהורים. וקדשים תרומה לשרוף ואסור טהורים הם שמא

בשוגג 27) קדשים בשר אכלו או המקדש לבית נכנסו אם
בהם  התרו אפילו ממלקות פטורים ובמזיד מקרבן, פטורים

וודאית.28)למלקות. טומאתם והכוונה 29)שהרי
המקדש. מבית טמאים אנו 30)להרחיק אין זה ובנידון

נקיבה. טומאת או עליו זכר טומאת אם של 31)יודעים
ואנדרוגינוס. וודאי.32)הטומטום ונטמא

.Á‡nËÓ ˙„ÏBi‰ Ì„ B‡ ‰·f‰ Ì„ B‡ ‰cp‰ Ìc««ƒ»««»»««∆∆¿«≈
d˙ca ‰Âc‰Â :¯Ó‡pL .‡OÓ·e ÚbÓa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿«»¿«»∆∆¡«¿«»»¿ƒ»»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .·f‰Â33¯·Îe .‰BÓk ‰Â„nL ,e„ÓÏ ¿«»ƒƒ«¿»»¿∆«¿∆»»»¿»
ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁL ,‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡a≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»∆¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ
.¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ˜¯È Ì„ ‰˙‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;‰M‡a¿ƒ»¬»ƒ»¬»»»…¬≈»
‰pnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡Le dw¯ BÓk BÈ‡Â34, ¿≈¿À»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆»

„¯BÈÂ ˙˙BL ‰ÊÂ ‡ˆBÈÂ ÏbÚ˙Ó ˜¯‰L35. ∆»…ƒ¿«≈¿≈¿∆≈¿≈

רבינו.33) משה עד איש מפי איש שהם 34)קבלה
ומטמאים. וזבה 35)טמאים מזב היוצאים משקים טומאת

בטהור  הזב ירוק "וכי ח): טו, (ויקרא שנאמר מרוקם, למדנו
לרוק  הדומה את מטמאים ולפיכך הערב" עד וטמא וכו'

בלבד.

.ËÔÙc‰ ÔÓ Ì„ BnÚ ‡ˆÈÂ dÙcÓ „Ïe‰ ‡ˆiL ‰M‡ƒ»∆»»«»»ƒ»¿»¿»»ƒ»ƒ«…∆
‰cp‰ Ì„k ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ Ì„ B˙B‡ È¯‰ -¬≈»»≈¬«À¿¿««ƒ»

¯B˜n‰L ,‰·Èf‰Â ‰„l‰Â36‡ÓË BÓB˜Ó37‰M‡‰Â ; ¿«≈»¿«ƒ»∆«»¿»≈¿»ƒ»
‰¯B‰Ë38.ÌÁ¯‰ C¯c Ì„ ‰pnÓ ‡ˆiL „Ú ¿»«∆≈≈ƒ∆»»∆∆»∆∆

תפקידיה 36) לצרכי דמיה נקווים שבו בגוף המקום
לאשה. המיוחדים בו 37)הטבעיים הנקווים והדמים

וכלים. אדם לטמא חמורה, טומאה פירוש,38)טמאים
טמא  אבל יולדת, או כנידה שבעה טומאת טמאה יום אינה ה

הטמא. בדם שנגעה מפני אחד

.È¯˜ÚpL ‰M‡‰ ¯B˜Ó39‰M‡‰ - ı¯‡Ï ÏÙÂ ¿»ƒ»∆∆¡«¿»«»»∆»ƒ»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË40ÈtË ÈzLk ÚÈÊ‰L ¯B˜Ó ÔÎÂ . ¿≈»À¿«∆∆¿≈»∆≈ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

˙BiÏb¯Ó41·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰M‡‰ -42dÈ‡ Ï·‡ . «¿»ƒ»ƒ»¿≈»À¿«∆∆¬»≈»

‰c43ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈÓ„ ‰MÓÁÓ „Á‡ ‰‡¯zL „Ú ƒ»«∆ƒ¿∆∆»≈¬ƒ»»ƒ«¿«¿ƒ
.d˙B‡»

בשר.39) חתיכת ממנו בבשר 40)נעקרה שנגעה מפני
הטמא. הרחם.41)המקור דרך ויצאו לבן, נוזל

אדם 42) ומטמא הטומאה אב הוא במקור שנמצא מה שכל
הערב). עד הנגיעה (יום ערב טומאת ליטמא 43)וכלים

ימים. שבעת

.‡ÈdÈ‡L ,‰¯B‰Ë ‰M‡‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰tË ‰ÚÈÊ‰≈ƒ»ƒ»««¬≈»ƒ»¿»∆≈»
¯B˜nÏ ıeÁÓ ‡l‡44. ∆»ƒ«»

(44- טומאתה בימי שלא למקור מחוץ הבאים והנוזלים
טהורים.

.·È,·Êk ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ - ·Ê ÏL B·BÊ∆»»≈¬«À¿¿»
ÏÎa ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓe .‡e‰ ‡ÓË B·BÊ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¿«≈¿«»¿«»¿»
‡OÓa ‰‡nËÓ dÈ‡ ·Ê ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¯ .‡e‰L∆¿ƒ»ƒ»∆»≈»¿«¿»¿«»

Ú¯Ê ˙·ÎLk ‡È‰ È¯‰Â45LÈ‡Ó ÔÈa ÏB„b LÈ‡Ó ÔÈa , «¬≈ƒ¿ƒ¿«∆«≈≈ƒ»≈≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ ·LiL ˙B·LBn‰Â ˙B·kLn‰ ÔÎÂ .ÔË»̃»¿≈«ƒ¿»¿»∆»«¬≈∆
.ÌÈ¯B‰Ë - ‰iM‰ ‰‡¯L „Ú ‰BL‡¯ ‰i‡¯ ‰‡¯MÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ»«∆»»«¿ƒ»¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰iL ‰i‡¯ ¯Á‡ ‡l‡ ·Ê Èe¯˜ BÈ‡L∆≈»»∆»««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿
ÌÈzLk ‰a¯Ó ˙Á‡ ‰‡¯ .‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰a46- ¿ƒ¿¿À¿≈«»»»»««¿À»ƒ¿«ƒ

l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ËÈÒn‰ ‡47‰B¯Á‡ ‰tË48. ≈»≈∆»«≈ƒƒ»«¬»

במשא.45) לא אבל במגע שמטמאה זיבה 46)טבעית
הילוך  כדי היינו, אחריה. וניגוב טבילה כשיעור רצופה

בינוני. אדם של אמה ידי 47)חמשים על ממקומה מזיזה
בה. נוגע ואינו אחר אותו 48)דבר עושה זו טיפה שהרי

זרע. כשכבת דינן הקודמות אבל זב,

.‚È.‡OÓa ‡nËÓ Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»∆¿…»¿«≈¿«»
È¯‰ .LÙÏ ‡ÓË ÏÎÂ ·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«¿»»¿…»≈»»∆¬≈
‡nËÓ B·BÊ - ¯eÓ‚ ·f ‰Ó :¯eÓb ·Êk Úe¯v‰«»«¿»»«»»¿«≈
‰‡nËÓ ‰BL‡¯‰ B˙i‡¯ - Ú¯ˆÓ Û‡ ,‡OÓa¿«»«¿…»¿ƒ»»ƒ»¿«¿»

.‡OÓa¿«»

.„È·ÎLÂ ·f‰ ˜¯„Á‡ Ïk - ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BÚ¯Ê ˙ …«»¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
‡e‰L ÏÎa ‡nËÓe ,‰¯Bz ÔÈc ‰‡ÓË ·‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«À¿»ƒ»¿«≈¿»∆

‡OÓ·e ÚbÓa49·f‰ ˜¯È ÈÎÂ :˜¯a ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ¿«»¿«»¬≈≈¿…¿ƒ»…«»
‡lL ¯LÙ‡ È‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe .¯B‰ha«»≈≈«¿»¿ƒ¿««¿ƒ∆¿»∆…

‰·ÈÊ ÈÁeˆÁˆ Ì‰a ‰È‰È50.‡e‰L Ïk ƒ¿∆»∆ƒ¿≈ƒ»»∆

זעירות.50)כזוב.49) טיפות

.ÂËÔ‰Ó „Á‡ Ïk - ‰·ÊÂ ˙„ÏBÈÂ ‰c „Á‡Â ·Ê „Á‡∆»»¿∆»ƒ»¿∆∆¿»»»∆»≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .·Êk ‰‡ÓË ·‡ ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe BwÀ̄≈≈«¿»«À¿»¿»¿≈»»
¯‡L „Á‡Â ·f‰ „Á‡ - ·f‰ el‡ ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL∆…««¬»≈«»∆»«»¿∆»¿»

‰Úa¯‡‰51. »«¿»»

הארבעה.51) של השאר כלומר,

.ÊË.‰‡ÓË ·‡ Ô‰Ó ‰LÏL .·Êa ÔÈ˜LÓ ‰ÚLzƒ¿»«¿ƒ¿»¿»≈∆«À¿»
„Á‡ Ïk .ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ,BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ ,Bw¯ :Ô‰Â»≈À¿ƒ¿««¿≈≈«¿»»∆»
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.e¯‡aL BÓk ,‡e‰L ÏÎa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ el‡Ó≈≈¿«≈»»¿≈ƒ¿»∆¿∆≈«¿
,BÈÚ ˙ÚÓc :Ô‰ el‡Â .‰‡Óh‰ „ÏÂk Ô‰Ó ‰LÏL¿»≈∆ƒ¿««À¿»¿≈≈ƒ¿«≈

Â˙ÙbÓ Ì„Â52ÔÈ˜LÓk el‡Ó „Á‡ Ïk .‰M‡‰ ·ÏÁÂ , ¿««≈»…«¬≈»ƒ»»∆»≈≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË53ÌÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ï·‡ ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»»¬»¿«¿ƒ≈ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Ó ‰LÏLe .e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿¿»≈∆¿ƒ
,epnÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ,B˙ÚÊ :Ô‰ el‡Â¿≈≈≈»¿≈»¿»«¿ƒƒ∆

ÂÈ¯·ÁÂ ·f‰ ÔÓ ‰LÏL el‡ È¯‰ .ÈÚ¯‰Â54Ô˙BÓk55 ¿»¿ƒ¬≈≈¿»ƒ«»«¬≈»¿»
Ì„‡‰ ¯‡MÓ56BÚÈÂ BÁÈk .57B¯È¯Â58BlL Û‡‰ ÈÓe ƒ¿»»»»ƒ¿ƒ¿ƒ≈»«∆

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ ˜¯‰ ÏÏÎ·e ,¯·c ÏÎÏ Bw¯k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿À¿»»»ƒ¿«»…≈¬ƒ
‰n‡ ÈtÓ ‡ˆBi‰ Ìc59Ô‰ È¯‰ - ÂÈtÓ ˙˙BM‰ Ì„Â »«≈ƒƒ«»¿»«≈ƒƒ¬≈≈

‰Ê È¯‰ - Ìc ˜˜B¯Â ıˆBÓ ‰È‰ .B˙ÙbÓ Ìc ÏÏÎaƒ¿«««≈»»»≈¿≈»¬≈∆
‡Ïa BÏ ¯LÙ‡ È‡ ıˆBnL Ìc‰L ;˜¯k ‡nËÓ¿«≈¿…∆«»∆≈ƒ∆¿»¿…

.˜¯ ÈÁeˆÁƒ̂¿≈…

שבגופו.52) מפצע הזב  אבל 53)דם נגיעה, ידי על
רביעית. כששתה ויולדת.54)מטמאים נידה זבה

אלו.55) משקין כמו טהורים.56)דינם מאנשים
בגרון.57) חרחור או שיעול ידי על מוציא שהאדם הליחה
מאליו.58) הפה מן הזב הזכר.59)נוזל אבר

ה'תשע"ט  סיון כ"ג רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לח 1) מטמא אם זב של וזובו ויולדת זבה נידה דם יבאר

שטווהו  פשתן או הזב ממנה ששתה כוס המסיט ודין ויבש,
או  במים שנתערב טמא רוק או דם ודין בזה, וכיוצא נידה
כלי  שואלין אם גויים, של רגלים במי שנתערבו רגליו מי
מימי  שנעקרו שנתגיירה גויה או וזבה מקום, מכל רגלים מי
ובנידה  בזיבה המטמאה היא מי ודין והטילו, וטבלו רגליהן

ובלידה.

.‡‰c Ìc2Ï·‡ ,L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓ ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ «ƒ»¿»»¿∆∆¿«≈«¿»≈¬»
Ïk ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ BÚ¯Ê ˙·ÎLÂ Bw¯Â ·Ê ÏL B·BÊ∆»¿À¿ƒ¿««¿≈¿«≈∆»»
.‡nËÓ BÈ‡ È‡cÓ ¯˙BÈ L·È Ï·‡ ,ÁÏ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆«¬»»≈≈ƒ«≈¿«≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯BL Ì‡ ?‰nk „ÚÂ¿««»ƒƒ»¿¿ƒ≈≈¿≈

ÁÏa ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰L ˙BÓÎÏ ¯ÊBÁÂ3eÈ‰ Ì‡ . ¿≈ƒ¿∆»»¬≈∆¿«≈¿«ƒ»
ÔÈ¯LBt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙lÁ˙a ÔÈ¯LBt ÌÈn‰««ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»««ƒ∆≈»¿ƒ

ÔÙBÒa4.Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ¿»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«»»≈

א.2) נד, טהור.3)נדה - יבש נשאר אלא חזר, לא ואם
המעתֿלעת 4) כל במשך פושרים המים היו שאם ואפשר

בן  יהודה כר' טהור. - אעפ"כ שהיה, לכמות חוזר היה
שגירסא  משמע ומדבריו כסףֿמשנה, (ראה א נו, שם נקוסה

משנהֿלמלך). וראה זו, בהלכה לפניו היתה אחרת

.·ÔzLt5‰c ez‡ÂhL6BËÈÒn‰ -7¯B‰Ë8Ì‡Â . ƒ¿»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»¿ƒ
ÁÏ ‰È‰9.‰Èt ˜¯ ÈtÓ ,‡nËÓ - »»«¿«≈ƒ¿≈…ƒ»

ה"ו.5) פ"ד טהרות להרטיב 6)תוספתא נשים של  ודרכן
טוויה. אגב ברוקן החוטים בלי 7)את ממקומו מזיזו

מפני  "המסיטו" ונקט לנוגע, והואֿהדין ישירה. נגיעה
בהיסט. גם מטמא שלח להשמיענו הבאה, מפני 8)הבבא

מטמא  אינו שרוק הקודמת בהלכה ואמרנו נתייבש, שהרוק
לח. כשהוא נתייבש 9)אלא לא שהרוק כלומר,

נתייבש  שאפילו ואומר, יהודה ר' חולק שם (בתוספתא
לשונו  נקט ורבינו טמא. - מים ע"י הפשתן ונתלחלח הרוק
עיין  לדעתו. שהתכוון להניח יש ולפיכך תנאֿקמא, של

שם).

.‚B˙BzLÏ ‡lL CÏÓÂ ÒBk‰ Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈp‰L ·Ê»∆ƒƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿«∆…ƒ¿
¯B‰Ë ÒBk‰ ˙‡ ËÈÒn‰ -10Ïk ·f‰ epnÓ ‰˙L . «≈ƒ∆«»»»ƒ∆«»»

·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË BËÈÒn‰ - ‡e‰L11. ∆«¿ƒ»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»

הכוס.10) על רוק נשאר שמא חוששים ואין
שבפיו 11) רוק קצת יתערב שלא איֿאפשר שותה כשהאדם

ה"ג. פ"ה טהרות תוספתא המשקה. עם

.„CLpL ·Ê12ÔËÈÒn‰ - Ïˆa‰ ˙‡Â ˙t‰ ˙‡13 »∆»«∆««¿∆«»»«¿ƒ»
¯B‰Ë14ÔBÙÙÏn‰Â ˙eLÈw‰ ˙‡ CL .15ÔËÈÒn‰ - »»«∆«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

.Ô‰a ·¯Ú˙n‰ ·f‰ Èt ‰˜LÓ ÈtÓ ,‡ÓË»≈ƒ¿≈«¿≈ƒ«»«ƒ¿»≈»∆

הבצל.13)שם.12) את או הפת הרוק 14)את שאין
יבש. דבר עם לחות.15)מתערב הרבה בהם שיש

.‰ÔÈÏBt ÈtÏ˜16ÔÈÒBÓ¯ez ÈtÏ˜e17ÔˆˆwL18„·BÚ‰ ¿ƒ≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆¿»»»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ;‡ÓË ÔËÈÒn‰ - ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿ƒ»»≈∆»»¿≈»ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk19ÔÈtÏw‰ . ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ
ÔÈ˜ÂMaL20·¯‰ ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ -21. ∆«¿»ƒ¿ƒ»∆««»…

שבע 17)שם.16) אותו ושולקים מר, שטעמו קטנית מין
סעודה  לקינוח אותו אוכלים ואח"כ מרירותו להפיג פעמים

ב). כד, ופירש 18)(ביצה "שפסקן". הגירסא בתוספתא,
בפיו. שקלפם ה"ו.19)הגר"א  אנו 20)לקמן ואין

גויים. של או ישראל של הם אם רוב 21)יודעים אם
רובם  ואם טמאים, – גויים הם לשוק הקליפים מביאי

טהורים. - יהודים

.ÂÌc22- ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË »»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ»¿«¿»
ÔÈÈ·e ¯B‰Ë Ì„a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰23B˙B‡ ÔÈ‡B¯ -24 «…»ƒ¿»≈¿»»¿«ƒƒ

ÌÈÓ ‡e‰ el‡k25Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL ‡ÓË ˜¯ ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈…»≈∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ
Le¯˜ ‰È‰26‰ÁÓ Ì‡Â ;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - B˙i¯·k »»»ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»

˜¯a ·¯Ú˙ .¯B‰Ë Ïk‰ - ÂÈ‡¯Ó eÏËa Ì‡ ,ÌÈna««ƒƒ»¿«¿»«…»ƒ¿»≈¿…
ÂÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ¯Á‡«≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈≈«¿»
Ïk‰ - Ô‰È‡¯Ó eÏËa Ì‡ :ÌÈÓa e·¯Ú˙pL ‡ÓË ÏL∆»≈∆ƒ¿»¿¿«ƒƒ»¿«¿≈∆«…
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,¯B‰Ë»¿ƒ»»≈ƒ¿»≈¿«ƒ¿≈«¿«ƒ
ÈÓa e·¯Ú˙ .ÌÈÓ ‡e‰ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒƒ¿ƒ«ƒƒ¿»¿¿≈
·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÌÈÏ‚¯27. «¿«ƒ∆¿≈»ƒ¿ƒ««»…

ÔÈÏÈËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰L ÈÏk ?„ˆÈk≈«¿ƒ∆»ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ¿ƒƒ
,‡ÓË Ïk‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ Ì‡ :Ì‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ÌL»≈«¿≈∆ƒ…¿≈»ƒ«…»≈
Ïk‰ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë Ïk‰ - Ï‡¯OÈ ·¯ Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»≈«…»∆¡»¿∆¡»«…
ÈÓa ‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÏ‚¯ ÈÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .‡ÓË»≈¿≈ƒƒ¿»≈≈«¿≈≈»ƒ∆¿≈

.·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ‰Ê Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ««»…

ה"ב.22) מתבטל 23)שם הדם מראה ואין אדום, יין
והיין.24)בהם. הטהור הדם מראה 25)את היה אם
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טהור. - שכזו מים לכמות נפל אלמלא בטל הדם
"קשור").26) - תימן (בכתבֿיד סמיך מפני 27)כלומר,

בתערובתם. הקלו - מדרבנן גויים שטומאת

.ÊÔÈÏ‡BL28ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ [ÈÏk]29ÔÈ‡Â ¬ƒ¿≈≈«¿«ƒƒ»»¿≈
˙Ba e„LÁ ‡lL ,Ô‰ ˙Bc ÏL ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»∆ƒ≈∆…∆¿¿¿

.˙Bc Ô‰Lk Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ ˙‡ ÒpÎÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«≈∆≈«¿≈∆¿∆≈ƒ

מיהודים.29)שם.28)

.ÁÒ¯Á30Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓ Ba ÔÈÏÈËÓ ‰·f‰ B‡ ·f‰ ‰È‰L ∆∆∆»»«»«»»¿ƒƒ≈«¿≈∆
BÒaÎÂ31BÒakL ÔÈ˜Ln‰ È¯‰ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt ¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¬≈««¿ƒ∆ƒ¿

BÒakL ÔÈa ,ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ,ÔÈ‡ÓË Ô‰a»∆¿≈ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈∆ƒ¿
ÌÈÏ‚¯ ÈÓa BÒakL ÔÈa ÌÈÓa32da ¯‡L ‡Ï È¯‰L , ¿«ƒ≈∆ƒ¿¿≈«¿«ƒ∆¬≈…ƒ¿«»

ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙ÈÁeÏÁÏ33. «¿ƒ≈≈«¿«ƒ

חרס.30) של של 33)טהורים.32)שטפו.31)עביט
הזב.

.Ë‰·Ê34‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL35ÈÓÈ ˙Ú·L ÛBÒa »»∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ ‰„¯ÈÂ ,‰¯ÈÙq‰«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«««¿ƒ»

ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ -36‰·ÊÂ ¬≈≈»≈ƒ««¬ƒ»¿ƒ¿»»
‰˙È‰37‰‡ÈˆÈ‰ ¯Á‡ B‡ ,38ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‡È‰L39 »¿»«««¿ƒ»∆ƒ¿»¿≈

ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ40‰¯ib˙Â ,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ e¯˜ÚpL ∆∆»ƒ∆∆∆¿≈≈«¿∆»¿ƒ¿«¿»
,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡ ÌÈÓ ‰ÏÈË‰Â ,‰Ï·ËÂ¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ««∆»¿»¬≈∆»≈
È„·BÚ‰ ÈÏ‚¯ ÈÓk Ô‰ È¯‰Â ÔÈÎÏB‰ ‰¯È˜Ú ¯Á‡ Ì‡ƒ««¬ƒ»¿ƒ«¬≈≈¿≈«¿≈»¿≈
ÈÓÈÓk Ì‰ È¯‰Â ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡ B‡ ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«¿≈ƒ««¿ƒ»«¬≈≈¿≈≈

.ÌÈ¯B‰h‰ Ï‡¯OÈ ÈÏ‚«̄¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ

בתיקו.34) שנשארה בעיא א. מג, נעקרו 35)נדה
בגופה. אותם עיכבה והזבה העקירה 36)ממקומם,

טמאים.37)קובעת. רגליה ההטלה.38)ומימי
מדרבנן.40)שם.39) כזבה שדינה

.ÈÌÈ„·Ú‰41‰„Ï·e ‰c·e ‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ42 »¬»ƒƒ«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»
‡Ï ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ï·‡ ,Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¬»»¿≈»ƒ≈ƒ«¿ƒ…
:¯Ó‡pL .‰¯Bz ÔÈc ‰„Ïa ‡ÏÂ ˙Bca ‡ÏÂ ‰·ÈÊa¿ƒ»¿…¿ƒ¿…¿≈»ƒ»∆∆¡«
Èk LÈ‡ LÈ‡ Ì‰Ï‡ Ìz¯Ó‡Â Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ e¯ac«¿∆¿≈ƒ¿»≈«¬«¿∆¬≈∆ƒƒƒ
È„·BÚ‰ ‡ÏÂ ,‰·ÈÊa ÔÈ‡nhÓ Ï‡¯OÈ Èa - ·Ê ‰È‰Èƒ¿∆»¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»¿…»¿≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk ÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈ·ÎBk»ƒ«¬»ƒ»¿«»»¿≈»ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô‰È¯·c ÏÎÏ ÌÈ·Êk e‡nËiL43‡e‰Â . ∆¿«¿¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿≈¿
ÌÈL ÚLz Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL44,‰ÏÚÓÏe „Á‡ ÌBÈÂ ∆ƒ¿∆«»»∆≈«»ƒ¿∆»¿«¿»

ÌÈL LÏL ˙a ‰·˜p‰Â45Ï·‡ ;‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ¿«¿≈»«»»ƒ¿∆»»«¿»¬»
.‰‡ÓË Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰Ê ÔÓfÓ ‰hÓÏ ÌÈpËw‰«¿«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»¿¬≈∆À¿»
Ï‡¯OÈ ˜BÈz ‡‰È ‡lL È„k ,‡È‰ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈ƒƒ¿»≈
˙BÁÙe ,¯eÎÊ ·kLÓa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïˆ‡ ÏÈ‚»̄ƒ≈∆»≈»ƒ¿ƒ¿«¿»
- Ô‰ÈÏÚ e¯ÊbL ˙Úa .‰‡Èa Ô˙‡Èa ÔÈ‡ ‰Ê ÔÓfÓƒ¿«∆≈ƒ»»ƒ»¿≈∆»¿¬≈∆

Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï46BÚ¯Ê ˙·ÎL ‡l‡ ,Ô‰lL …»¿«ƒ¿«∆«∆»∆∆»ƒ¿««¿
‰Ó ÈtÓe .‰¯Bz ÔÈ„k ‰¯B‰Ë ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL∆≈»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿≈»
Ô˙‡ÓhL ÚÈ„B‰Ï È„k ?‰‡ÓË ‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï…»¿»∆»À¿»¿≈¿ƒ«∆À¿»»
ÔÈ·Ê eÈ‰ el‡L ,ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈«…¿ƒ∆ƒ»»ƒ
˙·ÎLk ‰‡Óh‰ ·‡ ÌÚ¯Ê ˙·ÎL ‰˙È‰ - ‰¯Bz ÔÈcƒ»»¿»ƒ¿««¿»««À¿»¿ƒ¿«

È¯·cÓ ‰˙È‰L Ì˙‡ÓËa ÔÈÚ„BiL ¯Á‡Óe .·f‰ Ú¯Ê∆««»≈««∆¿ƒ¿À¿»»∆»¿»ƒƒ¿≈
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ Û¯OÏ e‡B·È ‡Ï ,ÌÈ¯ÙBÒ47. ¿ƒ…»ƒ¿…»∆»¿»¿»»ƒ

‰c Ì„Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B·BfL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆≈»ƒ¿«ƒ»
˙·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ˙a ÏL ‰„ÏÂ ‰·ÈÊ Ì„ B‡«ƒ»¿≈»∆«∆∆»ƒ«
Èt ÏÚ Û‡ ÔÓˆÚ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»««ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈi˜ Ì‰L48È„·BÚ‰ ˜¯Â ,·f‰ ÌcÓ ∆≈¿ƒƒƒ«»ƒ»«»¿…»¿≈
ÏÚB·e ,Ô·k¯Óe Ô·kLÓe ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ≈≈«¿≈∆ƒ¿»»∆¿»»≈

‡Ó „Á‡ Ïk - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚÈ¯·cÓ ‰‡ÓË ·‡ el ∆∆»ƒ»∆»≈≈«À¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ49Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»≈«»ƒ¬≈∆«ƒ«ƒ¿»
ÂÈL„˜Â50ÔlÎÂ .‰Óe¯z‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡Â , ¿»»»¿≈¿ƒ¬≈∆∆«¿»¿À»

,‡OÓa Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓ¿«¿ƒ»»¿≈ƒ¿«»¿«¿ƒ»»¿«»
BÓk ,Ô‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰L ‡l‡ ;¯·c ÏÎÏ ·Êk¿»¿»»»∆»∆«À¿»ƒƒ¿≈∆¿
,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k - ˙È¯Îp‰ Ì„Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««»¿ƒ¿À»¿≈≈«¿∆»

L·È ‡nËÓ BÈ‡Â ÁÏ ‡nËÓ51. ¿«≈«¿≈¿«≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

miiebd la` l`xyik dcilae dcpae daifa oi`nhn micard"
."'ek oi`nhn oi`

במקום  רק שייך הטומאה עניין שכל הוא הדבר וטעם
אלא  לשרות מתאוה אינה הטומאה... "רוח כי הקדושה
וחיות  יניקה תוספת לקבל שתוכל כדי הקדושה" במקום
האמיתית  הטהרה עניין העולם אומות אצל שייך אין ולכן
לא  שהרי עליהם, לשרות מתאווה הטומאה רוח אין כי
של  תוכנה ונמצא וחיות, יניקה תוספת מהם לקבל תוכל

לישראל. ומעלה שבח זו הלכה
אהבתי  אתכם "רק כתיב האדם: לעבודת מזה יש והוראה
כל  את עליכם אפקוד כן על האדמה משפחות מכל
שיהיה  כדי רק הוא ב"עוונותיכם" התכלית כי עוונותיכם"
זכויות  סוג של עילוי בו ויתווסף כזכויות" לו נהפכו "זדונות
אלא  כשלעצמה הבריאה מצד כלל שייך שאינו יותר נעלה
"חטא" על כאן שמדובר ופשיטא האדם. עבודת מצד רק
היינו  חטאים" שלמה ובני אני "והייתי כמו חסרון מלשון
עדיין  גמור, צדיק – ומעלתו עבודתו אחר שגם חסרים,
"אלקים  ה' אל וצועק התשובה עבודת של העילוי לו חסר
שהרי  חסרונו, יתמלא ואז משיח כבר שיבוא לך" דמי אל

בתיובתא". צדיקייא לאתבא אתא "משיח
(e"h oniq dxdh xtq zekln oii it lr)

א.41) א, פרשתא זבים פרק כהנים' ו'תורת מ"א, פ"ב זבים
א.42) א, פרשתא תזריע פרשת א.43)שם, לד, נדה
ב.44) לו, זרה א.45)עבודה לז, טבעית.46)שם
צריך 47) דאורייתא טומאה שנטמאו וקדשים תרומה

בידיים. ולאבדם לשרפם אסור מדרבנן וכשנטמאו לשרפם,
ולא 48) (ר"מ), רומא בדפוס אלא אינן התורה" "מן המלים

"אע"פ  הנז': שבכת"י זו היא הנכונה והגירסא תימן. בכת"י
וזוב  (הגויה) דם ראו שלא פירוש, וזוב", מדם נקיים שהם
המעתיק  טעה [כנראה מיותר. וביאור ברור, כאן הכל (הגוי).
טמאים, אינם שהכוונה וחשב "נקיים", המלה בפירוש

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



קנא ayene akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oeiq c"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מדרבנן  שהרי התורה", "מן המלים את הוסיף ולפיכך
שהם  שכתבנו, כמו הוא הנכון הפירוש אולם מטמאים,

זוב]. או דם ראו ולא חכמים.49)נקיים גזירת הכוונה כאן
ה"ז.50) פ"א למעלה ישראלית 51)ראה כדם שלא

שם. במשנה כביתֿהלל ויבש. לח שמטמא

ה'תשע"ט  סיון כ"ד חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) הזבה על והבא כנידה, הוא אם נידה הבועל יבאר

דינן. ומה למפרע הטמאות הנשים יולדת, או יום שומרת

.‡‰ck - ‰c ÏÚBa2‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ ‡e‰L , ≈ƒ»¿ƒ»∆»≈¬«À¿»
‡OÓ· Ì„‡ ‡nËÓe ,ÚbÓa ÌÈÏk ‡nËÓ .‰¯Bz ÏL3 ∆»¿«≈≈ƒ¿«»¿«≈»»¿«»

Ëq‰a ‡nËÓe ,ÚbÓ·e4·k¯Óe ·kLÓ ‡nËÓe , ¿«»¿«≈¿∆≈¿«≈ƒ¿»∆¿»
‰ck5. ¿ƒ»

אותה 2) איש ישכב שכוב "ואם כד): טו, (ויקרא שנאמר
כהנים' 'תורת כנדה, טמא הבועל פירוש, עליו". נדתה ותהי

ה"ג. פ"ז, זבים הנדה,3)פרשת בועל את נשא הטהור אם
בו. נגע שלא אע"פ נטמא להיפך, אותו 4)או נשא ולא

משא  טומאת רבינו שלדעת ללמוד, יש (מכאן נטמא –
לך  אין כן, לא שאם הטומאה, את הניד לא אפילו פירושה
בהקדמתו  ישראל' 'תפארת ראה היסט. שאינן משא

ו).לטהרות, ומרכב 5)אות משכב שהרי ממש, כנדה לא
כראשון  דינו נדה בועל ושל הטומאה, אב הוא נדה של
ללמדנו, רק והתכוון בה"ב, רבינו שמבאר כמו לטומאה,
נדה, כדין בהם נגע שלא אע"פ ומרכב משכב שמטמא
מה  יתבאר ששי פרק לקמן אחרים. בטמאים מהֿשאיןֿכן

כאן). משנהֿלמלך (ראה למרכב משכב בין

.·‰c ·kLÓk B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓ ÔÈ‡≈ƒ¿«≈ƒ»∆¿»¿ƒ¿«ƒ»
‰c ÂÈÏÚ ‰Ò¯cL ·k¯n‰ B‡ ·kLn‰L .d·k¯Óe∆¿»»∆«ƒ¿»«∆¿»∆»¿»»»ƒ»
B·k¯Óe ‰c ÏÚBa ·kLÓe ,‰‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡ -»≈¬«À¿»ƒ¿«≈ƒ»∆¿»

‰‡ÓË „ÏÂ -6ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚BpL ÌÈÏÎk , ¿«À¿»¿≈ƒ∆≈«»∆∆≈»¿«¿ƒ
‰nÏÂ .„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡»»¿…≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«¿»»

?d·kLÓ ˙‡ÓhÓ B·kLÓ ˙‡ÓË ‰Ú¯‚7ÈtÓ ƒ¿¿»À¿«ƒ¿»ƒÀ¿«ƒ¿»»ƒ¿≈
‡ÓËÂ ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :‰c ÏÚB·a ¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈ƒ»¿ƒƒ»»»»¿»≈
·kLÈ ¯L‡ ·kLn‰ Ïk :Ba ¯Ó‡Â ;ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒ¿∆¡«»«ƒ¿»¬∆ƒ¿«
,ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e :¯Ó‡pL ¯Á‡Ó .‡ÓËÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈««∆∆¡«¿ƒƒ»»»»
?¯Ó‡ ‰nÏÂ !?·kLÓ ‡nËÓ ‡e‰L Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆¿«≈ƒ¿»¿»»∆¡«

B˜z ·e˙k‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ8‰‡ÓhÓ ƒƒ«¿»»¿∆«»ƒ¿ƒÀ¿»
‰‡ÓËa B‡Ï˙e ,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËlÓ ,‰¯eÓÁ¬»ƒ¿«≈»»¿≈ƒ¿»¿À¿»
ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÈ ‡ÏÂ ,„ÏÂ B·kLÓ ‰È‰iL ,‰l«̃»∆ƒ¿∆ƒ¿»»»¿…¿«≈»»¿≈ƒ
˙B„ÏÂ ¯‡Lk ,„·Ïa ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡l‡∆»√»ƒ«¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿

.˙B‡Óh‰«À¿

ב.6) לב, עליו",7)נדה נדתה "ותהי תורה: כתבה הלא
ממש? כנידה שדינו א.8)ומשמע לג, שם

.‚Ú ‡a‰ „Á‡ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL ÏÚ B‡ ‰cp‰ Ï9 ∆»«»««ƒ»«∆∆¿∆∆
„Á‡ [.Ôk¯„k ‡lL ÔÈa Ôk¯„k ÔÈa] .˙„ÏBi‰ ÏÚ B‡««∆∆≈¿«¿»≈∆…¿«¿»∆»

‰¯Ún‰10‰pËw‰ ÏÚ ‡aL ÏB„b ÔÈa .¯ÓBb‰ „Á‡Â ««¬∆¿∆»«≈≈»∆»««¿«»
ÏÚBa ÌeMÓ ‡nË˙Ó - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡aL ÔË˜ ÔÈa≈»»∆»««¿»ƒ¿«≈ƒ≈
ÚLz Ôa ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰cƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈∆≈«

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL11ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ ˙ÏÚ·p‰Â , »ƒ¿∆»¿«ƒ¿∆∆»¿»«»»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ12ÌeMÓ ‡nË˙Ó BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt Ï·‡ ; ¿∆»¬»»ƒ»≈ƒ¿«≈ƒ

„ÏÂ ‡e‰L ,„·Ïa ‰ca Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa≈ƒ»∆»ƒ≈«¿ƒ»ƒ¿«∆»»
Ba Ú‚Bk ‡e‰ È¯‰ - ·f‰ ÏÚBa ÔÎÂ .·‡ BÈ‡Â13. ¿≈»¿≈≈«»¬≈¿≈«

·f‰ ÔÓ ˙ÏÚ·p‰ B‡ ·fa Ú‚Bp‰ „Á‡Â14. ¿∆»«≈««»«ƒ¿∆∆ƒ«»

וד.9) ג, דין בהערות ה"ב פ"א למעלה 'תורת 10)ראה
ה"י. ביאה איסורי מהל' פ"א ראה ה"א. שם כהנים'

א.11) מה, ב.12)נדה מד, א.13)שם עג, שם
מטמא 14) הזב ואין בועלה, את מטמאה היא דרשו: שם

בועל. שהוא מה

.„˙„ÏBi‰Â ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBLÂ ‰·f‰Â ‰cp‰«ƒ»¿«»»¿∆∆¿∆∆¿«∆∆
˙B‡nËÓ Ìlk - Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¬»»À»¿«¿

‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡ ˙ÚÏ ˙ÚÓ Ú¯ÙÓÏ15e‰ÊÂ . ¿«¿≈«≈≈¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿∆
‰˙È‰L ‰M‡ ?„ˆÈk .‰cpaL ˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¿≈∆«ƒ»≈«ƒ»∆»¿»

˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡Â ‰¯B‰Ë16˙È¯ÁLa dÓˆÚ ‰˜„·e , ¿»¿≈»∆∆»¿»«¿»¿«¬ƒ
‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„a ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»¿»«¬ƒ«»¿»«¿»»¿»
‰„È˜t ˙ÚMÓ ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk È¯‰ - Ìc»¬≈»«¿»∆»¿»ƒ¿«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ‰iL ‰„È˜t ˙ÚL „Ú ‰BL‡¯17. ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿«¿≈«

ÌÈL ¯Á‡Ïe ,‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ÌBi‰ ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«»¿»¿»¿««¿«ƒ
˙B¯‰h‰ Ïk - Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ ‰LÏL B‡¿»»ƒ»¿»»¿»»»«¿»
ÌÈ¯OÚ „Ú Ìc ‰‡ˆÓe ‰˜„aL ˙ÚÓ ‰˙OÚL∆»¿»≈≈∆»¿»»¿»»«∆¿ƒ

˙BÚL Úa¯‡Â18„ÚÂ .˙B‡ÓË Ú¯ÙÓÏ19¯Á‡lL ¿«¿«»¿«¿≈«¿≈¿≈∆¿««
LÈÓLz‰ ÈÙlLÂ ,‰„È˜Ùk ‡e‰ È¯‰ - LÈÓLz‰««¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿≈««¿ƒ
‰ÙÈ Ba ˙˜„Ba dÈ‡L ÈtÓ ,‰„È˜Ùk BÈ‡ -20. ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆∆»∆

לבדיקה.15) רוב 16)מבדיקה דם. לראיית קבוע זמן
ראתה  ואם מסוים. ביום לחודש אחת דם רואות הנשים
רצופים, חדשים בשלושה בחודש יום באותו פעמים שלוש

זה. ביום וסת לה תיכף 17)נקבע הדם בא שמא חוששים
בו. הרגישה ולא הראשונה הבדיקה אבל 18)אחרי

אףֿעלֿפי  טהורות, – לעת מעת לפני בהן שנגעה הטהרות
א. ב, נדה במשנה, כחכמים רב. זמן עצמה בדקה שלא

בו.19) שבדקה א.20)המטלית ה, שם

.‰- dzÒÂ ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯Â ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ƒ»∆≈»∆∆¿»¬»»ƒ¿«ƒ¿»
d˙ÚL dic21Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË dÈ‡Â22˙ÚL ÚÈb‰ . «»¿»»¿≈»¿≈»¿«¿≈«ƒƒ«¿«

dÓˆÚ ‰˜„a ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,dÓˆÚ ‰˜„a ‡ÏÂ dzÒÂƒ¿»¿…»¿»«¿»¿««»ƒ»¿»«¿»
˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰Â Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ‰‡ˆÓe»¿»»¬≈¿≈»¿«¿≈««¬≈ƒ¿∆¿«
‰¯eÓ‡‰ ˙B˙ÒÂ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊÂ .dzÒÂ ˙ÚMÓ ‰cƒ»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ¿«¿»»¬»
¯Á‡ ‰˜„aLk ‰¯B‰Ë dÓˆÚ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿ƒ»¿»«¿»¿»¿∆»¿»««

‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙Òe‰23. «∆∆¬≈¿»

וסתה 21) משעת בהן שנגעה הטהרות את רק מטמאת
א. ב, שם משנה, והטעם,22)ואילך. א. לט, שם משנה,

הקבוע. בזמן בא שהדם מניחים -23)שאנו א טז, שם
שהלכה  למקובל בהתאם כרב ופסק ושמואל, רב מחלוקת
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הבדיקה  הוא: רב של נימוקו באיסורים. שמואל נגד כרב
הוסת. ביום דם בא שלא הוכיחה

.Â‰M‡ Ïk24˙ÒÂ dÏ LiL25:dÓˆÚa LÈb¯z - »ƒ»∆≈»∆∆«¿ƒ¿«¿»
˙LLBÁ B‡ ,˙LhÚ˙Ó B‡ ,˙˜‰ÙÓ26dÒ¯k Èt27 ¿«∆∆ƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿≈»

‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ28˙È¯e¯Óˆ dzÊÁB‡ B‡ ,29dL‡¯ B‡ , ¿ƒ≈≈∆»«¿»«¿ƒ…»
LÈÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ„·k ‰È¯·È‡ B‡ ‰ÈÏÚ „·k»≈»∆»≈»∆»¿≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
„Á‡ ‰¯˜Ó da ÏÈÁ˙iL ˙Úa ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰M‡ƒ»∆«¿»ƒ¿¿≈∆«¿ƒ»ƒ¿∆∆»

ÔÈzÓzL ‰M‡ LÈÂ ,B˙lÁ˙a „iÓ el‡Ó30‰¯˜Óa ≈≈ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»∆«¿ƒ¿ƒ¿∆
ÛBÒa Ìc‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â ÌÈzL B‡ ‰ÚL ‰Ê∆»»¿«ƒ¿««»ƒ¿∆«»¿

‰„eÓÏ ‰˙È‰ .˙Òe‰31˙Òe‰ ˙lÁ˙a ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï «∆∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««∆∆
˙B‡ÓË ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰ Ïk -32; »«¿»∆»¿»¿«∆∆¿≈

Ïk - ˙Òe‰ ÛBÒa ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰„eÓÏ ‰˙È‰»¿»¿»ƒ¿»¿«∆∆»
˙B¯B‰Ë ˙Òe‰ CB˙a ‰˙OÚL ˙B¯‰h‰33dÈ‡Â , «¿»∆»¿»¿«∆∆¿¿≈»

˙Ú „Ú ˙B‡¯Ï dk¯cL ‰ÚMÓ ‡l‡ ˙LLBÁ∆∆∆»ƒ»»∆«¿»ƒ¿«≈
.Ìc ‰‡ˆnL∆»¿»»

א.24) סג, שם לימים 25)משנה, וסת שקובעת כשם
הנ"ל  והמשנה למקרים, וסת קובעת כך ד), הלכה (ראה
דגופא"), ("וסתות למקרים בווסתות שם בגמרא מתפרשת
שיש  באשה שמדובר משמע כאן רבינו של מלשונו אולם
שתופעות  הנשים של ומטבען שהוא, איזה קבוע וסת לה

הדם. לראיית קודמות כאן כבדות 26)המנויות מרגישה
הטבור.27)וכאב. מקום.28)מקום אותו

זה.30)צמרמרות.29) במצב ותשאר שתמשיך
בכך.31) דם,32)רגילה ומצאה הווסת  בסוף בדקה אם

בה"ה. שנתבאר כמו טהורות, – מצאה לא אם אבל
שם.33) משנה,

.ÊÌ˙k ‰‡B¯‰34‰„È˜t‰ ˙Ú „Ú Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË -35. »»∆∆¿≈»¿«¿≈««≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‡ÓË Ì˙k‰ ÂÈÏÚ ‡ˆÓpL „‚a‰ ÔÎÂ36„ÚÂ . ¿≈«∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆»≈¿«¿≈«¿«

‰È‰ ‡ÏÂ ‰f‰ ˜eÏÁ‰ Èz˜„a :¯Ó‡zL „Ú ?‰nk«»«∆…«»«¿ƒ∆»«∆¿…»»
ez˜„a ‡ÏÂ ezÒak elÙ‡ .Ì˙k ÂÈÏÚ37Ì„wÓ ‡ÓË - »»∆∆¬ƒƒ¿«¿…¿»«»≈ƒ…∆

Ì˙k‰ ‡ˆÓ elÙ‡Â .‰˜È„a ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ Òeak‰«ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ»«¬ƒƒ¿»«∆∆
ÁÏ38;‰˜È„a‰ ˙ÚL „Ú Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ ‰Ê È¯‰ - «¬≈∆¿«≈¿«¿≈««¿««¿ƒ»

ÌL ‰È‰ ÌÈÓiÓ :¯ÓB‡ È‡L39ÌÈÓ ÂÈÏÚ eÏÙ ‰zÚÂ ∆¬ƒ≈ƒ»ƒ»»»¿«»»¿»»«ƒ
.ÁÏ ‰OÚÂ¿«¬»«

בגדה 34) על או גופה על דם של כתם מצאה אם - ב ד, שם
פ"ט). ביאה איסורי בהל' מבוארים כתם אפילו 35)(דיני

בפירושו  (רבינו הפקידה משעת לעת ממעת יותר עבר אם
ממש, דם מבראיית יותר בכתם חומרא מזה יוצא למשנה).
שעת  או לעת מעת או יותר: הקצר הזמן קובע בראייה שהרי
מבואר  דבר של וטעמו ה"ד). למעלה (ראה הבדיקה
שלא  לה שאפשר מפני קורקוס, הר"י בשם בכסףֿמשנה
דם  עכשיו מוצאת היא אם אבל רב, זמן בכתם להרגיש

רב. זמן לפני בא שמא לחשוש אין - הטהרות 36)ממש
טמאות. – שנבדק אחרי בבגד אומרת 37)שנגעו כשהיא

הכביסה. לפני שבדקה תולים אנו בסתם אבל בדקתו, שלא
ב. נו, שהכתם 38)שם מוכיחה שהלחות אומרים אנו אין

א. נו, שם במשנה כתנאֿקמא להתייבש. הספיק ולא טרי
ונתייבש.39)

.ÁÔ˙ÚL ÔicL ÌÈLp‰ ÏÎÂ40Ô˙i‡¯k ÔÓ˙k -41, ¿»«»ƒ∆«»¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»
ÌÈLp‰ el‡ Ïk .Ú¯ÙÓÏ Ô˙B‡ ‡nËÓ BÈ‡Â¿≈¿«≈»¿«¿≈«»≈«»ƒ
Ì˙k ‰‡ˆÓ ÔÈa Ìc ‰˙‡¯ ÔÈa ,Ú¯ÙÓÏ ˙B‡Óh‰«¿≈¿«¿≈«≈»¬»»≈»¿»∆∆
Ì„‡ ‡nËÏ Ú¯ÙÓÏ ·k¯Óe ·kLÓ ˙B‡nËÓ -¿«¿ƒ¿»∆¿»¿«¿≈«¿«≈»»
.Ú¯ÙÓÏ ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯ ÔÎÂ .ÌÈ„‚·e¿»ƒ¿≈À»≈≈«¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈«

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk elÙ‡Â42˙B‡nËÓ «¬ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ¿«¿
ÏÚBa‰ ˙‡ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .Ú¯ÙÓÏ B˙B‡¿«¿≈«¬»≈»¿«¿∆«≈
Ú‚B ÌeMÓ ‡l‡ ,‰c ÏÚBa ÌeMÓ Ú¯ÙÓÏ¿«¿≈«ƒ≈ƒ»∆»ƒ≈«

„·Ïa43¯Á‡Ó d˙B‡ ÏÚBa‰ - Ì˙k ‰‡B¯‰ Ï·‡ . ƒ¿«¬»»»∆∆«≈»≈««
‰c ÏÚBa ÌeMÓ ‡ÓË Ì˙k‰ ‡ˆÓpL44. ∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒ≈ƒ»

לקמן 40) המנויות נשים וארבע קבוע, וסת לה שיש אשה
ה"א. בן 41)פ"ד חנינא כרבי דם, ראיית כדין הכתם דין

א. ה, שם כלי 42)אנטיגנוס לכלי. ומהודק צמוד כיסוי
בהיסט  אלא וכדומה מת בטומאת מיטמא אינו שכזה חרס

וזבה. וזב נדה ו,43)ע"י שם ומושב. משכב מטמא ואינו
בברייתא. כתנאֿקמא "ומודים 44)א. א. יד, שם משנה,

בועלה". את שמטמאה כתם ברואה עקיבא לרבי חכמים

.ËBn‡ - d¯ÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰L ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ
‰„Ï ‰‡ÓË45„È ˙„ÏBÈ ˙‡ÓËÂ .46˙ÚÓ ˙‡ÓËÂ , ¿≈»≈»¿À¿«∆∆»¿À¿«≈≈

˙ÚÏ47e¯‡aL BÓk Ú¯ÙÓÏ ‰„È˜ÙÏ ‰„È˜tÓ B‡48, ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«¿≈«¿∆≈«¿
˙B˙ÒÂ ˙‡ÓËÂ49ÌÈÓ˙k ˙‡ÓËÂ ,50È¯·cÓ Ïk‰ - ¿À¿«¿»¿À¿«¿»ƒ«…ƒƒ¿≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BO ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˜ÙqÓ Ô˙‡ÓËÂ .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿À¿»»ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ¬≈∆
ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z51ÔÈÏBz ‡l‡ ,52eOÚpL ÔÈlÁ ÔÎÂ . ¿»¿»»ƒ∆»ƒ¿≈Àƒ∆«¬
L„w‰ ˙¯‰Ë ÏÚ53Ï·‡ .ÔÈÏBz - el‡a e‡ÓËpL «»√««…∆∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬»

ÔÈÏe·h‰ ÔÈlÁÂ ,‰Óe¯z‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ÌÈOÚp‰««¬ƒ«»√««¿»¿Àƒ«¿ƒ
‰lÁÏ54ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ -55Ô‰L ˙B‡Óh‰ el‡ ÏÎa ¿«»≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈«À¿∆≈

,ÌÈLp‰ el‡Ó ˙Á‡ ÏkL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈∆»««≈≈«»ƒ
‰‡B¯ ÏÚB·e ,Ô‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe Ôw¯Â Ô·k¯Óe Ô·kLÓeƒ¿»»∆¿»»¿À»≈≈«¿≈∆≈»
¯Á‡Ó ˙„ÏBÈ ÏÚB·e ,Ì˙k‰ ‡ˆÓpL ¯Á‡Ó Ì˙k∆∆≈««∆ƒ¿»«∆∆≈∆∆≈««

¯·È‡‰ ‡ˆiL56È¯·cÓ ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ôlk - ¯ÊÁÂ ∆»»»≈»¿»«À»¬À¿ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

א.45) כח, שם הונא, רב של בספרים 46)מימרא
הכוונה  "יד". המלה את בסוגריים בטעות הקיפו שלפנינו,
ומשמיענו  ידו". את העובר "שהוציא למעלה: שנאמר לדין
האחרות  הטומאות כמו סופרים מדברי שטומאתה רבינו
אין  תימן, ובכת"י (ר"מ) רומא בדפוס כאן. המנויות

לעת 47)סוגריים. "מעת א: טו, נדה ה"ד. למעלה ראה
כאן 48)דרבנן". העמיד "יד", המילה את שמחק המעתיק

למחקה. ויש ובדקה 49)נקודה קבוע וסת לה שיש אשה
טמאה  – דם ומצאה וסת שעת אחרי מסויים זמן עצמה
למפרע  וטומאה ה"ה). למעלה (ראה הוסת שעת עד למפרע
א. טז, שם רב, לדעת יצחק בר נחמן כרב מדרבנן. היא זו

דרבנן".50) "וכתמים א: טו, פ"ב 51)שם למעלה ראה
נשארים 52)ה"י. שורפים. ולא אותם אוכלים לא

בספק. שחוליהם 53)ועומדים הקפידו הראשונים חסידים
המחייבות  טומאה מכל וההרחקה הזהירות באותה ייעשו
נמוכה  שהיא תרומה כטהרת רק הקפידו מהם ויש בקדשים,
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קודש. חלה,54)מטהרת ממנה הפרישו שלא עיסה
"טבל". אחרון.55)נקראת כלשון א ז, ודף שם.

העובר.56) של

ה'תשע"ט  סיון כ"ה שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תקנת 1) למפרע, מטמאות ואינן שעתן שדיין הנשים יבאר

כל  וערבית, שחרית עצמן בודקות יום שבכל חכמים
כתמים  הכשר מהגויים, או ישראל מבין הבאים הכתמים

דם. ממנה ויצאה שמתה והאשה המטמאים,

.‡Ô˙ÚL Ôic ÌÈL Úa¯‡2.Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â «¿«»ƒ«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«
‡È‰ BÊ È‡ .‰˜Êe ‰Ïe˙·e ,‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ :Ô‰ el‡Â¿≈≈¿À∆∆¿ƒ»¿»¿≈»≈ƒ

d¯aÚ ¯kiMÓ ?˙¯aÚÓ3˙¯aÚÓ ˙˜ÊÁa ‰˙È‰ . ¿À∆∆ƒ∆À«À»»»¿»¿∆¿«¿À∆∆
Áe¯ ‰ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯Â4BÈ‡L ¯·„ B‡ ¿»¬»»¿««»ƒƒ»«»»∆≈

d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - „ÏÂ5¯Á‡Â Ìc ‰˙‡¯ .d˙ÚL di„Â »»¬≈¿∆¿»»¿«»¿»»»¬»»¿««
d¯aÚ ¯k‰ Ck6ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - »À«À»»¬≈¿«¿»¿«¿≈«¿»

‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ Ïk ?‰˜ÈÓ ‡È‰ BÊ È‡ .ÌÈLp‰«»ƒ≈ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿»»
B‡ ‰Ê ÔÓÊ CB˙a da ˙Ó elÙ‡ .‰„l‰ ÌBiÓ L„Á…∆ƒ«≈»¬ƒ≈¿»¿¿«∆
Ï·‡ .d˙ÚL dic - ‰˜ÈÓÏ e‰˙˙ B‡ e‰˙ÏÓbL∆¿»«¿¿»«¿ƒ¿ƒ»«»¿»»¬»
‰˜ÈÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡««∆¿ƒ¿«¿»»…∆««ƒ∆ƒ¿ƒ»

- ˙ÎÏB‰ÂBÊ È‡ .ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ‰‡ÓË BÊ È¯‰ ¿∆∆¬≈¿≈»¿«¿≈«¿»«»ƒ≈
˙Ïe˙a .‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡lL Ïk ?‰Ïe˙a ‡È‰ƒ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»¿«

ÌÈÓc7ÌÈÏe˙a ˙Ïe˙a ‡Ï ,e¯Ó‡8elÙ‡ ?„ˆÈk . »ƒ»¿…¿«¿ƒ≈«¬ƒ
ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡¯Â ˙‡O9‰˙‡¯Â ‰„ÏÈ B‡ , ƒ»¿»¬»»≈¬«ƒƒ»¿»¿»¬»

‰‡ÓË ÔÈÚÏ ‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰„Ï ˙ÓÁÓ Ìc»≈¬«≈»¬«ƒƒ¿»¿ƒ¿«À¿»
‰ÈÏÚ e¯·ÚL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊ È‡ .d˙ÚL di„Â¿«»¿»»≈ƒ¿≈»…∆»¿»∆»
È‡Â .Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ»¿ƒ¿»¿…»¬»»¿≈
dÏ ˙B‡¯B˜ ‰È˙B¯·ÁL Ïk ?d˙e˜ÊÏ CeÓÒ ‡È‰ BÊƒ»¿ƒ¿»…∆«¿∆»¿»

˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰ÈÙa ‰˜Ê10LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú . ¿≈»¿»∆»¿≈»«¿∆∆»¿»∆»»
˙BBÚ11˙BBÚ LÏL ‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ e¯ÊÁÂ ,‰˙‡¯Â¿»¬»¿»¿¿»¿»∆»»

¯˙È B‡ ˙BÁt B‡ ˙B¯Á‡12ÏÎk ‡È‰ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ¬≈»»≈¿»¬»¬≈ƒ¿»
.Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓe ÌÈLp‰«»ƒ¿«¿»¿«¿≈«

ה).2) הלכה ג פרק למעלה (ראה למפרע טמאות אינן
העובר 3) שהכרת מאיר, רבי בשם סומכוס אמר ב ה, שם

העיבור. תחילת אחר חדשים שלושה שלפוחית 4)היא
רוח. אומרים 5)מליאה אנו ואין מעוברת בחזקת

העיבור. את הפסיקה לראייתה.6)שההפלה סמוך
כן.7) לפני דם ראתה נבעלה.8)שלא מחמת 9)שלא

בתולים. דם הם והדמים שהיא 10)בעילה, פי על ואף
יום.11)מתביישת. שלושים היא העונות 12)עונה ימי

הראשונות. העונות לימי בדיוק מכוונות היו לא

.·‰Ïe˙a13˙ÚÙBL elÙ‡ Ìc ‰˙‡¯L14‰Ú·L Ïk ¿»∆»¬»»¬ƒ««»ƒ¿»
˙ÙÏB„ B‡15˙Á‡ ÌÚt BÊ È¯‰ -16‰˜ÒÙe Ìc ‰˙‡¯ . ∆∆¬≈««««»¬»»»¿»

.ÌÈÓÚt ÈzL BÊ È¯‰ - ‰˙‡¯Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿»¬»¬≈¿≈¿»ƒ

דמים.13) הפסק.14)בתולת טיפה 15)בלי אחר טיפה
ניכר. הפסק שעתה.16)בלי ודיה

.‚dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ˙˜Èz17ÌÚt Ìc ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï ƒ…∆∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»»««
˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡¯ ;d˙ÚL dic - ‰iLe ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»«»¿»»»¬»««¿ƒƒ

Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ -18ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú] .19 ¿«¿¿«¿≈«»¿»∆»¿»√»ƒ
[d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â20‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿««»»¬»«»¿»»»¿»∆»¿»

e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á√»ƒ¬≈ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
‰‡nËÓ - ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»¿«¿»

Ú¯ÙÓÏ21. ¿«¿≈«

טרם 17) או אחד ויום שנה עשרה משתים למטה בגיל
בתורת  הרשב"א מסוים. במקום שערות שתי לה שצמחו
דינים  טעם מפרש כאן) משנה הכסף (מביאו הארוך  הבית
לה  אין לראות זמנה הגיע שלא תינוקת סתם ואומר: אלה
מעיד  שאינו מקרה זה הרי אחת פעם ראתה ואם נידות דמי
ואינה  כראשונה נידונה שנייה ראיה ולפיכך טבעה, שינוי על
פעם  כשראתה אבל הראשונה, של כוחה את מחזקת
שאינה  להן שקדמה הראשונה על השתיים מעידות שלישית

נידות. בדם זו תינוקת והוחזקה או 18)מקרה לעת מעת
שתי  אבל שלישית, בראיה והמדובר לפקידה. מפקידה
פי  על אף שעתן ודיין כדינן נשארו הראשונות הראיות
מפני  דבר, של וטעמו מקריות, היו שלא הדבר שהוברר
בתינוקת. בה הקילו התורה מן אינה למפרע שהטומאה

דמיה.19) נסתלקו אומרים אנו ראיה, נידונה 20)בלי
ראשונה. הראיות 21)כראיה שתי אבל השלישית, בראיה

למפרע. מטמאות אינן הראשונות

.„‰BL‡¯ ÌÚt ‰˙‡¯Â ˙B‡¯Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ˙˜Èzƒ…∆∆ƒƒ«¿«»ƒ¿¿»¬»««ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰iL ;d˙ÚL dic -22e¯·Ú . «»¿»»¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈«»¿

ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ23dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â »∆»¿»√»ƒ¿««»»¬»«»
d˙ÚL24¯Á‡Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ e¯·Ú ; ¿»»»¿»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿««

Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ - ‰˙‡¯ Ck25. »»¬»¿«¿»¿«¿≈«

עשרה 22) משתים כשגילה היינו לראות, זמנה הגיע אם
נידה  דמי שערות, שתי לה וצמחו ולמעלה אחד ויום שנים
לדבר  בגרותה על מעידה שנייה ראיה ולפיכך בה  מצויים

זה. בפרק א שבהלכה דמים בתולת היא וזו ללא 23)זה
לנידות 24)ראיה. עדיין הגיעה שלא מוכיח הזה ההפסק

שלה.25)קבועה. וסת הוא שכך אנו אומרים

.‰ÌpÓÊ ÚÈb‰L ‰Ïe˙·e ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿»∆ƒƒ«¿«»
ÌÚt e‡¯ ;Ô˙ÚL Ôic - ‰BL‡¯ ‰i‡¯ e‡¯L ˙B‡¯Ïƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«»¿»»»««
.e¯‡aL BÓk ,ÌÈLp‰ ÏÎk Ú¯ÙÓÏ ˙B‡nËÓ - ‰iL¿ƒ»¿«¿¿«¿≈«¿»«»ƒ¿∆≈«¿

Ò‡a ‰BL‡¯‰ e‡¯ Ì‡Â26.Ô˙ÚL Ôic ‰iMa Û‡ - ¿ƒ»»ƒ»¿…∆««¿ƒ»«»¿»»

באונס 26) שראייה פי על אף נבהלה. או שקפצה כגון
דמים. סילוק מחזקת להוציאה מועילה אינה מטמאה,

.Â‰ÈÏÚ e¯·ÚÂ Ìc ‰˙‡¯L ‰˜ÈÓ B‡ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»∆»¬»»¿»¿»∆»
e¯·Ú ;d˙ÚL dic - ‰˙‡¯ Ck ¯Á‡Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ¿««»»¬»«»¿»»»¿
,‰iL ÌÚt ‰˙‡¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰ÈÏÚ»∆»¿»√»ƒ¬≈ƒ¿»¬»««¿ƒ»
˙B‡nËÓ - ‰BL‡¯ ‰i‡¯Ï ˙ÈLÈÏL ‡È‰L∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿«¿

Ú¯ÙÓÏ27¯‰Ë Ìc ¯Á‡ Ì„ ‰‡B¯‰ .28ÌÈ¯OÚ CB˙a ¿«¿≈«»»»«««…«¿∆¿ƒ
˙BÚL Úa¯‡Â29Û‡ ,d˙ÚL dicL ÏÎÂ .d˙ÚL dic - ¿«¿«»«»¿»»¿…∆«»¿»»«
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˜c·zL ‰ÎÈ¯ˆ - Ú¯ÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿«¿»¿«¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿…
;˙ÁaLÓ - ˜c·Ï ‰a¯n‰ ‰M‡ ÏÎÂ .„ÈÓz dÓˆÚ«¿»»ƒ¿»ƒ»««¿»ƒ¿…¿À««
‰˜È„a‰ ÔÈ‡L ,¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ ‰cp‰ ÔÓ ıeÁƒ«ƒ»¿∆∆««…«∆≈«¿ƒ»

ÌeÏk Ô‰Ï ˙ÏÚBÓ30. ∆∆»∆¿

או 27) מעוברת אומר, יוסי "רבי שנינו: ב) (ז, שם במשנה
שעתן". דיין ראו) (ולא עונות שלוש עליהן שעברו מניקה
עליה  עברו כן ואחרי דם כשראתה שהמדובר, רבינו ומפרש
בראייה  ואומר: ממשיך יוסי ורבי ראתה, ולא עונות שלוש
כפירוש  לא וזה לעת, מעת מטמאה בשנייה אבל ראשונה,

יום 28)רש"י. עד זכר ללידת שמיני מיום יולדת של דם
נקרא  שמונים עד נקיבה ללידת עשר חמישה ומיום ארבעים

מטמא. ואינו טוהר טוהר.29)דם דם ימי שנגמרו משעה
נשארת 30) היא כלום תמצא לא אם אפילו נידות בימי

טהורה  היא דם תמצא אם אפילו טוהר דם ובימי בטומאתה,
מיותרת. הבדיקה ולפיכך

.Ê˙B˜„Ba ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ ˙B·Ï Ô‰Ï ewz ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿
˙È¯ÁLa ,ÌBÈ ÏÎa ÔÓˆÚ31ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ «¿»¿»¿«¬ƒƒ¿≈¿»∆

˙È·¯Ú32˙È·¯Ú·e ,33˙È¯ÁL ÏL ˙B¯‰Ë ÈtÓ34ÏÎÂ . «¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿»∆«¬ƒ¿»
‰Óe¯z ˙ÏÎB‡35‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡L ‰ÚLa ˙˜„Ba36, ∆∆¿»∆∆¿»»∆∆∆ƒ¿»

˙¯·BÚL ‰ÚLa ˙˜„Ba ‰M‡ ÏÎÂ37d˙hÓ LnLÏ ¿»ƒ»∆∆¿»»∆∆∆¿«≈ƒ»»
˙B¯‰h‰ ÈtÓ38˙B¯‰Ëa ˙˜ÒBÚ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈«¿»¬»ƒ…»¿»∆∆ƒ¿»

LiL ÌÈLp‰ ÏkL ;dÏÚ·Ï ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ -≈»¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»∆»«»ƒ∆≈
˙ÒÂ Ô‰Ï39Ô‰ÈÏÚ·Ï ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa -40e¯‡aL BÓk , »∆∆∆¿∆¿«»√»¿«¿≈∆¿∆≈«¿

.‰c ÔÈÚa¿ƒ¿«ƒ»

לבדוק.31) תבדוק 32)צריכה לא אם שעבר, הערב
הטהרות  כל למפרע ייטמאו היום במשך דם ותראה שחרית

האחרונה. הבדיקה אחר בודקת.33)שעשתה
היום.34) במשך בהן נישאה 35)שנגעה שלא כהן בת

הכנענית. ושפחתו כהן אשת ללוי, או וטמא 36)לישראל
תרומה. לאכול תשמיש.37)אסור לפני שם 38)כלומר,

תשמיש  אחר עצמה לבדוק צריכה שהיא מפני פירוש, ב. יא,
חייבוה  תשמיש מחמת דם ראתה שמא הטהרות, מפני

תשמיש. לפני היינו לבעלה, גם קבוע 39)לבדוק זמן
נידות. דם קבוע 40)לראיית וסת לה שאין שאשה משמע,

וכן  בטהרות עוסקת שאינה פי על אף לבעלה לבדוק חייבת
ט. הלכה ביאה איסורי מהלכות ד בפרק בפירוש רבינו פסק

.ÁÔ˜¯ÙÏ eÚÈb‰ ‡lL Ï‡¯OÈ ˙Ba ˙˜ÊÁ41˙˜ÊÁa ∆¿«¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ¿ƒ¿»¿∆¿«
‰¯‰Ë42eÚÈb‰MÓ Ï·‡ ;Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLp‰ ÔÈ‡Â , »√»¿≈«»ƒ¿»¬»ƒ∆ƒƒ

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ Ô˜¯ÙÏ43.Ô˙B‡ ˙B˜„Ba ÌÈLÂ , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»

הלכה 41) למעלה ראה נידות. דם לראות זמנן הגיע שלא
דבר.42)ד. לכל טהורות והן ראו שלא אנו מניחים

הבחינה 43) ולא נידות דם ממנה זב שכבר אנו, מניחים
שאינה  זמן כל בדיקתה על לסמוך ואין ידיעה מחוסר בדבר

אותה. בודקות מבוגרות נשים ולפיכך בבדיקה בקיאה

.Ë˙L¯Á‰44,ÈÏÁa dzÚ„ ‰Ù¯ËpL ÈÓe ‰ËBM‰Â «≈∆∆¿«»ƒ∆ƒ¿¿»«¿»¿…ƒ
Ô˙B‡ ˙Bw˙Ó ˙BÁ˜t Ô‰Ï LÈ Ì‡45el‡ È¯‰ - ƒ≈»∆ƒ¿¿«¿»¬≈≈
.‰Óe¯˙a ˙BÏÎB‡¿ƒ¿»

כשוטה.44) ודינה מדברת ואינה שומעת אינה
טבילה.45) צריכה היא אם אותן ומטבילות בודקות

.ÈÌÈÓ˙k‰ Ïk46Ï‡¯OÈ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰47˙˜ÊÁa - »«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒ¿»≈¿∆¿«
˙˜ÊÁa - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈaÓ ÌÈ‡a‰Â ,‰‡ÓËÀ¿»¿«»ƒƒ≈»¿≈»ƒ¿∆¿«

ÔÈ¯B‰Ë48‡lL ,ÌÈ¯B‰Ë - Ï‡¯OÈ È¯Úa ÌÈ‡ˆÓp‰Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ∆…
ÔÈÚÈˆÓ ‡l‡ ,Ô‰ÈÓ˙k CÈÏL‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ¿≈∆∆»«¿ƒƒ

Ì˙B‡49- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë50˙Èa ˙B·È·Òe ¿ƒƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰‡Óh‰51e¯‡aL BÓk ,˜ÙÒa Ô˙‡ÓË ÔlÎÂ .52. «À¿»¿À»À¿»»¿»≈¿∆≈«¿

דם.46) כתמי שעליהם מבין 47)בגדים שבאו ראינו
שגזרו 48)ישראל. פי על אף כתמיהן, על טומאה גזרו לא

ט). הלכה ג פרק למעלה (ראה דמן יש 49)על ולפיכך
הם. גויות שכתמי מוצנע.50)להניח מקום שהם

שם).51) (רש"י טומאתן בימי לנשים מיוחד חדר
הוא,52) הספק א. הלכה ביאה איסורי מהלכות ט בפרק

מן  אלא טמאים שדמיו החדר מן אינו זה דם שמא
טהורים. שדמיו הפרוזדור,

.‡ÈÔ‰ÈÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÓ˙k‰ Ïk53‰Ú·L »«¿»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»
- ¯·Ú ‡Ï ÔÈa Ì˙k‰ ¯·Ú ÔÈa - Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÓÓÒ«¿»ƒ¿««»≈»««∆∆≈…»«

¯B‰ËÂ BÏÈaËÓ54‡e‰ È¯‰ - ÏÏk ¯·Ú ‡Ï Ì‡L . «¿ƒ¿»∆ƒ…»«¿»¬≈
¯Á‡Óe ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - ‰‰k B‡ ¯·Ú Ì‡Â ;Ú·∆̂«¿ƒ»«»»¬≈∆∆∆≈««
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa ¯·k ÔÈÓÓq‰ ÂÈÏÚ e¯·ÚL∆»¿»»««¿»ƒ¿»»≈««ƒ
ÔÂÈk - È‡cÂ ˙Bc Ìc ÏL Ì˙k elÙ‡Â .¯k BÓeM¯L∆ƒƒ»«¬ƒ∆∆∆«ƒ««≈»

ÏËa ÌÈÓÓÒ ‰Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L55BÏÈaËÓe , ∆∆¡ƒ»»ƒ¿»«¿»ƒ»««¿ƒ
.ÂÈab ÏÚ ˙B¯‰Ë ‰OBÚÂ¿∆¿»««»

הכתם.53) מקום את במשנה 54)מכבסים שהרי פליאה,
צריך  ואינו וכו' צבע זה "הרי עבר לא שאם בפירוש, כתוב
כן  ואם צבע" הוא "הרי כאן: כותב עצמו ורבינו להטביל".
על  שהיה שמפני משנה, בכסף ופירש טבילה? צריך  למה
אינו  במשנה שאמרו ומה טבילה, טעון טומאה ספק הבגד
אחר  שניה, טבילה צריך אינו פירושו, להטביל צריך
המדובר  ובמשנה הכביסה. לפני כשהטבילו הכביסה
שנית. להטבילו צריך עבר ואם הכביסה, לפני כשהטביל
הלא  הכביסה, לפני הטבילה מועילה מה להבין [וקשה

הטבילה?]. אחרי גם ומטמא קיים אם 55)הכתם אפילו
דרכם נ  שאין מפני אינו, כאילו אותו רואים הכתם רושם יכר

יסודית  כביסה אחרי שנשאר הרושם על להקפיד אנשים של
העמוד). בראש שם אשי (רב שכזו

.·È„·‡L „‚a56„‚a‰ Ïk ÏÚ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ì˙k Ba ∆∆∆»«∆∆«¬ƒƒ«»«∆∆
Ì‡ :Ú¯Ê ˙·ÎL Ba ‰„·‡ .BÏÈaËÓe ÌÈÓÓÒ ‰Ú·Lƒ¿»«¿»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«ƒ

L„Á ‰È‰57ËÁÓa B˜„Ba -58˜eÁL ‰È‰ Ì‡Â ;59- »»»»¿¿««¿ƒ»»»
‰nÁa B˜„Ba60. ¿««»

כתם.56) בו שיש הדבר ברור אבל ידוע, אינו הכתם מקום
חדש.57) הבגד שטח 58)אם על מחט של בחודו עובר

המחט. יתעכב הזרע למקום וכשיגיע ישן 59)הבגד בגד
לעיני 60)שנשחק. חודרות וקרניה השמש נגד מעמידו

הזרע  בו שנבלע המקום אבל שחוק, שהבגד מפני המסתכל
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עבה  כולו חדש ובגד נראה. השמש אור ואין סתום, הוא
בו. עובר האור ואין

.‚È„‚a61ÂÈab ÏÚ ‰OÚÂ BÏÈaË‰Â Ì˙k ÂÈÏÚ ‰È‰L ∆∆∆»»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»««»
ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L Ì˙k‰ ÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â ,˙B¯‰Ë¿»¿««»∆¡ƒ««∆∆ƒ¿«««¿»ƒ
,˙B¯B‰Ë ‰OÚL ˙B¯‰h‰Â ,Ú·ˆ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆∆«¿«¿»∆»»¿
B‡ Ì˙k‰ ¯·Ú Ì‡Â .˙¯Á‡ ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«¿ƒ«««∆∆¿ƒ»««∆∆

˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰Â ,Ì˙k ‰Ê È¯‰ - BÈÚ ‰‰k62È¯‰L , »»≈¬≈∆∆∆¿«¿»¿≈∆¬≈
ÌÚt BÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆÂ ,B¯ÈÒ‰Ï Ì˙k‰ ÏÚ „Èt˜‰ƒ¿ƒ««∆∆«¬ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ««

.B¯‰ËÏ ‰iL¿ƒ»¿«¬

יא 61) בהלכה כבר נאמרו זו שבהלכה הדינים עיקרי
לפני  גבו על שנעשו הטהרות דיני מפני כאן והוכפלו

שם. נאמרו שלא שהמדובר 62)הכיבוס, משמע מלשונו
שנעשו  אלה שגם ברור אבל הכביסה, לפני שנעשו בטהרות

טמאות. - הטבילה לפני הכביסה אחר

.„È,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓÒ ‰ML ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Ì˙k∆∆∆∆¡ƒ»»ƒ»«¿»ƒ¿…»«
ÔBtˆ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ Ck ¯Á‡Â63˙B¯‰h‰ È¯‰ - ¯·ÚÂ ¿««»∆¡ƒ»»«¿»«¬≈«¿»

¯È·ÚÓ ÔBtv‰L Èt ÏÚ Û‡ .˙B‡ÓË ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»¿≈««ƒ∆«««¬ƒ
Ú·v‰64- ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «∆«ƒ¿…∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ

Ì˙k ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰65ÈÚÈ·M‰ ¯È·Ú‰ el‡ ‡nLÂ , ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿∆»ƒ∆¡ƒ«¿ƒƒ
,¯·Ú ‡ÏÂ ÌÈÓÓq‰ ˙Ú·L ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰ .¯·BÚ ‰È‰»»≈∆¡ƒ»»ƒ¿«««¿»ƒ¿…»«

¯·ÚÂ ‰iL ÌÚt ÂÈÏÚ Ô¯È·Ú‰Â ¯ÊÁÂ66˙B¯‰h‰ Ïk - ¿»«¿∆¡ƒ»»»««¿ƒ»¿»«»«¿»
‰iLÏ ‰BL‡¯ ˙ÒaÎz ÔÈa ÂÈab ÏÚ eOÚpL∆«¬««»≈ƒ¿…∆ƒ»ƒ¿ƒ»

˙B¯B‰Ë67¯Á‡ ÂÈab ÏÚ eOÚpL ˙B¯‰h‰ ÏÎÂ , ¿¿»«¿»∆«¬««»««
‡e‰L BzÚ„ ‰l‚Â ÏÈ‡B‰ ;˙B‡ÓË ‰iL ˙ÒaÎzƒ¿…∆¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»«¿∆
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - BÓeM¯ ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯Â ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»¿∆¿ƒƒ¬≈∆»≈

BÏh·iL „Ú68È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k .BÏÈaËÈÂ «∆¿«¿¿«¿ƒ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
Ô‰ ‰Ó Ì˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯È·ÚnL ÔÈÓÓq‰ ˙Ú·L ‰‡Èaƒ»ƒ¿«««¿»ƒ∆«¬ƒƒ««∆∆»≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ C‡È‰Â¿≈««¬ƒƒ»

סבון.63) פירוש, בלעז", "שאבון מפרש: ואם 64)רש"י
איסורי  מהלכות ט פרק (ראה כלל דם כאן שאין אפשר כן

שם). משנה ומגיד לו הלכה שחכמים 65)ביאה מכיוון
הבדיקה. אותה בלי לטהרו אין בדיקה הצריכו

עבר,66) ולא סימנין שבעה עליו "העביר שם: ברייתא
רבי  ופירשה טהורות". טהרותיו ועבר, והעבירם) (חזר שנאן
לשנייה  ראשונה תכבוסת בין שנעשו לטהרות שהכוונה זירא

טמאות. - שנייה תכבוסת אחר שנעשו אלה עבר 67)אבל
הקפדתו  אין עבר לא אם אבל מעשיו, שהועילו דווקא,
טהורים  ראשון כיבוס שלפני [והטהרות לטמא. מועילה
שהרי  הבגד, לנקות הקפדה מוכיח אינו זה שכיבוס מפני

יועיל]. לא שהכיבוס רוצה את 68)הוא גם שיבטל
שנשאר. הרישום

.ÂËÌ„ ‰pnÓ ‰‡ˆÈÂ ‰˙nL ‰M‡‰69‡nËÓ - »ƒ»∆≈»¿»¿»ƒ∆»»¿«≈
Ì˙k ÌeMÓ70‡ÓË BÓB˜Ó ¯B˜n‰L ,71Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆∆∆«»¿»≈««ƒ
Ìc‰ ‡ˆiL72ÏÈ‡B‰ ,‰c Ô‡k ÔÈ‡Â ‰˙nL ¯Á‡ ∆»»«»««∆≈»¿≈»ƒ»ƒ

ÌÈÓ˙k ˙‡ÓË ‡nËÓ - ‡ˆÈ ‡ÓË ÌB˜nÓe73Ì‡Â . ƒ»»≈»»¿«≈À¿«¿»ƒ¿ƒ
Ï‰‡a ‡nËÓ - ˙ÈÚÈ·¯ Ba ‰È‰74ÌeMÓ ‡nËÓe »»¿ƒƒ¿«≈¿…∆¿«≈ƒ

Ì˙k75. ∆∆

שהוא.69) כל נידות.70)אפילו דם משום כלומר,
הטומאה.71) אב הוא בו הנמצא שנעקר 72)וכל פירוש,

לבית  ויצא מחיים נעקר אם אבל מיתה, אחר במקור ממקומו
ממש  נידה זו הרי לגופה חוץ יצא שלא פי על אף החיצון,

ב). הלכה ביאה איסורי מהלכות ה פרק טומאת 73)(ראה
טומאה 74)נידות. לקבל הראוי דבר כל מת. טומאת

הזיית  וטעון ימים שבעת טמא בתוכו שהמת באוהל הנמצא
כמת  זה לעניין דינו המת מן דם ורביעית אדומה. פרה אפר

מת 75)שלם. ממש. כנידה ומרכב ומושב משכב לטמא
שהיא  חמורה ונידה באוהל, מטמא שהוא מנידה חמור

ומרכב. ומושב משכב מטמאה

ה'תשע"ט  סיון כ"ו ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עד 1) בטומאתם הם לעולם והזב ויולדת זבה שנידה יבאר

ונעקר  לטהרה מטומאה לטבול שירדה יולדת ודין שיטבלו,
זכר  של שבעה אחר שטבלה יולדת ודין בירידתה, ממנה דם
קטנה  זבה דינה, מה מצורעת היא ואם נקבה, של י"ד או
דם  הרואה השימור, בליל או שלה שימור בימי שטבלה
עשר. שנים ביום או עשר שנים ליל לערב וטבלה י"א  ביום

.‡Ô˙‡ÓËa Ì‰ ÌÏBÚÏ ˙„ÏBi‰Â ‰cp‰Â ‰·f‰Â ·f‰«»¿«»»¿«ƒ»¿«∆∆¿»≈¿À¿»»
eÏaËiL „Ú ·k¯Óe ·kLÓe ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÈ‡nËÓe2. ¿«¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»∆¿»«∆ƒ¿¿
‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙i‡¯ ‡Ïa ÌÈL ‰nk e¯Á‡˙ elÙ‡¬ƒƒ¿«¬«»»ƒ¿…¿ƒ«À¿»¿…

.Ô˙‡ÓËa Ô‰ È¯‰ - eÏ·Ë»¿¬≈≈¿À¿»»

פ"ד 2) (ראה במים" שתבוא עד תהא "בנדתה ב סד, שבת
שם). מיימוניות והגהות ה"ג, ביאה איסורי מהלכות

.·˙„ÏBÈ3‰Úa¯‡Â ¯ÎÊÏ ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·Ë ‡lL ∆∆∆…»¿»««ƒ¿»¿»»¿«¿»»
CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡¯zL Ìc Ïk ,‰·˜Ï ¯OÚ»»ƒ¿≈»»»∆ƒ¿∆««ƒ∆¿
L·ÈÂ ÁÏ ‡nËÓe ˙ecp‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰ - ¯‰Ë ÈÓÈ4. ¿≈…«¬≈¿««ƒ¿«≈«¿»≈
‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈa ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÓÈa ·e˙k‰ ‰Ïz ‡Ï5. …»»«»¿»ƒƒ¿«∆»¿»ƒ¿ƒ»

א.3) לה, נדה שדם 4)משנה, למדנו, ה"א בפ"ה למעלה
הנוזלים  ושאר כשנתייבש, ובין לח כשהוא בין מטמא נידות
ונחלקו  בלבד. לחים כשהם מטמאים ויולדת זבה של
אחר  טבלה שלא יולדת דם בדין וביתֿהלל ביתֿשמאי
נקיבה. ללידת עשר ארבעה אחר או זכר ללידת ימים שבעת
ימי  בתוך דמיה מטהרת שהתורה מכיוון אומרים, ביתֿשמאי
כנוזלים  הוא זה דם הרי ה"ו), פ"ד למעלה  (ראה טוהר
שהתורה  סוברים, וביתֿהלל לח. כשהוא רק ומטמא אחרים
לזכר  ימים שבעה שעברו אחר רק היולדת דמי את טיהרה
טבלה, שלא זמן וכל טבלה, וגם לנקבה עשר ארבעה או

יבש. כשהוא גם ומטמא נידות כדם טמא בלשון 5)דמה
טוהר  דם כלומר, רחמנא". תלה וטבילה "ביומי שם: הגמרא
ימי  נגמרים ואףֿעלֿפיֿכן היולדת. טבילת אחר מתחיל

הלידה. מיום לנקבה ושמונים לזכר ארבעים אחרי טוהר

.‚˙„ÏBÈ6‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ÏaËÏ ‰„¯iL7¯˜ÚÂ ∆∆∆»¿»ƒ¿…ƒÀ¿»¿»√»¿∆¡«
‰pnÓ8d˙„È¯Èa Ì„9ÌÈpM‰ ÔÈ·Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ10È¯‰ - ƒ∆»»ƒƒ»»¿»»¿≈«ƒ«ƒ¬≈

‰‡ÓË BÊ11‰Ê Ì„Ï ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡Â ,12ÏÚ Û‡Â , ¿≈»¿≈«¿ƒ»∆∆¿»∆¿««
d˙iÏÚa ‰pnÓ ¯˜Ú Ì‡Â .d¯O·a ‡È‰ ÔÈ„ÚL Èt13 ƒ∆¬«ƒƒƒ¿»»¿ƒ∆¡«ƒ∆»«¬ƒ»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



ayeneקנו akyn i`nhn 'ld - dxdh 'q - oeiq e"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,¯‰Ë Ì„ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰Â˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆¬≈¿»ƒ¿≈∆«…«
ÌÈ¯·È‡a ÚÏ·n‰ Ìc‰ ÏÎÏ ˙ÏÚBÓ ‰ÏÈ·h‰Â14 ¿«¿ƒ»∆∆¿»«»«À¿»»≈»ƒ

.¯‰Ë Ì„ B˙B‡ ‰ÓÈOÓe¿ƒ»«…«

א.6) מב, שם רב, של ללידת 7)מימרא ימים שבעת אחרי
נקבה. ללידת יום ארבעהֿעשר או שדם 8)זכר המקום מן

בו. מכונס שטבלה.9)נידות מסויים 10)לפני מקום
ולחוץ  וממנו ה"ב), ביאה איסורי מהלכות פ"ה (ראה ברחם

החיצון. בית החיצון,11)נקרא בבית נמצא שהדם זמן כל
ואע"פ  החמה. שקיעת אחר ותיטהר שנית תטבול ֵֵוכשיצא
רבינו  דעת א) עא, (חולין מטמאה אינה בלועה שטומאה
ובית  שם, כרבא הסתרים, בית אלא בלוע אינו החיצון שבית
הלכות  (ראה במשא מטמא אבל במגע מטמא אינו הסתרים
טומאת  האשה טמאה ולפיכך וה"ח). ה"ג פ"א מת טומאת
והערב  טבילה וטעונה הדם, את נשאה שהרי אחד, יום
אביי  דעת לפי נאמרה שם הסוגיא כל רבינו, ולדעת שמש.
בו  הנמצאת והטומאה כבלוע, דינו החיצון שבית (שם),
שאינו  אמרו ולפיכך במשא, לא וגם במגע לא מטמאה אינה
אמאי. ד"ה שם תוספות ראה לחוץ. שיצא עד מטמא

הדם 12) כל את לטהר אמנם מועילה היולדת טבילת
לפני  שנעקר הדם את מטהרת אינה אבל במקור, המכונס
אינו  אבל משא טומאת האשה את מטמא זה ודם הטבילה,
טוהר  דם שתקופת מפני ימים, שבעת ראיה טומאת מטמאה

הראיות. טומאות כל את שטבלה.13)מפסיקה אחר
(14 ֿ מהֿשאין "מובלע", נקרא במקור במקומו המכונס ודם

החיצון. לבית ויצא ממנו שנעקר הדם כן

.„˙„ÏBÈ15‰Úa¯‡Â ¯ÎÊ ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·hL ∆∆∆»¿»««ƒ¿»∆»»¿«¿»»
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ˙¯ÈÙÒ ¯Á‡ B‡ ,‰·˜ ÏL ¯OÚ»»∆¿≈»««¿ƒ«ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ

·BÊa ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ Ì‡16¯‰Ë ÈÓÈ ÏÎa ‡È‰ È¯‰ - ƒ»¿»∆∆¿¬≈ƒ¿»¿≈…«
È¯‰Â ,BLÓL ·È¯Ú‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï·hL ‡ÓËk dlL∆»¿»≈∆»««¬«ƒ…∆¡ƒƒ¿«¬≈

ÌBÈ ˙Ïe·Ë ‡È‰17ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎa18‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â . ƒ¿«¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ»
ÌÈÓi‰ ÌÏLÓa ‡l‡ ,¯‰Ë ÈÓÈ ÛBÒa ˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë19 ¿ƒ»«∆∆¿¿≈…«∆»¿ƒ¿««»ƒ
ÌÈ¯·c ‰na .BLÓL ·È¯Ú‰L ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿∆∆¡ƒƒ¿«∆¿»ƒ
¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ?ÌBÈ Ïe·Ëk ‡È‰L ÌÈ¯eÓ‡20; ¬ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»«¬≈

‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯k ‡È‰ È¯‰ ÌÈL„˜Ï Ï·‡21‡Ï ÔÈ„ÚL ¬»¿»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿À¿»∆¬«ƒ…
‡l‡ ,Ï·Ë22ÔÈ„ÚL ˙Ó ‡ÓËa B‡ ‰ca Ú‚pL ÈÓk »«∆»¿ƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿≈≈∆¬«ƒ

˙„ÏBi‰L ,„ÓÏ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï·Ë ‡Ï…»«¿«≈»∆ƒ¿≈»«»»≈∆«∆∆
¯OÚÓa ˙ÏÎB‡ ¯‰Ë ÈÓÈ CB˙a23˙‡ ˙ÏÒBÙe ¿¿≈…«∆∆¿«¬≈∆∆∆

‰Óe¯z‰24ÏÙ Ì‡Â .¯‡a˙iL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëk «¿»ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«
‡e‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ¯kk ÏÚ d˙¯‰Ë ÌcÓe dw¯Ó≈À»ƒ«»√»»«ƒ»∆¿»¬≈
¯‡a˙iL BÓk ¯B‰Ë ÌBÈ Ïe·Ë ‰˜LnL ,B˙¯‰Ëa25. ¿»√»∆«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈

˙B‡Óh‰ „ÏÂk ÌÈL„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓe26ÌÈÏLzL „Ú ¿«¿»∆«√»ƒƒ¿««À¿«∆«¿ƒ
ÏkÏ ‰¯B‰Ë ‰È‰˙Â ¯‰Ë ÈÓÈ27¯Á‡nL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈…«¿ƒ¿∆¿»«…¿≈»∆ƒ∆≈««

‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L - L„w‰ ˙‡ ‰‡nËÓ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»∆«…∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
ÛBqa ˙¯Á‡28Èt ÏÚ Û‡ ,L„wa Úbz Ck ¯Á‡Â «∆∆«¿««»ƒ««…∆««ƒ

˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L.‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Ï ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»«∆∆«¬ƒ««¿»

ב.15) עא, שם פ"ז 16)משנה ביאה איסורי בהלכות
צריכה  זבה) שהיתה בזמן (שילדה בזוב שיולדת רבינו, ביאר

וימי  טובלת, ואחרֿכן דם מראיית נקיים ימים שבעה לספור
טבילתה. יום אחר מתחילים ביום 17)טוהר שטבל טמא

החמה. שקיעת עד יום" "טבול נקרא לטומאתו, האחרון
ארוך".18) יום "טבולת התלמוד: כשיושלמו 19)בלשון

מיום  לנקבה ימים וששה וששים לזכר יום ושלושה שלושים
יתבאר.20)טבילתה. שם.21)לקמן במשנה כביתֿהלל

עושה  שני בחולין, שני עושה לטומאה שראשון ביארנו כבר
עושה  שלישית ותרומה בחולין), לא (אבל בתרומה שלישי

בקודש. לכאן 22)רביעי נשתרבבה זו שתיבה נראה
נ 23)בטעות. יום במסכת "טבול שנינו: ג, פי"ד, געים

בתרומה". אוכל שמשו העריב במעשר, עושה 24)אוכל
לטומאה. שלישי התרומה ה"ד.25)את שם

לטומאה.26) שני נעשו בהם שנגעה פירוש,27)וקדשים
מזה  ויוצא עוסקים. אנו שבה יום, טבול מטומאת טהורה
מטומאת  תיטהר ולקדשים ממש, טהורה תהיה שלתרומה
את  תטמא) (ולא תפסול עדיין אולם לטומאה, ראשון
פוסל  כיפורים שמחוסר מפני קרבנותיה, שתביא עד הקודש
חגיגה  למשנה בפירושו רבינו כתב וכן בנגיעה. הקודש את
וה"ט  ה"ג פ"י הטומאות אבות בהלכות וכן מ"א), (פ"ג
אלה). מקורות הכסףֿמשנה הביא לא למה היא, (ופליאה
"המשכבות  וה"ה): (פי"ב לקמן מוצאים אנו לכך ודומה
משכב  מטומאת טהורים - והכוונה טהורים", והמרכבות
נגיעה  טומאת טמאים אבל חמורה, טומאה שהיא ומושב
כתב  לכך ודומה ה). פ"ז טהרות למשנה בפירושו (רבינו
אשה  בדין הי"ב, מת טומאת מהלכות בפ"ה גם רבינו
ואףֿעלֿפי  במת, כנוגע ימים" שבעה "טמאה שהפילה
שם  אלא נקבה, הפילה אם יום עשר ארבעה טמאה שהיא
יולדת  בטומאת כלל נגע ולא מת, טומאת בדיני רבינו עוסק

במקומם. מבוארים אחר 28)שדיניה היינו ממש, בסוף
בפי"ב  רבינו של מלשונו משמע [כך קרבנותיה. הבאת
אם  ואפילו כסףֿמשנה]. הט"ו. הטומאות אבות מהלכות
(נדה  ביתֿהלל שאמרו ומה טוהר. ימי ששלמו אחר טבלה
לתרומה, הכוונה באחרונה", טבילה צריכה "אינה ב) עא,
קודש  לנגיעת אבל תרומה, של בכיכר שם המדובר שהרי

השלמות). (ראה שם. רש"י פירש וכן טבילה. צריכה

.‰˙Ú¯ˆÓ ‡È‰L ˙„ÏBÈ29ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ‰Ï·ËÂ ∆∆∆ƒ¿…««¿»¿»««ƒ¿»∆
dlL ¯‰Ë Ì„ È¯‰ - ‰·˜ ÏL ¯OÚ ‰Úa¯‡ B‡ ¯ÎÊ»»«¿»»»»∆¿≈»¬≈«…«∆»

‡ÓË30ÔlÎÂ .‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓÎe dw¯k31ÔÈ˜LÓk »≈¿À»¿≈≈«¿∆»¿À»¿«¿ƒ
ÔÈ‡ÓË32Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL . ¿≈ƒ∆»««¿ƒ«¿≈ƒ«¿ƒ≈∆

Ô‰a ÔÈÚ‚B Ô‰L ÔÈ˜LÓk33Ba ‡ˆBiÎÂ ·fÓ ıeÁ ;34, ¿«¿ƒ∆≈¿ƒ»∆ƒ»¿«≈
epnÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ ‰LÏL È¯‰L35,˙B‡ÓË ˙B·‡ ∆¬≈¿»«¿ƒ«¿ƒƒ∆¬À¿

e¯‡aL BÓk36. ¿∆≈«¿

א.29) לד, שם שם.30)משנה דם 31)כביתֿהלל
רגלים. ומימי רוק לטומאה.32)טוהר, ראשון שהם

היוצאין 33) "משקין מ"א: פ"ב יום טבול במסכת שנינו
(תחילה  תחילה" ואלו אלו בהן, נוגעין שהן כמשקין מהן,
מהכתוב]. זה דין מקור בהשלמות, [ראה לטומאה). ראשון -

וזבה.34) יולדת רגלים.35)נדה, ומימי רוק זרע, שכבת
הי"ד.36) פ"א למעלה

.Â‰pË˜ ‰·Ê37¯Á‡ dlL ¯enM‰ ÌBia ‰Ï·hL »»¿«»∆»¿»««ƒ∆»««
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ı‰38‰c ¯eq‡ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,39È¯‰ - »≈¿∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»¬≈
dÚbÓ40d˙ÏÈÚ·e41ÌÈÈeÏz42‡ÏÂ ÌBi‰ ¯Ó‚ Ì‡ : «»»¿ƒ»»¿ƒƒƒ¿««¿…

¯B‰Ë dÏÚB·e ,¯B‰Ë Ba ‰Ú‚pL Ïk - ‰˙‡»̄¬»…∆»¿»»¬»»
¯eËÙe43˙B¯‰Ë Ïk - ‰Ï·hL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; »¿ƒ»¬»»««∆»¿»»¿»

dÏÚB·e ,·k¯Óe ·kLÓ ‰OBÚÂ ,˙B‡ÓË ‰˙OÚL∆»¿»¿≈¿»ƒ¿»∆¿»¬»
„enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ¯enM‰ ÏÈÏa ‰Ï·Ë .˙‡hÁ ·iÁ«»«»»¿»¿≈«ƒ…∆∆«¬∆«
·k¯Ó ‰OBÚ ÔÈ„ÚÂ ,‰Ï·Ë ‡lL ÈÓk BÊ È¯‰ - ¯ÁM‰«««¬≈¿ƒ∆…»¿»«¬«ƒ»∆¿»

·LBÓe44. »

או 37) אחת פעם הזיבה בתקופת שראתה אשה א. עב, נדה
נקראת  זה, אחר בזה ימים בשני בין אחד ביום בין פעמיים,
נקרא  זה ויום המחרת, יום כל לשמור וצריכה קטנה זבה

טהורה. - וטבלה בטהרה עבר ואם השימור, עם 38)יום
לבעלה  שאסורה אלא לטבול, לה מותר שאז השמש, נצנוץ
ותיטמא  ביום בו תראה שמא היום, כל טהרות ולעשות

ה"ט.39)למפרע. ביאה איסורי מהלכות אם 40)בפ"ו
בטהרות. נבעלה.41)נגעה בספק.42)אם עומדים

חטאת.43) קרבן דם 44)מלהביא תראה לא  אם אפילו
משכב  אותה. מטהרת אינה לילה טבילת כי השמור, ביום
לפעמים  רבינו כותב ולפיכך דבר, לכל שוה דינם ומושב
כמו  לו, אחר דין מרכב אבל מושב. ולפעמים משכב

בפ"ו. לקמן שיתבאר

.Ê‰‡B¯‰45ÏÈÏ ·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa Ì„ »»»¿««»»¿»¿»»∆∆≈
·LBÓe ·kLÓ ‰‡nËÓ BÊ È¯‰ - ¯OÚ ÌÈL46Û‡ , ¿≈»»¬≈¿«¿»ƒ¿»»«
‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ47BÓk , «ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿

e¯‡aL48.‰c ¯eq‡ ÔÈÚa ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒƒ»

ב.45) עא, שם הקרבן,46)משנה מן פטורים  אבל
שם. וי"ג,47)כביתֿהלל י"ב ביום דם תראה אם אפילו

אינו  נידות ודם נדה, תקופת תחילת הוא י"ב יום שהרי
לטהרה. מועילה לילה טבילת אין אעפ"כ לזיבה, מצטרף

שם.48)

.Á¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë49Û‡ ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ »¿»¿¿≈»»««»≈««»«
·¯ÚÏ [„Ú] LnLÏ ‰¯eÒ‡L Èt ÏÚ50- ‰LnL Ì‡ , «ƒ∆¬»¿«≈«»∆∆ƒƒ¿»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë d·k¯Óe d·kLÓe ,¯B‰Ë dÏÚBa¬»»ƒ¿»»∆¿»»¿ƒ««ƒ
ÈtÓ .‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯L∆»¬»»¿¿≈»»«««¿ƒ»ƒ¿≈
,‰c ¯eq‡a ÌL e¯‡aL BÓk ,‰c ˙lÁz ‡e‰L∆¿ƒ«ƒ»¿∆≈«¿»¿ƒƒ»

¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â51‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ CÎÈÙÏ , ¿≈ƒ¿»≈¿««»»¿ƒ»≈»¿ƒ»
¯OÚ ÌÈL ÌBÈ ¯ÓLÏ52˙˜ÒBÚÂ ˙Ï·BË ‡l‡ , ƒ¿…¿≈»»∆»∆∆¿∆∆

ÌBÈa ˙Ï·BË - È¯ÈOÚa Ì„ ‰‡B¯‰ Ï·‡ .˙B¯‰Ëaƒ¿»¬»»»»»¬ƒƒ∆∆¿
¯Á‡ Ì„ Ba ‰‡¯z Ì‡L ,B˙B‡ ˙¯nLÓe ¯OÚ „Á‡««»»¿«∆∆∆ƒƒ¿∆»««
,dÏÚBa ‡ÓËÂ ‰˙OÚL ˙B¯‰Ë Ïk e‡ÓË - ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»ƒ¿¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¬»

Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡‰ÏB„‚ ‰·Ê ˙BÈ‰Ï ‰53BÓk , ««ƒ∆≈»¿»ƒ¿»»¿»¿
.‰c ÔÈÚa e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ»

באשה 49) והמדובר, הקודמת. ההלכה המשך היא זו הלכה
עשר. אחד ביום יעשה 50)שראתה שמא גזירה מדרבנן,

לפניו. או עשירי ביום כשתראה למפרע.51)כך לטמא
ראייתה 52) משעת נדה בטומאת תטמא בו תראה ואם

עשר,53)ואילך. שנים ביום תהיה שלישית ראייה שהרי
עבר  שלא זמן שכל מפני והטעם, זיבה. תקופת גמר אחר

קטנה. כזבה דינה הזיבה, בתקופת בטהרה יום עליה

.ËÈÚÈ·L ÌBÈa eÏ·hL ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ·Ê54,Ô‰lL »¿»»¿»∆»¿¿¿ƒƒ∆»∆
e¯‡aL BÓk55˙B¯‰Ëa e˜qÚ˙È ‡Ï -56;·¯ÚÏ „Ú ¿∆≈«¿…ƒ¿«¿ƒ¿»«»∆∆

,‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ ˙Ú·L e¯zÒÈÂ ‰‡ÓË e‡¯È ‡nL∆»ƒ¿À¿»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ»
Ú¯ÙÓÏ ˙B‡ÓË ˙B¯‰h‰ Ô˙B‡ e‡ˆÓÂ57Èt ÏÚ Û‡ . ¿ƒ¿¿»«¿»¿≈¿«¿≈«««ƒ
Ú¯ÙÓÏ ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚ Ô‰L58ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ - ∆≈ƒƒ¿»»¿«¿≈«≈¿«¿ƒ

Ëq‰a Ò¯Á ÈÏk59e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏ·hL ¯Á‡Ó ¿≈∆∆¿∆≈≈««∆»¿««ƒ∆»¿
„Ú eËÈÒ‰L Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ ,Ïk‰ e¯˙ÒÂ ‰‡ÓË e‡¯Â¿»À¿»¿»¿«…¿»¿ƒ∆∆∆≈ƒ«

.¯B‰Ë e‡¯ ‡lL∆…»»

נקיים.54) פי"א,55)משבעה ביאה איסורי מהלכות בפ"ו
שביעי. ביום לטבול מותרת כהנים'56)שזבה 'תורת

ב. ט, מצורע א.57)פרשת פא, שם.58)פסחים
כלי 59) מטמאים וזבה זב בתוכו. לנגוע מבלי הזיזוהו אם

(לקמן  מהודק בכיסוי מכוסה הכלי אם ואפילו בהיסט, חרס
השביעי  ביום זיבה ראו שאם רבינו, ומשמיענו ה"ג). פ"ח
אע"פ  בהיסט, למפרע מטמאים אינם טבילתם אחר
שהסיטו  הכלים ולפיכך למפרע, ומושב משכב שמטמאים
דין  למדו ב ח, מגילה במסכת טהורים. - לראייה טבילה בין

מהכתוב. זה
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ה'תשע"ט  סיון כ' ראשון יום

קמב. עשה מצות
― הקמ"ב אתֿהּמצוה לנגֹוׂש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָ

ׁשּנצטּוינּו ּכדר החֹובֹות, ּבתביעת עליו וללחֹוץ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָהּנכרי
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלנגׂשֹו, והזהרנּו יׂשראל על ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻלחמֹול

ּתּגׂש" ֿ הּנכרי b)"את ,eh mixac)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִִֵֶַָֹ
(d`x."עׂשה מצות זֹו ― ּתּגׂש ֿ הּנכרי "את :ְְֲִִִֵֶַַָֹ

ה'תשע"ט  סיון כ"א שני יום

רלט. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שני כ 'ֿ כ "א סיון 

― הרל"ט מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ׁשלּוחֹו, ֿ ידי ועל הּדּין ּבפקּדת אּלא ידינּו, ּבמֹו ֿ החּיב, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאת
והּוא ּונמׁשּכנּנּו. ּכרחֹו ּבעל החּיב לבית אנחנּו ׁשּנּכנס ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹולא

עבטֹו" לעבט ֿ ּביתֹו אל ֿ תבא "לא יתעּלה: (mixacאמרֹו ְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֹֹֹ
(i ,ckהּמׁשנה ּולׁשֹון .(bi dpyn h wxt `rivn `aa): ְְִַָ
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יּכנס ולא ּדין ּבבית אּלא ימׁשּכנּנּו לא ֿ חברֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ"הּמלוה
תעמד" "ּבחּוץ ׁשּנאמר: ֿ מׁשּכֹונֹו, את לּטֹול (my,לביתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַֹ

(`iהׁשב" יתעּלה: אמרֹו והּוא לעׂשה, נּתק זה ולאו .ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
ֿ העבֹוט" את לֹו bi)ּתׁשיב ,my)אחרֹון ּבפרק נתּבאר וכ , ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָ

מּכֹות עׂשה(fh.)ּבגמרא קּים ולא החזירֹו לא ׁשאם ודע . ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
ּכמֹו הּמׁשּכֹון, ּדמי ּומׁשּלם מלקּות חּיב ― ְְְְְֵֵֶַַַַַָָׁשּבּה

ּדמּכֹות ּבאחרֹון מצוה(fh.)ׁשּנתּבאר ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
מציעא מּבבא ט' ּבפרק .(biw.)זֹו ְְִִֶֶָָָ

ה'תשע"ט  סיון כ"ב שלישי יום

רמ. תעשה לא מצות קצט. עשה מצות
― הקצ"ט אתֿהּמצוה להחזיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָ

אם לֹו. צרי ׁשהּוא ּבעת הּיׂשראלי לבעליו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמׁשּכֹון
עבֹודתֹו ּכלי ּכגֹון: ּבּיֹום, לֹו ֿ ּׁשּנזקקים מּמה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָהּמׁשּכֹון
הּוא ואם ּבּלילה: וימׁשּכנם ּבּיֹום לֹו יחזירם ― ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָּומלאכּתֹו
ּוכסתֹות מּצעֹות ּכגֹון ― ּבּלילה לֹו ֿ ּׁשּנזקקים ְְְְִִִֶַַַַָָָָמּמה

(dlil ikxve ,zekiny)ּבּלילה יחזירם ― ּבהן יׁשן ְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשהּוא
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבּיֹום. ihtynוימׁשּכנם zyxt)(mֿעד" : ְְְְְִִֵַַַַָ

לֹו" ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש dk)ּבא ,ak zeny)יֹום ּכסּות זֹו ― ְְִֶֶֶַֹ
מחזיר ׁשאּתה לילה ּוכסּות ֿ הּיֹום; ּכל לֹו מחזיר ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשאּתה
לֹו ּתׁשיב הׁשב לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ֿ הּלילה ּכל ְְִִִֵַַַַַָָָָלֹו

ֿ העבֹוט הּׁשמׁש(oekynd)את bi)ּכבֹוא ,ck mixac)מּכאן ְֲִֶֶֶַָָ
ּבּיֹום לילה ּוכסּות ּבּלילה יֹום ּכסּות ממׁשּכנין ְְְְְְְְִַַַַַָָָאמרּו:
ּוכבר ּבּלילה. לילה ּוכסּות ּבּיֹום יֹום ּכסּות ְְְְְֲִִַַַַַָָָּומחזירין

מּכֹות ּבגמרא ֿ ּביתֹו(fh.)נתּבאר אל ֿ תבא "לא ׁשאמרּו: ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
עבטֹו" i)לעבט ,my)לעׂשה ׁשּנּתק לאו הּוא ―miiwnd) ֲֲֲִֵֶַַַָֹֹ

(e`ld z` lhane wzpn ,"dyr"d z`:אמרֹו הּוא וׁשהעׂשה ,ְְֲֵֶָָ
ספרי ּולׁשֹון ֿ העבֹוט". את לֹו ּתׁשיב vzÎik`"הׁשב zyxt) ְְֲִִֵֵֶָָָ

(my,ּבּיֹום יֹום ּכלי לֹו ׁשּמחזיר מלּמד ― ּתׁשיב "הׁשב :ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
סגֹוס ּבּלילה: לילה xnv)ּוכלי zkiny)ּומחרׁשה ּבּלילה, ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ

מ ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר (aa`)ּבּיֹום". ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ
.(biw.)מציעא ְִָ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמצוה
ּבׁשעה מּבעליו הּמׁשּכֹון מּלמנֹוע ׁשהזהרנּו ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֻהאזהרה
ֿ לילה ּוכלי ּבּיֹום ֿ יֹום ּכלי לֹו נחזיר אּלא לֹו, צרי ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא

הּמׁשנה ׁשאמרה ּכמֹו dpynּבּלילה, h wxt `rivn `aa) ְְְְִֶַַַָָָָ
(bi."ּבּיֹום ֿ הּמחרׁשה ואת ּבּלילה ֿ הּכר את "מחזיר :ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ

תׁשּכב "לא יתעּלה: אמרֹו הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֹוהּלאו
ai)ּבעבטֹו" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my `vz ik zyxt)לא" : ְְֲִֵַֹֹ

לֹו אפׁשר ֿ ּׁשאי מה לֹו מחזיר אּלא ."עּמ ועבֹוטֹו ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָתׁשּכב
yeniyl)ּבלעדיו silgz el oi`)ׁשּבאר ּכמֹו עניֹו, מחמת ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

לערֹו" ׂשמלתֹו הוא לבּדּה כסּותה הוא "ּכי (zenyואמר: ְְְְְִִִִַַָָָֹֹ
(ek ,akמּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

.(my)מציעא ְִָ

ה'תשע"ט  סיון כ"ג רביעי יום

רמב. רמא. תעשה לא מצות
יום שלישי ֿ רביעי כ "ב ֿ כ "ג סיון 

― הרמ"א מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
תחבל "ולא אמרֹו: והּוא עׁשירה, ּבין ענּיה ּבין ְְְְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָֹֹאלמנה

אלמנה" fi)ּבגד ,ck mixac)הּמׁשנה ּולׁשֹון .`rivn `aa) ְְְִֶֶַַָָָ
(bi dpyn h wxtׁשהיא ּבין ענּיה ׁשהיא ּבין "אלמנה :ְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבגד תחבל "ולא ׁשּנאמר: אֹותּה, ממׁשּכנין אין ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעׁשירה
מּבבא ט' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאלמנה".

.(my)מציעא ְִָ

― הרמ"ב מּלמׁשּכןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
מזֹונֹותיהם, ּבהכנת אדם ּבני ּבהם ׁשּמׁשּתּמׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכלים
ׁשחיטת ּוכלי הּבּׁשּול ּוכלי הּליׁשה ּוכלי הּטחינה ּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכגֹון
ּבֹו ׁשעֹוׂשים ּדבר ׁשם ֿ ּׁשּכֹוללֹו מּמה וזּולתם החּיים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעלי
ורכב רחים ֿ יחבל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא נפׁש, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹאכל

(miigxd ly Ð "akex"d Ð oeilrd wlgd)הּוא ֿ נפׁש ִֶֶּכי
e)חבל" ,my)הּמׁשנה ּולׁשֹון .(my)ורכב רחים "לא : ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּנאמר: נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ֿ ּדבר ּכל אּלא ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבלבד,
"וחּיב אמרם: ּכאן ל ׁשּנבאר ונׁשאר חבל". הּוא ֿ נפׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכי
ורכב", רחים ֿ יחבל "לא ׁשּנאמר: ּכלים, ׁשני ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום
ֿ ׁשּכן וכל מצות, ׁשּתי ׁשהן זה ֿ ּפי על לחׁשֹוב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאפׁשר

fhw.)ּבאמרם `rivn `aa)עצמן ּבפני הרחים על "וחּיב : ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
ֿ הממׁשּכן ׁשּכל זה, ּדבר וענין עצמֹו". ּבפני הרכב ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל
מצות על עֹובר זה הרי ― נפׁש אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹּכלי
ׁשּכלֿ רּבים ּכלים מׁשּכן ואם ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ֿ תעׂשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלא
ּוכלי, ּכלּֿכלי על חּיב ― נפׁש אכל ּבֹו עֹוׂשין מהם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאחד

ּוכלי אפּיה ּוכלי טחינה ּכלי ׁשּמׁשּכן וזהּכגֹון ליׁשה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶָָָ
ׁשחבל למי ּדֹומה ׁשהּוא לפי לבארֹו, צרי ֿ ּׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָמּמה
לוי אלמנת ּובגד ׁשמעֹון אלמנת ּובגד ראּובן אלמנת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבגד
ּבמי הּדבר ענין אבל ּובגד. ֿ ּבגד ּכל על עֹובר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
ואין נפׁש אכל נעׂשה יחד ׁשּבׁשניהם ּכלים, ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשחבל
האם האחר, ּבלעדי נפׁש אכל לעׂשּית מסּפיק מהם ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאחד
הם הרי יחד ּבׁשניהם אּלא נעׂשה האכל ׁשאין ּכיון ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנאמר
ׁשני ׁשהם ּכיון אֹו אחד; ּכלי מּׁשּום חּיב ויהיה אחד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּככלי
לנּו ּבארּו לפיכ לבּדֹו. ואחד ֿ אחד ּכל על חּיב ― ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכלים
ֿ ּפי ֿ על אף ּכלים, ׁשני מּׁשּום עליהם חּיב ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשהּוא
ׁשאין ורכב, רחים ּכמֹו הּמלאכה נעׂשית יחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבׁשניהם
ורכב רחים חבל ׁשאם האחר, ּבלעדי מהם ּבאחד ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָטֹוחנים
ׁשני ׁשהם הּׁשחיטה וסּכין הּליׁשה ערבת ׁשחבל ּכמי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיהיה
אמרם: ענין וזהּו למלאכּתֹו, מיחד מהם ֿ אחד ׁשּכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכלים
לׁשֹון וזה מצות. ׁשּתי ׁשהן לא ּכלים, ׁשני מּׁשּום ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹוחּיב

vz`)ספרי ik zyxt)מה" אמרּו: ,ל ׁשּבארּתי זה ּבענין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אחת מלאכה ּומׁשּמׁשין ּכלים ׁשני מיחדין ורכב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻרחים
ֿ ׁשני ּכל ּכ עצמֹו, ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוחּיבין
עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלים
ֿ ּפי ֿ על אף ּובאּורֹו: הּדבר ענין עצמֹו". ּבפני זה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָועל
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זה ועל עצמֹו ּבפני זה על חּיב אחת מלאכה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמׁשּמׁשין
ויּוׁשב מּידֹו מֹוציאים ― ּומׁשּכן עבר ואם עצמֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָּבפני
לֹוקה. ― ׁשּיחזירּנּו קדם נׂשרף אֹו אבד ואם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליו,
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אלמנה ּבבגד הּדין ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוכ

מציעא. מּבבא ְִִָָָט'

ה'תשע"ט  סיון כ"ד חמישי יום

רלה. תעשה לא מצות
― הרל"ה ׁשהזהרהּמצוה מּלהלותהאזהרה נּו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ "את יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּברּבית,
ּבנׁש(aegd llka did `ly oenn mb zkyepd efk dxeva) ְֶֶ

dzidּובמרּבית `ly zenk ztqeezne miaxzn zexitdy) ְְִַ
(aegd llka"אכל ֿ תּתן fl)לא ,dk `xwie)לאוין ּוׁשני . ְְִִֵֵֶָָֹ

אחד ּבענין ּבאּו swez)לחּזּוק(exn`pe)אּלּו xzil), ְְְִִֵֶָָָ
ׁשני ׁשהם לא לאוין. ּבׁשני עֹובר יהיה ּברּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּמלוה

Ðענינים 'jyp' :mipipr ipya xaecn miaezkd zehytay s`) ְִִָ
(Ð lke`d ziaix Ð 'ziaxz'e oenn ziaixהּוא ׁשהּנׁש לפי ,ְִֶֶֶַ

מציעא ּבבא ּובגמרא .הּנׁש הּוא והרּבית (q:)הרּבית ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָ
"jyp"אמרּו: zlina oenn iabl ynzydl laewndy s`) ְָ

(z`f lka "ziaxz" lke`aeּתרּבית ּבלא נׁש מֹוצא אּתה ְְִִֵֶֶַַָֹאי
נׁש ּבלא ּתרּבית ipyaולא mikiiy mixacd ze`ivna ik) ְְְִֶֶַֹֹ

(ziaixd ibeqּבׁשני עליו לעבֹור הּכתּוב? חלקֹו ולּמה ,ְְֲֲִֵַַָָָָָָ
מּלתא חדא ותרּבית נׁש "ּדאֹוריתא אמרּו וׁשם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָלאוין.

md)ננהֹו cg` xac),ּדכתיב הׁשּתא ׁשם: אמרּו ועֹוד ." ְְְְְִִִַָָָ
ּבּה קרי ― ּובמרּבית ּבנׁש לֹו ֿ תּתן לא ּכסּפ ֿ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַֹאת

(rxlne lirln mi`xwp "ziaxne jyp" milind)ּכסּפ ֿ את :ְְֶַ
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ּובנׁש ּובמרּבית, ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹלא
על עֹובר ּפרֹות אֹו ּכסף ּברּבית ֿ הּמלוה ּכל ויהיה ,"ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאכל
ּבּמלוה, ּכן ּגם ׁשּבאּו לאוין ׁשאר על נֹוסף לאוין, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשני
ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלחּזּוק,

ותרּבית" נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח el)"אל ,my)ּבגמרא ונתּבאר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מציעא אּלא(q`.)ּבבא הּוא, לּמלוה זה לאו ׁשּגם , ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

לפי הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו יּתירי, לאוי ֿ אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכל
נ אחד ּבענין מּלהלותׁשּכּלם הּמלוה ׁשהזהר והּוא כּפלּו, ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻ

מּבבא ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּברּבית.
ְִָמציעא.

ה'תשע"ט  סיון כ"ה שישי יום

רלו. תעשה לא מצות
― הרל"ו מּללותהּמצוה הּלוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

היה ּברּבית מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָֹֹֹּברּבית.
ואין חֹומס ׁשהּוא מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאפׁשר
זה והיה נחמס, להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּלוה
ּבא לפיכ הּמתאּנה. לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּדֹומה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּלאו

אכל" נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ k)"לא ,bk mixac), ְִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָֹּובא

מציעא ּומּׁשּום(dr:)ּבבא תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר "לוה : ְִִִִֵֶַָָָֹֹ
מכׁשל" תּתן לא עּור ci)ולפני ,hi `xwie)ׁשּנבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָֹֹ

מצוה אֹותּה hvx)ּכׁשּנזּכיר dyrz `l). ְְְִִֶַָָ

ה'תשע"ט  סיון כ"ו ש"ק יום

רלז. תעשה לא מצות
יום חמישי ֿ שבת ֿ קודש כ "ד ֿ כ "ו סיון 

― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ֿ תׂשימּון ck)"לא ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף ,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
ֿ הּמלוה, את ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכסּפ ֿ את ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלא
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
― הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
ֿ תהיה לא ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַֹעֹוברין
לא עּור ולפני ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ּכנׁשה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹלֹו
ּבכּלן, עֹובר מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻתּתן
מכׁשל: תּתן לא עּור ולפני לאֿתּׁשי מּׁשּום עֹובר ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַֹֹֹֹלוה
עליו ֿ תׂשימּון לא מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹערב

זה לאו על והעֹובר ."נׁש(ziaixa delnd)היא אם ― ְִִֵֶֶֶַָָ
קצּוצה dxeriyרּבית z` Ð "evvw" Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xnמּידֹו אֹותּה מֹוציאים ―ִִִָָ
הרּבית. נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּומחזירים
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i"yx
(‰).çæøî úéá ראיתי פעור בית בפרשת בספרי משתה.

מרזח  פירשו רבותינו אבל מרזיחין להם לעשות חזרו
åâå'.תקונן:ãåðú.אבל: éîåìù úà éúôñà éë כשהיה

חסד  לזרעו נתתי ומשפט צדקה עושה אביהם אברהם
וגו' לך אלהיך ה' ושמר ז)ורחמים לך (דברים ונתן

יג)רחמים לארץ (שם  וצדקה משפט ללענה הפכו הם
ה)הניחו חסדי (עמוס  את אלי ואספתי חזרתי אני אף

רחמי: אלהים éúôñà.ואת אסף כמו בלעז אטואי"ש
חרפתי ל )את íéðè÷å.(Â):(בראשית íéìåãâ åúîå ואחר

לספוד: לך מה מתים çø÷éשהכל àìå ããåâúé àìå

.íäì ולקרוח בשרם ולשרוט להתגודד האבלים דרך
הזכירו  ולא אסור לישראל ומכלֿמקום בראשם קרחה

אבל: לדוגמת אלא åñøôé.(Ê)כאן àìå כמו שבירה ל'
ה) האבלים (דניאל  את שמברין ופרסין תקל מנא מנא

הזבח  יברך הוא כי המוציא ברכת להם ופורסין ברחבה
ט ) א מזונא:(שמואל על פריס הוא ארי יונתן àìåתירגם

.'åâå íúåà å÷ùé תלך אל שאמרתי למה טעם הרי
äúùî.(Á)לספוד: úéáå לא למעלה לך אמרתי אשר

וגו': הזה המקום מן משבית הנני הטעם זה תבא
(‚È):טעוותא פלחי לעממיא תמן ותפלחון יונתן תרגם

cec zcevn
(‰).'ÂÎÂ ‰Î ÈÎ:לאות היות  למען וכו' ה' לי אמר כן כי ר"ל 

.ÁÊ¯Ó ˙È·:לנחמו אבל  ˙Â„.לבית Ï‡Â לנודד המנחמים דרך 
‡È˙ÙÒ.בראש: ÈÎאת מהם כליתי אשר  לאות  להם  זה  ר "ל 

עליהם: ארחם ולא  חסד עמהם אעשה  ולא Â)(‡Ïשלומי
.Â¯·˜È:הריבוי Â„ÙÒÈ.בעבור  ‡ÏÂ:הצרות טרדות בעבור

.„„Â‚˙È ‡ÏÂיהיו כי  ראשם שער  יתלשו  ולא בשרם ישרטו לא
מתיהם על  יחושו ולא בצרתם התורה מבולבלים אסרה כי (ועם

כדת) לא אשר כן לעשות היה דרכם מ"מ מת על קרחה ולעשות שרטת :לשרוט
(Ê).Ì‰Ï ÂÒ¯ÙÈ ‡ÏÂבעבור עליהם המוציא  פרוסת יפרסו  לא

מת על לנחמו האבל  משלו הבראת אוכל האבל אין הראשונה סעודה (כי

אחרים) משל אותו  Â˜˘È.:ומברין ‡ÏÂלהשקות הוא הדרך  כי
יעשו ולא  בצרתם טרודים יהיו אז אבל  תנחומין כוס האבלים

הראויים : ‡·ÂÈ.הדברים ÏÚ: אמו ועל  אביו על אחד  Ó˘˙‰.(Á)לכל ˙È·Â לאכול עמהם לשבת תבוא לא נשואין  משתה לבית
ואות : למופת להם היות  למען וזה  È·˘Ó˙.(Ë)ולשתות È‰:' וכו הזה  המקום מן ואמנע ÌÎÈÓÈ·Â.אבטל  ÌÎÈÈÚÏהיא היא

במ "ש: הדבר  Ô˙Á.וכפל  ÏÂ˜:חתן שמחת ‡ÍÈÏ.(È)קול Â¯Ó‡Â: אליך יאמרו Ó‰.ואם  ÏÚ:מה Â·ÊÚ.(È‡)בעבור  È˙Â‡Â
תורתי: שמרו  ולא בלבם בי  האמינו מאבותיכם:‰¯Ì˙ÂÚ.(È·)לא יותר עוד  הרע אישÌÎ‰Â.עשיתם כל  הולכים  אתם  והנה

לה: ומתאוה לו  מראה  הרע שלבו  מה ‡ÈÏ.אחר  ÚÂÓ˘ È˙Ï·Ï:אלי שמוע  לבל  היא  התאוה עצם כל  לכןÈ˙ÏË‰Â.(È‚)ר"ל 
וכו': אתכם Ì˙Ú„È.אשליך  ‡Ï אבותיכם:‡˘¯ גם  אתם  גם  ÂÎÂ'.מאז ¯˘‡ :'ÂÎÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ לכם‡˙ אתן לא אשר על 

מנוח : תמצאו ולא ולילה יומם  אותם תעבדו לכן האומות בעיני חן

oeiv zcevn
(‰).ÁÊ¯Ó ˙È·סרוחים מרזח סר וכן אבל ו)בית ˙Â„.:(עמוס

נדידה : אסף‡È˙ÙÒ.עליהם :Ì‰Ï.מלשון כמו כליון  ענין
ח)אסיפם  ויתגודדוÂ‚˙È„„.(Â):(לעיל כמו  הבשר שריטת  ענין

ח)כמשפטם וגזיÁ¯˜È.:(מ"א קרחי  כמו השער מריטת ענין 
א) לרעבÂÒ¯ÙÈ.(Ê):(מיכה פרוס  כמו ושבירה פרוסה  מלשון 

נח)לחמך  יין:ÒÂÎ.:(ישעיה כוס סעודהÓ˘˙‰.(Á)ר "ל  ענין 
משתה עשה  א)כמו  ישיבה:Ï˘·˙.:(אסתר ‡Ì˙Â.מלשון 

נוגש È·˘Ó˙.(Ë)עמהם: שבת כמו ביטול , יד)ענין :(ישעיה
(·È).˙Â¯È¯˘: והבטה ראיה לבלי:È˙Ï·Ï.ענין  כמו
(‚È).È˙ÏË‰Âהכלים את  ויטילו כמו השלכה א)ענין :(יונה

.‰ÈÁ:חן מלשון 

d wxt zldw - miaezk

ä-÷øô úìä÷eÎ`

àét-ìò ìäáz-ìàõøàä-ìò äzàå íéîMa íéýìàä ék íéýìàä éðôì øáã àéöBäì øäîé-ìà Eaìå E ©§©¥̧©¦¹§¦§¯©§©¥²§¦¬¨−̈¦§¥´¨¡Ÿ¦®¦´¨¡Ÿ¦³©¨©Æ¦Æ§©¨´©¨½̈¤
éøáã eéäé ïk-ìò:íéhòî Eá:íéøác áøa ìéñk ìB÷å ïéðò áøa íBìçä àa ékâøãð øcz øLàk ©«¥²¦§¬§¨¤−§©¦«¦²¨¬©£−§´Ÿ¦§®̈§¬§¦−§¬Ÿ§¨¦«©£¤Á¦¸Ÿ¤¹¤

ì øçàz-ìà íéýìàì:ílL øcz-øLà úà íéìéñka õôç ïéà ék BîlLãøBczMî øcú-àì øLà áBè ¥«Ÿ¦À©§©¥Æ§©§½¦²¥¬¥−¤©§¦¦®¥¬£¤¦−Ÿ©¥«−£¤´«Ÿ¦®Ÿ¦¤¦−
:ílLú àìåäét-úà ïzz-ìàóö÷é änì àéä äââL ék Càìnä éðôì øîàz-ìàå EøNa-úà àéèçì E §¬Ÿ§©¥«©¦¥³¤¦ÆÆ©£¦´¤§¨¤½§©Ÿ©Æ¦§¥´©©§½̈¦¬§¨−̈¦®¨´¨¦§³Ÿ

éãé äNòî-úà ìaçå EìB÷-ìò íéýìàä:Eåíéýìàä-úà ék äaøä íéøáãe íéìáäå úBîìç áøá ék ¨«¡Ÿ¦Æ©¤½§¦¥−¤©£¥¬¨¤«¦´§³Ÿ£ŸÆ©£¨¦½§¨¦−©§¥®¦¬¤¨¡Ÿ¦−
:àøé§¨«

i"yx
(‡).íéäìàä éðôì øáã àéöåäì כלפי קשה לדבר

õøàä.מעלה: ìò äúàå íéîùá íéäìàä éë ואפילו
הגבור  על חלש אימת מלמטה וגבור מלמעלה חלש

למטה: וחלש למעלה גבור àá(·)וכלֿשכן éë
.ïéðò áåøá íåìçä הרהורים ברוב לבוא החלום דרך כי

ברוב  לבוא כסיל קול ודרך ביום ומהרהר מעיין שאדם
מפיו  כסילות של קול מוציא דברים בהרבותו כי דברים
מעטים: דבריך יהיו אומר אני לכך פשע יחדל לא כי

(‚).íéìéñëá õôç ïéà ברשעים הקב"ה לפני חפץ אין
משלמים: ואין êéô.(‰)הנודרים úà ïúú ìà:בנדר

.êøùá úà àéèçì:בניך על העון øîàúשיפקוד ìàå
.êàìîä éðôì שפסקת צדקה לתובעך הבא שליח

àéä.ברבים: äââù éë הייתי כסבור פסקתיה בשגגה
ליתן: בידי יכולת êéãé.שהיה äùòî úà ìáçå מצוות

במדרש: נדרש כך אבדתם כבר שעשית בידיך שהיו
.êìå÷ ìò:קולך åâå'.(Â)בשביל úåîåìç áåøá éë אשר

הרבה  ודברים הבל ונביאי חלומות לך שיאמרו מה כל
המקום: מאת àøé.לפרוש íéäìàä úà éë כי הרי

את  אלא החלומות אל תשמע אל אלא, בלשון משמש
ירא: האלהים

cec zcevn
(‡).ÍÈÙ ÏÚ Ï‰·˙ Ï‡ לבך ואפילו בפיך  לדבר תמהר  אל

מעלה כלפי  תלונה  דבר  מפיך  להוציא לפתותך  ימהר  אל
מדותיו : על  ·˘ÌÈÓ.להתרעם ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎהוא ֿ ברוך  המקום

חלש ואפילו  מתחת. הארץ על  ואתה  ממעל בשמים  הוא
וכל ֿשכן הגבור, על  החלש  אימת מלמטה, וגבור מלמעלה

למטה: וחלש למעלה Â‚Â'.גבור ÔÎ ÏÚדברים במרבית  כי
המקום : גזירת מול  ולהתרעם  להתלונן  ·‡.(·)תבוא ÈÎכי

בא כן ענינים , בהרבה שמהרהר  במי  לבוא  החלום  שדרך  כמו
(ג ) דברים. שמרבה  במי ותרעומות מתלונה כסילות  „¯קול 

.ÌÈ‰Ï‡Ï: צדקה ·ÌÈÏÈÒÎ.לעשות  ıÙÁ ÔÈ‡ ÈÎהרצון אין
בדב יחפוץ  פעם כי  בכסילים, צדקהמתקיים לתת טוב  יותר כי יחשב , לכסיל הלא והנודר בו. עוד יחפוץ לא  זמן ולאחר  מה ר

שלם, תדור  אשר את לכן לשלמו, ותמנע בהנדר עוד תחפוץ לא פן הזמן בהאריך  כי  לשלמו, תאחר אל  וכן והואיל נדר. מבלי
איחור : בלי מיד  שלם לומר כיÂË·.(„)רוצה  מיד תשלם ולא לומר  רוצה תשלם, ולא משתדור  כלום תדור שלא  טוב יותר 

תתחרט : הזמן בהאריך ˙˙Ô.(‰)פן  Ï‡פן כי העולם, מן בניך  את להחסיר סיבה יהיה  זה  כי נדר לנדור פיך את  תעזוב  אל 
בשבת : ז "ל  רבותינו דרשו כן העון, בזה בניך  וימותו  תשלם שנדרת‰Í‡ÏÓ.לא הצדקה לתובעך הבא ההקדש של הגזבר

ברבים: ‰È‡.ופסקת  ‰‚‚˘ ÈÎ:מאומה בידי אין ועתה  לשלם שאוכל הייתי כסבור הפסיקה  היתה  בשוגג ÛÂˆ˜È.אשר ‰ÓÏ
בהם. תצליח  ולא ידיך  מעשה את  וישחית בפרסום, שנדרת  הנדר קול  על  האלהים  אף  יחרה אשר זאת את מתחלה  תעשה למה 

המדה : כן כי ידיו מעשה ישחת  ישלם  ולא ברבים  כשידור ולכן ידיו במעשה האדם  מתברך  הצדקה  בגלל  ·¯Â·(Â)כי ÈÎ
.˙ÂÓÂÏÁ ישמרך והוא  האלהים  את ירא  אלא  עליהם  תחשוש  לא ענינים שאר  מרבית ועם  הבל אמרי  ועם חלומות רוב עם אשר 

החסרון: יובן ומאליו הוא קצר ומקרא רע. מכל

oeiv zcevn
(‡).Ï‰·˙: ומהירות בהלה  ÍÈÙ.מלשון ÏÚבאה על מלת

כב): כד (ישעיה מסגר על  וסגרו כמו הבי"ת. ‡Ï(‰)במקום 
.Ô˙˙:(כג כא  (במדבר סיחון נתן ולא כמו תעזוב. ÈËÁÏ‡.אל

טז): כ  (שופטים יחטיא ולא כמו חסרון . יקראו·˘¯Í.ענין כן
ורוצה כד), ג (בראשית אחד  לבשר והיו שנאמר כמו  הבנים .

בהבנים : אחד נעשה והאם האב בשר שליח :‰Í‡ÏÓ.לומר
.Ï·ÈÁÂי (ישעיה  שמן מפני  עול וחובל  כמו השחתה. ענין 

מגÌÈ¯·„Â.(Â)כז): (בראשית הכסף דבר על כמו ענינים .
אלא:ÈÎ.יח ):
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æè-÷øô äéîøébiÎd

äéîBìL-úà ézôñà-ék íäì ãðz-ìàå ãBtñì Cìz-ìàå çæøî úéa àBáz-ìà ýåýé øîà | äë-ék¦«´Ÿ¨©´§À̈©¨Æ¥´©§¥½©§©¥¥´¦§½§©¨−Ÿ¨¤®¦«¨©̧§¦¤§¦¹
:íéîçøä-úàå ãñçä-úà ýåýé-íàð äfä-íòä úàîåeøáwé àì úàfä õøàa íépè÷e íéìãâ eúîe ¥¥̧¨¨³©¤Æ§ª§½̈¤©¤−¤§¤¨«©£¦«¥̧§Ÿ¦¯§©¦²¨¨¬¤©−Ÿ´Ÿ¦¨¥®

:íäì çøwé àìå ããbúé àìå íäì eãtñé-àìåæe÷Lé-àìå úî-ìò Bîçðì ìáà-ìò íäì eñøôé-àìå §«Ÿ¦§§´¨¤½§´Ÿ¦§Ÿ©½§¬Ÿ¦¨¥−©¨¤«§«Ÿ¦§§¬¨¤²©¥−¤§©£´©¥®§«Ÿ©§³
:Bnà-ìòå åéáà-ìò íéîeçðz ñBk íúBàçì àBáú-àì äzLî-úéáeìå ìëàì íúBà úáL:úBzLèék ¨Æ´©§¦½©¨¦−§©¦«¥¦§¤¬Ÿ¨−¨¤´¤¨®¤¡−Ÿ§¦§«¦Á

B÷nä-ïî úéaLî éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà äëìB÷å ïBNN ìB÷ íëéîéáe íëéðéòì äfä í ¸Ÿ¨©¹§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦̧©§¦¹¦©¨¬©¤²§¥¥¤−¦«¥¤®³¨Æ§´
:älk ìB÷å ïúç ìB÷ äçîNééìà eøîàå älàä íéøácä-ìk úà äfä íòì ãébú ék äéäåäî-ìò E ¦§½̈¬¨−̈§¬©¨«§¨À̈¦³©¦Æ¨¨´©¤½¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤§¨§´¥¤À©¤Á

:eðéýìà ýåýéì eðàèç øLà eðúàhç äîe eððBò äîe úàfä äìBãbä äòøä-ìk úà eðéìò ýåýé øaã¦¤̧§¨³¨¥ÆÆ¥´¨¨¨¨³©§¨Æ©½Ÿ¤³£¥ÆÆ¤´©¨¥½£¤¬¨−̈©«¨¬¡Ÿ¥«
àéíeãáòiå íéøçà íéäìà éøçà eëìiå ýåýé-íàð éúBà íëéúBáà eáæò-øLà ìò íäéìà zøîàå§¨©§¨´£¥¤À©Á£¤¨§¸£¥¤³¦Æ§ª§½̈©¥§À©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©©©§−

:eøîL àì éúøBz-úàå eáæò éúàå íäì eåçzLiåáéíéëìä íëpäå íëéúBáàî úBNòì íúòøä ízàå ©¦§©£´¨¤®§Ÿ¦´¨½̈§¤¨¦−¬Ÿ¨¨«§©¤²£¥Ÿ¤¬©£−¥£«¥¤®§¦§¤´Ÿ§¦À
:éìà òîL ézìáì òøä-Baì úeøøL éøçà LéàâéøLà õøàä-ìò úàfä õøàä ìòî íëúà ézìèäå ¦ µ©«£¥Æ§¦´¦«¨½̈§¦§¦−§¬Ÿ©¥¨«§¥©§¦´¤§¤À¥©Æ¨¨´¤©½Ÿ©¨¾̈¤£¤Æ

:äðéðç íëì ïzà-àì øLà äìéìå íîBé íéøçà íéäìà-úà íL-ízãáòå íëéúBáàå ízà ízòãé àì́Ÿ§©§¤½©¤−©£«¥¤®©£©§¤º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ¨´¨©½§¨£¤²«Ÿ¤¥¬¨¤−£¦¨«

i"yx
(‰).çæøî úéá ראיתי פעור בית בפרשת בספרי משתה.

מרזח  פירשו רבותינו אבל מרזיחין להם לעשות חזרו
åâå'.תקונן:ãåðú.אבל: éîåìù úà éúôñà éë כשהיה

חסד  לזרעו נתתי ומשפט צדקה עושה אביהם אברהם
וגו' לך אלהיך ה' ושמר ז)ורחמים לך (דברים ונתן

יג)רחמים לארץ (שם  וצדקה משפט ללענה הפכו הם
ה)הניחו חסדי (עמוס  את אלי ואספתי חזרתי אני אף

רחמי: אלהים éúôñà.ואת אסף כמו בלעז אטואי"ש
חרפתי ל )את íéðè÷å.(Â):(בראשית íéìåãâ åúîå ואחר

לספוד: לך מה מתים çø÷éשהכל àìå ããåâúé àìå

.íäì ולקרוח בשרם ולשרוט להתגודד האבלים דרך
הזכירו  ולא אסור לישראל ומכלֿמקום בראשם קרחה

אבל: לדוגמת אלא åñøôé.(Ê)כאן àìå כמו שבירה ל'
ה) האבלים (דניאל  את שמברין ופרסין תקל מנא מנא

הזבח  יברך הוא כי המוציא ברכת להם ופורסין ברחבה
ט ) א מזונא:(שמואל על פריס הוא ארי יונתן àìåתירגם

.'åâå íúåà å÷ùé תלך אל שאמרתי למה טעם הרי
äúùî.(Á)לספוד: úéáå לא למעלה לך אמרתי אשר

וגו': הזה המקום מן משבית הנני הטעם זה תבא
(‚È):טעוותא פלחי לעממיא תמן ותפלחון יונתן תרגם

cec zcevn
(‰).'ÂÎÂ ‰Î ÈÎ:לאות היות  למען וכו' ה' לי אמר כן כי ר"ל 

.ÁÊ¯Ó ˙È·:לנחמו אבל  ˙Â„.לבית Ï‡Â לנודד המנחמים דרך 
‡È˙ÙÒ.בראש: ÈÎאת מהם כליתי אשר  לאות  להם  זה  ר "ל 

עליהם: ארחם ולא  חסד עמהם אעשה  ולא Â)(‡Ïשלומי
.Â¯·˜È:הריבוי Â„ÙÒÈ.בעבור  ‡ÏÂ:הצרות טרדות בעבור

.„„Â‚˙È ‡ÏÂיהיו כי  ראשם שער  יתלשו  ולא בשרם ישרטו לא
מתיהם על  יחושו ולא בצרתם התורה מבולבלים אסרה כי (ועם

כדת) לא אשר כן לעשות היה דרכם מ"מ מת על קרחה ולעשות שרטת :לשרוט
(Ê).Ì‰Ï ÂÒ¯ÙÈ ‡ÏÂבעבור עליהם המוציא  פרוסת יפרסו  לא

מת על לנחמו האבל  משלו הבראת אוכל האבל אין הראשונה סעודה (כי

אחרים) משל אותו  Â˜˘È.:ומברין ‡ÏÂלהשקות הוא הדרך  כי
יעשו ולא  בצרתם טרודים יהיו אז אבל  תנחומין כוס האבלים

הראויים : ‡·ÂÈ.הדברים ÏÚ: אמו ועל  אביו על אחד  Ó˘˙‰.(Á)לכל ˙È·Â לאכול עמהם לשבת תבוא לא נשואין  משתה לבית
ואות : למופת להם היות  למען וזה  È·˘Ó˙.(Ë)ולשתות È‰:' וכו הזה  המקום מן ואמנע ÌÎÈÓÈ·Â.אבטל  ÌÎÈÈÚÏהיא היא

במ "ש: הדבר  Ô˙Á.וכפל  ÏÂ˜:חתן שמחת ‡ÍÈÏ.(È)קול Â¯Ó‡Â: אליך יאמרו Ó‰.ואם  ÏÚ:מה Â·ÊÚ.(È‡)בעבור  È˙Â‡Â
תורתי: שמרו  ולא בלבם בי  האמינו מאבותיכם:‰¯Ì˙ÂÚ.(È·)לא יותר עוד  הרע אישÌÎ‰Â.עשיתם כל  הולכים  אתם  והנה

לה: ומתאוה לו  מראה  הרע שלבו  מה ‡ÈÏ.אחר  ÚÂÓ˘ È˙Ï·Ï:אלי שמוע  לבל  היא  התאוה עצם כל  לכןÈ˙ÏË‰Â.(È‚)ר"ל 
וכו': אתכם Ì˙Ú„È.אשליך  ‡Ï אבותיכם:‡˘¯ גם  אתם  גם  ÂÎÂ'.מאז ¯˘‡ :'ÂÎÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ לכם‡˙ אתן לא אשר על 

מנוח : תמצאו ולא ולילה יומם  אותם תעבדו לכן האומות בעיני חן

oeiv zcevn
(‰).ÁÊ¯Ó ˙È·סרוחים מרזח סר וכן אבל ו)בית ˙Â„.:(עמוס

נדידה : אסף‡È˙ÙÒ.עליהם :Ì‰Ï.מלשון כמו כליון  ענין
ח)אסיפם  ויתגודדוÂ‚˙È„„.(Â):(לעיל כמו  הבשר שריטת  ענין

ח)כמשפטם וגזיÁ¯˜È.:(מ"א קרחי  כמו השער מריטת ענין 
א) לרעבÂÒ¯ÙÈ.(Ê):(מיכה פרוס  כמו ושבירה פרוסה  מלשון 

נח)לחמך  יין:ÒÂÎ.:(ישעיה כוס סעודהÓ˘˙‰.(Á)ר "ל  ענין 
משתה עשה  א)כמו  ישיבה:Ï˘·˙.:(אסתר ‡Ì˙Â.מלשון 

נוגש È·˘Ó˙.(Ë)עמהם: שבת כמו ביטול , יד)ענין :(ישעיה
(·È).˙Â¯È¯˘: והבטה ראיה לבלי:È˙Ï·Ï.ענין  כמו
(‚È).È˙ÏË‰Âהכלים את  ויטילו כמו השלכה א)ענין :(יונה

.‰ÈÁ:חן מלשון 
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ä-÷øô úìä÷eÎ`

àét-ìò ìäáz-ìàõøàä-ìò äzàå íéîMa íéýìàä ék íéýìàä éðôì øáã àéöBäì øäîé-ìà Eaìå E ©§©¥̧©¦¹§¦§¯©§©¥²§¦¬¨−̈¦§¥´¨¡Ÿ¦®¦´¨¡Ÿ¦³©¨©Æ¦Æ§©¨´©¨½̈¤
éøáã eéäé ïk-ìò:íéhòî Eá:íéøác áøa ìéñk ìB÷å ïéðò áøa íBìçä àa ékâøãð øcz øLàk ©«¥²¦§¬§¨¤−§©¦«¦²¨¬©£−§´Ÿ¦§®̈§¬§¦−§¬Ÿ§¨¦«©£¤Á¦¸Ÿ¤¹¤

ì øçàz-ìà íéýìàì:ílL øcz-øLà úà íéìéñka õôç ïéà ék BîlLãøBczMî øcú-àì øLà áBè ¥«Ÿ¦À©§©¥Æ§©§½¦²¥¬¥−¤©§¦¦®¥¬£¤¦−Ÿ©¥«−£¤´«Ÿ¦®Ÿ¦¤¦−
:ílLú àìåäét-úà ïzz-ìàóö÷é änì àéä äââL ék Càìnä éðôì øîàz-ìàå EøNa-úà àéèçì E §¬Ÿ§©¥«©¦¥³¤¦ÆÆ©£¦´¤§¨¤½§©Ÿ©Æ¦§¥´©©§½̈¦¬§¨−̈¦®¨´¨¦§³Ÿ

éãé äNòî-úà ìaçå EìB÷-ìò íéýìàä:Eåíéýìàä-úà ék äaøä íéøáãe íéìáäå úBîìç áøá ék ¨«¡Ÿ¦Æ©¤½§¦¥−¤©£¥¬¨¤«¦´§³Ÿ£ŸÆ©£¨¦½§¨¦−©§¥®¦¬¤¨¡Ÿ¦−
:àøé§¨«

i"yx
(‡).íéäìàä éðôì øáã àéöåäì כלפי קשה לדבר

õøàä.מעלה: ìò äúàå íéîùá íéäìàä éë ואפילו
הגבור  על חלש אימת מלמטה וגבור מלמעלה חלש

למטה: וחלש למעלה גבור àá(·)וכלֿשכן éë
.ïéðò áåøá íåìçä הרהורים ברוב לבוא החלום דרך כי

ברוב  לבוא כסיל קול ודרך ביום ומהרהר מעיין שאדם
מפיו  כסילות של קול מוציא דברים בהרבותו כי דברים
מעטים: דבריך יהיו אומר אני לכך פשע יחדל לא כי

(‚).íéìéñëá õôç ïéà ברשעים הקב"ה לפני חפץ אין
משלמים: ואין êéô.(‰)הנודרים úà ïúú ìà:בנדר

.êøùá úà àéèçì:בניך על העון øîàúשיפקוד ìàå
.êàìîä éðôì שפסקת צדקה לתובעך הבא שליח

àéä.ברבים: äââù éë הייתי כסבור פסקתיה בשגגה
ליתן: בידי יכולת êéãé.שהיה äùòî úà ìáçå מצוות

במדרש: נדרש כך אבדתם כבר שעשית בידיך שהיו
.êìå÷ ìò:קולך åâå'.(Â)בשביל úåîåìç áåøá éë אשר

הרבה  ודברים הבל ונביאי חלומות לך שיאמרו מה כל
המקום: מאת àøé.לפרוש íéäìàä úà éë כי הרי

את  אלא החלומות אל תשמע אל אלא, בלשון משמש
ירא: האלהים

cec zcevn
(‡).ÍÈÙ ÏÚ Ï‰·˙ Ï‡ לבך ואפילו בפיך  לדבר תמהר  אל

מעלה כלפי  תלונה  דבר  מפיך  להוציא לפתותך  ימהר  אל
מדותיו : על  ·˘ÌÈÓ.להתרעם ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎהוא ֿ ברוך  המקום

חלש ואפילו  מתחת. הארץ על  ואתה  ממעל בשמים  הוא
וכל ֿשכן הגבור, על  החלש  אימת מלמטה, וגבור מלמעלה

למטה: וחלש למעלה Â‚Â'.גבור ÔÎ ÏÚדברים במרבית  כי
המקום : גזירת מול  ולהתרעם  להתלונן  ·‡.(·)תבוא ÈÎכי

בא כן ענינים , בהרבה שמהרהר  במי  לבוא  החלום  שדרך  כמו
(ג ) דברים. שמרבה  במי ותרעומות מתלונה כסילות  „¯קול 

.ÌÈ‰Ï‡Ï: צדקה ·ÌÈÏÈÒÎ.לעשות  ıÙÁ ÔÈ‡ ÈÎהרצון אין
בדב יחפוץ  פעם כי  בכסילים, צדקהמתקיים לתת טוב  יותר כי יחשב , לכסיל הלא והנודר בו. עוד יחפוץ לא  זמן ולאחר  מה ר

שלם, תדור  אשר את לכן לשלמו, ותמנע בהנדר עוד תחפוץ לא פן הזמן בהאריך  כי  לשלמו, תאחר אל  וכן והואיל נדר. מבלי
איחור : בלי מיד  שלם לומר כיÂË·.(„)רוצה  מיד תשלם ולא לומר  רוצה תשלם, ולא משתדור  כלום תדור שלא  טוב יותר 

תתחרט : הזמן בהאריך ˙˙Ô.(‰)פן  Ï‡פן כי העולם, מן בניך  את להחסיר סיבה יהיה  זה  כי נדר לנדור פיך את  תעזוב  אל 
בשבת : ז "ל  רבותינו דרשו כן העון, בזה בניך  וימותו  תשלם שנדרת‰Í‡ÏÓ.לא הצדקה לתובעך הבא ההקדש של הגזבר

ברבים: ‰È‡.ופסקת  ‰‚‚˘ ÈÎ:מאומה בידי אין ועתה  לשלם שאוכל הייתי כסבור הפסיקה  היתה  בשוגג ÛÂˆ˜È.אשר ‰ÓÏ
בהם. תצליח  ולא ידיך  מעשה את  וישחית בפרסום, שנדרת  הנדר קול  על  האלהים  אף  יחרה אשר זאת את מתחלה  תעשה למה 

המדה : כן כי ידיו מעשה ישחת  ישלם  ולא ברבים  כשידור ולכן ידיו במעשה האדם  מתברך  הצדקה  בגלל  ·¯Â·(Â)כי ÈÎ
.˙ÂÓÂÏÁ ישמרך והוא  האלהים  את ירא  אלא  עליהם  תחשוש  לא ענינים שאר  מרבית ועם  הבל אמרי  ועם חלומות רוב עם אשר 

החסרון: יובן ומאליו הוא קצר ומקרא רע. מכל

oeiv zcevn
(‡).Ï‰·˙: ומהירות בהלה  ÍÈÙ.מלשון ÏÚבאה על מלת

כב): כד (ישעיה מסגר על  וסגרו כמו הבי"ת. ‡Ï(‰)במקום 
.Ô˙˙:(כג כא  (במדבר סיחון נתן ולא כמו תעזוב. ÈËÁÏ‡.אל

טז): כ  (שופטים יחטיא ולא כמו חסרון . יקראו·˘¯Í.ענין כן
ורוצה כד), ג (בראשית אחד  לבשר והיו שנאמר כמו  הבנים .

בהבנים : אחד נעשה והאם האב בשר שליח :‰Í‡ÏÓ.לומר
.Ï·ÈÁÂי (ישעיה  שמן מפני  עול וחובל  כמו השחתה. ענין 

מגÌÈ¯·„Â.(Â)כז): (בראשית הכסף דבר על כמו ענינים .
אלא:ÈÎ.יח ):
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„Èìkä ìò ìévî ñøç éìk,éøáãkìlä úéa.éànL úéáeíéøîBà:ïéìëàä ìò àlà ìévî Bðéà,ïé÷Lnä ìòå, §¦¤¤©¦©©Ÿ§¦§¥¥¦¥¥©©§¦¥©¦¤¨©¨Ÿ¨¦§©©©§¦
ñøç éìk ìòå.íäì eøîàìlä úéa:äî éðtî?íäì eøîàéànL úéa:õøàä íò áb ìò àîè àeäL éðtî,ïéàå §©§¥¤¤¨§¨¤¥¦¥¦§¥¨¨§¨¤¥©©¦§¥¤¨¥©©©¨¨¤§¥

õöBç àîè éìk.íäì eøîàìlä úéa:BëBúaL ïé÷Lîe íéìëà ízøäè àGäå?íäì eøîàéànL úéa:eðøähLk §¦¨¥¥¨§¨¤¥¦¥©£¦©§¤Ÿ¨¦©§¦¤§¨§¨¤¥©©§¤¦©§
BëBúaL ïé÷Lîe íéìëà,eðøäè Bîöòì;éìkä úà zøähLk ìáà,Bìå Cì zøäè.eøæçìlä úéaéøáãk úBøBäì Ÿ¨¦©§¦¤§§©§¦©§£¨§¤¦©§¨¤©§¦¦©§¨¨§¨§¥¦¥§§¦§¥

éànL úéa. ¥©©

cicicici.lkd lr livn qxg ilkáéúëã ,åëåúáù äî ìë àîèé àìå ,úîä ìäåàá àåäùë åëåúáù äî ìë ìò ìéöî ìéúô ãéîö ó÷åîä ñøç éìë(è"é øáãîá)
ñøç éìëáå .ïé÷ùîå ïéìëåà àðù àìå íéìë àðù àì ,åëåúáù äîå àåä øåäè ìéúô ãéîö åéìò ùé àä ,àåä àîè åéìò ìéúô ãéîö ïéà øùà çåúô éìë ìëå

:åáâ êøã àîèî åðéàå åçúô êøã àîèîù éîá ,çåúô éìë ìëå áéúëã ,øáãî áåúëä.qxg ilk lre oiwyne oilke` lr `l` livn epi`øàù ìò ìáà
:ìéæàå ùøôîãë ìéöî åðéà íéìë.ux`d mr ab lr `nh `edy iptn 'eke dn iptnú÷æçá ïìåë ïé÷ùîå íéìëåà ïéá íéìë ïéá õøàä éîò ìöà àöîðä ìëù

:øåäè àåäù àîè ìò ïéáùåçå äøäèå äàîåè úåëìäá íéàé÷á íðéàù éôì ,ïéàîè.uveg `nh ilk oi`e,ãáìá øåäè éìë àìà äàîåèä éðôî ìéöî ïéà
:ïéìéöî ïðéà ïä íéàîè ú÷æçáå ìéàåä õøàä íò ìù íéìëå ,åëåúáù äî ìò ìéöî åðéà àîè éìë ìáà.epxdih envrlàìå ,åðøäéè åãáì õøàä íòì

äøäè íäì ïéàù ñøç éìëå ïé÷ùîå ïéìëåà êëìä ,àîè íìëàî ìë éîð éëä åàìáå íòâîî íéìãá íä éøäù ,åäá éùåîúùàì øáç éúà àîìã ïðéùééç
ìàùé àîù ùåçì ïéàå ,íéøåäè ú÷æçá íäéìë ïé÷éæçîù ïä ïäá åùîúùéå ,ïä íéøåäè åäì ïðéøîà õøàä íò éìë ìù ìéúô ãéîö êåúá åéäùë ,äå÷îá
ùîúùéå íìéáèéå ïäî øáçä ìàùé àîù ùçéîì àëéàã óèù éìëá ìáà .úéîìåò äøäè íäì ïéàå íéàîè ú÷æçá åìöà ïä éøäù ,ïäá ùîúùéå ïäî øáçä
ïðúã åðééäå ,õøàä íò áâà ïéàîèðù äàîåèî äìéöäì åäì éâñ àîìòá äìéáèã áùåçå ,úîä ìäåàá åàîèðù òãé àìù ,éòéáùå éùéìù äàæä àìá íäá
åàá íàå .õøàä íò ìùá àìå øáç ìùá àì ìéúô ãéîöá ìåöð óèù éìë ïéàã åøîàå ,ìëì äåù ïéã åùò êëìä ,åäá éùåîúùàì øáç éúàã ,åìå êì úøäè
ïäù éôì ,ïäî ïéìá÷î úåöøàä éîò åéä àì ,ìéöî àîè éìë ïéàå àîè ú÷æçá àåäù éôì ìéúô ãéîöá ìéöé àì õøàä íò ìù ñøç éìë íìåòìù øåæâì

:ïéìéöî íäìù íéìëå äøäèá íäéìë íéøîåùå ïéàé÷á ïäù íéøåáñ

`xephxa yexit
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אשר  פתוח כלי  "וכל  טו): יט, (במדבר  באוהל  המטמא מת בענין  בתורה כתוב

שאינו מדבר, הכתוב חרס בכלי חכמים: ודרשו הוא", טמא עליו , פתיל  צמיד אין

שאין היינו עליו ", פתיל  צמיד  "אין אם לפיכך מתוכו, אלא מגבו  טומאה מקבל 

עליו, פתיל  צמיד יש  אם אבל  באוהל. מטמאו המת היטב, המהודקת מגופה עליו 

מאכלים  ובתוכו עליו  פתיל צמיד  שיש  חרס בכלי דנה משנתנו טהור . הוא הרי

וכלים.

ìkä ìò ìévî ñøç éìk,פתיל צמיד המוקף טהור חרס כלי – ÀÄÆÆÇÄÇÇÙ
לעיל, שבארנו  כמו היטב, ומהודק מחובר  מכסה עליו  שיש היינו 
שלא  שבתוכו  מה כל על  הוא מגן מגבו , טומאה מקבל ואינו  הואיל 

בו  מוטל שהמת באוהל  שהיתה חרס של  טהורה חבית כגון ייטמא,
שונים כלים או  אוכלים zkzn),ובתוכה e` ur ilk)פתיל צמיד  ויש

הטומאה, בפני חוצץ טהור  חרס שכלי  טהור , שבתוכה מה כל  עליה,
ìlä úéa éøáãk אוכלים על  בין  מציל  חרס שכלי  הסוברים, – ÀÄÀÅÅÄÅ

שבתוכו. שונים כלים על  בין Bðéàומשקים :íéøîBà éànL úéáeÅÇÇÀÄÅ
ñøç éìk ìòå ,ïé÷Lnä ìòå ,ïéìëàä ìò àlà ìévîאבל – ÇÄÆÈÇÈÙÈÄÀÇÇÇÀÄÀÇÀÅÆÆ

טמאים. שבתוכו  אחרים äîכלים éðtî :ìlä úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÄÅÄÀÅÈ
טמאים? אחרים כלים –àeäL éðtî :éànL úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÇÇÄÀÅÆ

õøàä íò áb ìò àîè כלים בין הארץ, עם אצל הנמצא שכל – ÈÅÇÇÇÈÈÆ
בהלכות  בקיאים שאינם לפי טמאים, בחזקת כולם ומשקים, אוכלים בין 
חרס  כלי שאם ומכאן  טהור ; שהוא טמא על  וחושבים וטהרה, טומאה

הוא, טמא בחזקת הארץ, עם בידי נמצא õöBçזה àîè éìk ïéàåÀÅÀÄÈÅÅ
עם  של  חרס כלי ואגב שבתוכו , מה על מציל ואינו  הטומאה, בפני –

טהור. בחזקת הוא ואפילו בכלל , חרס כלי על גזרו  eøîàÈÀהארץ
ìlä úéa íäì: שמאי לבית –ïé÷Lîe íéìëà ízøäè àGäå ÈÆÅÄÅÇÂÄÇÀÆÙÈÄÇÀÄ

BëBúaL האוכלים על מציל הוא כיצד הוא, טמא בחזקת הכלי  ואם – ÆÀ
המשקים? éànLועל úéa íäì eøîà:הלל לבית –eðøähLk ÈÀÈÆÅÇÇÀÆÄÇÀ

eðøäè Bîöòì ,BëBúaL ïé÷Lîe íéìëà עצמו הארץ לעם – ÙÈÄÇÀÄÆÀÀÇÀÄÇÀ
בהן , ונזהר וטהרה טומאה בהלכות בקי שהוא לחבר  ולא טהרנו,

הארץ, עם של  ומשקים באוכלים ממילא משתמש אינו כך ומתוך 
ואינו  הואיל חרס, כלי  ממנו  שואל אינו וכן  הם; טמאים שבחזקת

שבירה  אלא תקנה לו אין  טמא חרס כלי  שכן מטומאתו, לטהרו יכול

לגלגלגלג).).).). יאיאיאיא,,,, ויקראויקראויקראויקרא חרס ((((עייןעייןעייןעיין וכלי  ומשקים אוכלים לטהר  יכולנו  לפיכך 

עמי אלא בהם ישתמשו לא הרי  הארץ, עם בידי  הוא שאם שבתוכו ,
בלבד. éìkäהארץ úà zøähLk ìáàמלבד הכלים, שאר את – ÂÈÀÆÄÇÀÈÆÇÀÄ

חרס, Bìåכלי Cì zøäè כלים שהרי כאחד , הארץ ולעם לחבר  – ÄÇÀÈÈÀ
מטומאתם, ולטהרם להטבילם ואפשר הואיל שטף", "כלי הקרויים אלו ,

ואין  בהם; ומשתמש  מטבילם שכן  הארץ, מעם לשאול החבר רגיל 
הפרה  אפר  ממי  הזאה וצריכים מת, בטומאת נטמאו שמא חוששים,

נטמאו  שלא לומר הארץ עם שנאמן השביעי, וביום השלישי ביום
השטף  כלי  על מציל חרס שכלי נאמר , אם לפיכך , מת. בטומאת

עם  יאמר אלו, כלים הארץ מעם לשאול  חבר  כשיבוא הרי  שבתוכו ,
הציל טהור  חרס כלי לדעתו שכן מת, בטומאת נטמאו  שלא הארץ
ובאמת  מטומאתם; לטהרם כדי בלבד בטבילתם החבר  ויסתפק עליהם,

הוא  בתוכו, שהיו  החרס, שכלי לפי המת, באוהל אלו  כלים נטמאו 
והרי לעיל , שאמרנו כפי  המת, טומאת מפני  עליהם הציל ולא טמא,

ובשביעי. בשלישי  הזאה הם úBøBäìטעונים ìlä úéa eøæçÈÀÅÄÅÀ
éànL úéa éøáãkמציל אינו  פתיל , צמיד המוקף חרס שכלי  – ÀÄÀÅÅÇÇ

שבתוכו  שטף כלי  אבל  חרס, כלי  ועל המשקים ועל  האוכלים על אלא
הם. טמאים

משנתנו ixi`nde)בארנו  m"anxd itl) בית שלדעת חבר, של  חרס בכלי  אף
שלא  מפרשים, יש אבל הארץ. עם של חרס כלי  משום עליו  גוזרים שמאי 
הכל חבר של  חרס בכלי אבל  הארץ, עם של  חרס בכלי אלא כאן  מדובר 

מציל שהוא aeh").מודים mei zetqez" oiir ;y"`xd ;y"xd)

א ה נ ש מ ר ו א ב

רבי עליהן שהעיד הלכות, בארבע עוסקות בפרקנו הראשונות המשניות שלוש
בארנו וכבר ו ), משנה א (פרק פסחים במסכת שנויה משנתנו  הכהנים. סגן  חנינא

היא המת טומאת בטומאה: דרגות שיש d`nehd.שם, zea` ia` המיטמא כל 
והוא מת", "טמא נקרא כלים, בין  אדם בין  המת, d`nehd.מחמת a`עוד ויש 

ועוד  המצורע הזב, הנבילה, המת, השרץ כגון הטומאה. milkאבות zkqn oiir)
.(` wxtנעשה הטומאה באב d`nehl,הנוגע oey`x מטמא לטומאה ראשון ואין

נעשה זה הרי  לטומאה בראשון אוכל  נגע ואם ומשקים; אוכלים d`nehl,אלא ipy
עושה לטומאה ששני היא dnexza,והלכה d`nehl iyilyעושה iriaxושלישי 

.ycewa d`nehlנקראות הטומאה מאב שלמטה הדרגות d`nehd".כל cle" אב
נקרא dxeng,הטומאה d`neh נקרא הטומאה ולד  וכלים; אדם ומטמא הואיל 

,dlw d`neh שכבר כפי  בלבד , ומשקים אוכלים אלא וכלים אדם מטמא שאינו 

izdw - zex`ean zeipyn
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‡íéðäkä ïâñ àðéðç éaøíéøác äòaøà ãéòä:íéðäk ìL íäéîéî,ãìåa àîèpL øNaä úà óBøNlî eòðîð àG ©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¥¦©§¨¨§¨¦¦¥¤¤Ÿ£¦¦§§¦¦§¤©¨¨¤¦§¨¦§©

äàîhä,äàîhä áàa àîèpL øNaä íò,àBúàîè ìò äàîè ïéôéñBnL ét ìò ó.éñBäóàáé÷ò éaø:íäéîéî ©ª§¨¦©¨¨¤¦§¨§©©ª§¨©©¦¤¦¦ª§¨©ª§¨¦©¦£¦¨¦¥¤
íéðäk ìL,íBé ìeáèa ìñôpL ïîMä úà ÷éìãälî eòðîð àG,úî àîèa àîèpL øða,ïéôéñBnL ét ìò óà ¤Ÿ£¦¦§§¦§©§¦¤©¤¤¤¦§©¦§§¥¤¦§¨¦§¥¥©©¦¤¦¦

Búàîè ìò äàîè. ª§¨©ª§¨
·øîàíéðäkä ïâñ àðéðç éaø:äôøOä úéáì àöBé øBò éúéàø àG éîiî.øîààáé÷ò éaø:eðãîì åéøácî, ¨©©¦£¦¨§©©Ÿ£¦¦¨©¨¦¦¥§¥©§¥¨¨©©¦£¦¨¦§¨¨¨©§

äôøè àöîðå øBëaä úà èéLônäL,BøBòa íéðäkä eúBàiL.íéîëçåíéøîBà:äéàø Bðéà "eðéàø àG",àöBé àlà ¤©©§¦¤©§§¦§¨§¥¨¤¥©Ÿ£¦§©£¨¦§¦¨¦¥§¨¨¤¨¥
äôøOä úéáì. §¥©§¥¨

a`̀̀̀.d`nehd clea `nhpy xyad z` sexyln .cird mipdkd obq `pipg iaxãìå ìù ãìåá àîèðù éùéìù àåäù øùáä .øîà÷ ãìå ìù ãìåá
äìéçúî äéäù øùáä äæ òâåðùëå .äàîåèì ïåùàø àåäù äàîåèä áàá àîèðù øùáä íò åôøùìî åòðîð àì ,éùéìù àåä äùòðå éðùá òâðù øîåìë

éñåäù àöîðå ,éðù äùòðå ïåùàøá òâð éøäù ,éðù úåéäì øæåç ,äàîåèä áàá àîèðù øùáá éùéìùàúùäå éùéìù àø÷éòîã ,åúàîåè ìò äàîåè åì åô
ìëåà ïéàù ô"òàå .äéäù äîî øúåé åúåà íéàîèî íà åùç àì ãîåò äôéøùì ì÷ä äæ óàå ìéàåäã ,åðîî øåîç íò åôøùìî åòðîð àì ë"ôòàå ,éðù

:ìëåà àîèî ìëåà äéäéù åøæâ ïðáø î"î ,åá àöåéë ìëåà àîèî ïéàå àîè àåä ,àåä àîè íéìëåà úàîåèá øîàðù ,äøåúä ïî ìëåà àîèî.onydìù
:éùéìù åúåà äùåòå äøåúä ïî äîåøúä úà ìñåô àåä íåé ìåáèã ,äàîåèì éùéìù àåä íåé ìåáèá ìñôðù äîåøú.zn `nha `nhpy xpaìù øð éàä

áéúëã ,ïåùàø ïåùàø íàå áà áà íà ,äúåîë åùòð úî úàîåèá åòâðù ñøç éìëî õåç íéìë ìëã .ñøç ìù àìå àåä úëúî(è"é øáãîá),áøç ììçá
íéìë øàù ìëå .áà áøçä ïë íâ äùòð ,áà àåäù úî àîèá òâðùëå .åîöò úîë úåáà éáà äùòð úîá òâðù áøçäù ,ììçë àåä éøä áøç ïðéùøãå

éñåä àúùäå .äàîåèä áà äùòð úî àîèá òâðù úëúî ìù øðä àöîð .ñøç éìëî õåç ,äæ ïéãì áøçë,íéðäëä ïâñ àðéðç 'ø éøáã ìò àáé÷ò éáø ó
øðá åúåà ïé÷éìãîùë ,éùéìù àåäù íåé ìåáèá ìñôðù ïîùäù ,ïåùàø éùéìùä øéæçäì øéúä ò"øå ,éðù éùéìùä øéæçäì àìà øéúä àì àðéðç 'ø éøäù
ïðéùééç àì åéìò äàîåè íù ùéå ìéàåäã ,åòðîð àì ë"ôòàå ,ïåùàø úåéäì éùéìùä øæåçù àöîð åðøîàù åîë áà äùòð åîöò øðäù úî àîèá àîèðù

éñåäì øúåîå äéì:íéãéá ó
aaaa.dtixyd zial `vei xer izi`x `l:èùôä øçàì àìà øëéð àìå ìéàåä ,èùôä íãå÷ åá äéä äæ ìåñôù ô"òà .äôéøè úàöîð íà èùôåäù øçàì

.dtixh `vnpe xekad z` hiytndyáéúëãë äìéëàá àìà áåúëä åøéúä àìå åîåî ìò äðéãîá èçùðä íåî ìòá øåëá åìéôàã ,àáé÷ò 'ø ì"î÷ àä

`xephxa yexit

למעלה. הזכרנו

íéðäkä ïâñ àðéðç éaø הגדול הכהן  סגן  היינו –dpenn did obqd) ÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄ
eid oke ;mixetikd meia leqt ea rx`i m` ,lecbd odkd ly enewn `lnl

,(lecbd odkd ci lr micgein miciwtz elíéøác äòaøà ãéòä– ÅÄÇÀÈÈÀÈÄ
החכמים: id`:לפני  dpey`xd zecrdíéðäk ìL íäéîéîכל – ÄÅÆÆÙÂÄ

במקדש , עבודתם eòðîðימי  àG,הכהנים –øNaä úà óBøNlî ÄÀÀÄÄÀÆÇÈÈ
הקרבנות, של הקודש  בשר –äàîhä ãìåa àîèpL בגמרא – ÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ

לטומאה בשני שנטמא בבשר  כאן  שמדובר  d`nehd"),מבואר , cle cle")
יחד זה בשר  מלשרוף נמנעו  ולא לטומאה, שלישי הבשר íòÄשנעשה

äàîhä áàa àîèpL øNaä,לטומאה ראשון  ונעשה –ìò óà ÇÈÈÆÄÀÈÀÇÇËÀÈÇÇ
Búàîè ìò äàîè ïéôéñBnL étשלישי שהיה הבשר  שכן – ÄÆÄÄËÀÈÇËÀÈ

ונטמא  שהואיל  לטומאה, שני ונעשה ראשון, שהוא בבשר  עכשיו  נגע

משלישי טומאתו  תוספת על  מקפידים אין  להישרף, עומד והוא הבשר
או  יטמא שלא טהור  קודש בשר בשמירת אלא הוזהרנו  שלא לשני,
להוסיף  שלא אזהרה כל אין  טמא קודש בבשר אבל יפסל , שלא

שכן  מדרבנן , אלא אינה זו  טומאה תוספת אמנם טומאתו. על טומאה
אוכלים בטומאת שכתוב אוכל , מטמא אוכל  אין  התורה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מן

לח לח לח לח ):):):): לכם",יאיאיאיא,,,, הוא טמא עליו , מנבלתם ונפל זרע על מים יותן  "וכי 
ed`",ודרשו: `nh"כי מטמא שיהא ואינו  גזרו חכמים אבל בו; וצא

בו  חששו לא לישרף, שעומד כל כן  פי  על  ואף אוכל , מטמא אוכל 
טומאה. àáé÷òלתוספת éaø óéñBä חנינא רבי של דבריו על  – ÄÇÄÂÄÈ

הכהנים: úàסגן  ÷éìãälî eòðîð àG ,íéðäk ìL íäéîéîÄÅÆÆÙÂÄÄÀÀÄÀÇÀÄÆ
íBé ìeáèa ìñôpL ïîMä–mei leah מטומאתו שטבל  טמא הוא ÇÆÆÆÄÀÇÄÀ

וכשנוגע  לטומאה, כשני  דינו השמש עליו  שיעריב ועד יום, מבעוד
תרומה  ושמן – לטומאה, שלישי אותו  עושה הריהו  תרומה של  בשמן 

מלהדליקו הכהנים נמנעו  ולא – בהנאה, מותר  àîèpLשנטמא øðaÀÅÆÄÀÈ
úî àîèaכלומר מתכת, של  בנר  כאן  שמדובר  מבואר  בגמרא – ÄÀÅÅ

אבות  אבי נעשה במת שנגע מתכת שכלי  הוא ודין  מתכת, במנורת
כמותו , הטומאה אב נעשה מת, בטמא וכשנגע עצמו; כמת הטומאה

טז טז טז טז ):):):):שכתוב יטיטיטיט,,,, –((((במדברבמדברבמדברבמדבר חרב" בחלל השדה פני  על יגע אשר  "וכל 

הוא  מת בטמא שנטמא הזה, הנר  נמצא כחלל. הוא הרי  חרב ודרשו:

ולא  לטומאה, ראשון בו  שהדליקו  השמן את ועושה הטומאה, אב
לכך , Búàîèחששו ìò äàîè ïéôéñBnL ét ìò óà שכן – ÇÇÄÆÄÄËÀÈÇËÀÈ

והוסיף  לטומאה. ראשון  עכשיו  ונעשה שלישי, בתחילה היה השמן 
קודש בשר על  העיד  חנינא רבי שהרי  חנינא, רבי  דברי על עקיבא רבי

העיד עקיבא רבי  ואילו לטומאה; שני ועשוהו שלישי , בתחילה שהיה
על ואף לטומאה, ראשון  ועשוהו  שלישי , בתחילה שהיה השמן על 

להוסיף  חוששים אין  עליו , טומאה ושם שהואיל  מזה, נמנעו  לא כן  פי 
טומאתו . על  טומאה בידים

i p y m e i
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רבי של שנייה עדות היא וזו ד ), משנה יב (פרק זבחים במסכת שנויה משנתנו
המשנה: מתחילה זבחים במסכת הכהנים, סגן  miycwdחנינא lk" חטאת או (עולה

אשם) ohytdlאו mcew leqt mda rxi`y– מהן ) העורות שהופשטו  `oi(קודם
mipdkl mdizexer;(הבשר עם הם נשרפים mipdkl(אלא mdizexer ± ohytd xg`l

העור). את פוסל  אינו  ההפשט, לאחר  שאירע (שהפסול

øBò éúéàø àG éîiî :íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà שהופשט – ÈÇÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÄÈÇÈÄÄ
הקדשים, äôøOäמבהמת úéáì àöBé הקרבן עם יחד  להישרף – ÅÀÅÇÀÅÈ

כבר היה כשהפסול  ואף לכהנים; הוא ניתן אלא פסול, בו שאירע
ההפשט, לאחר עד  עליו נודע לא אם העור , שהופשט קודם בקרבן 

לכהנים. ניתן åéøácîהעור :àáé÷ò éaø øîà חנינא רבי  של  – ÈÇÇÄÂÄÈÄÀÈÈ
הכהנים äôøèסגן àöîðå øBëaä úà èéLônäL ,eðãîì– ÈÇÀÆÇÇÀÄÆÇÀÀÄÀÈÀÅÈ

ההפשט, לאחר  אלא טרפותו נודעה שייהנוeúBàiLשלא –íéðäkä ÆÅÇÙÂÄ
BøBòa בא עקיבא רבי  נשרף. ואינו לכהנים העור  שניתן כלומר  – À

למקדש, חוץ אותו ושוחטים מום בו שנמצא בכור  שאפילו  להשמיענו,
הבכור בענין שנאמר באכילה, אלא הכתוב התירו שלא אף ((((דברים דברים דברים דברים –

כא כא כא כא ----כב כב כב כב ):):):): תזבחנו טוטוטוטו,,,, לא רע, מום כל עור  או  פסח מום בו  יהיה ִֵ"וכי
אלהיך . eplk`zלה' jixrya וטעון אסור  עורו מת, הבכור  אם אבל  ..."

לאחר עד טריפה שהיה נודע ולא הואיל  מקום מכל  – קבורה,
נזרק  כאילו הבכור , שחיטת ידי  על העור הותר עורו , שהפשיטוהו

izdw - zex`ean zeipyn
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„Èìkä ìò ìévî ñøç éìk,éøáãkìlä úéa.éànL úéáeíéøîBà:ïéìëàä ìò àlà ìévî Bðéà,ïé÷Lnä ìòå, §¦¤¤©¦©©Ÿ§¦§¥¥¦¥¥©©§¦¥©¦¤¨©¨Ÿ¨¦§©©©§¦
ñøç éìk ìòå.íäì eøîàìlä úéa:äî éðtî?íäì eøîàéànL úéa:õøàä íò áb ìò àîè àeäL éðtî,ïéàå §©§¥¤¤¨§¨¤¥¦¥¦§¥¨¨§¨¤¥©©¦§¥¤¨¥©©©¨¨¤§¥

õöBç àîè éìk.íäì eøîàìlä úéa:BëBúaL ïé÷Lîe íéìëà ízøäè àGäå?íäì eøîàéànL úéa:eðøähLk §¦¨¥¥¨§¨¤¥¦¥©£¦©§¤Ÿ¨¦©§¦¤§¨§¨¤¥©©§¤¦©§
BëBúaL ïé÷Lîe íéìëà,eðøäè Bîöòì;éìkä úà zøähLk ìáà,Bìå Cì zøäè.eøæçìlä úéaéøáãk úBøBäì Ÿ¨¦©§¦¤§§©§¦©§£¨§¤¦©§¨¤©§¦¦©§¨¨§¨§¥¦¥§§¦§¥

éànL úéa. ¥©©

cicicici.lkd lr livn qxg ilkáéúëã ,åëåúáù äî ìë àîèé àìå ,úîä ìäåàá àåäùë åëåúáù äî ìë ìò ìéöî ìéúô ãéîö ó÷åîä ñøç éìë(è"é øáãîá)
ñøç éìëáå .ïé÷ùîå ïéìëåà àðù àìå íéìë àðù àì ,åëåúáù äîå àåä øåäè ìéúô ãéîö åéìò ùé àä ,àåä àîè åéìò ìéúô ãéîö ïéà øùà çåúô éìë ìëå

:åáâ êøã àîèî åðéàå åçúô êøã àîèîù éîá ,çåúô éìë ìëå áéúëã ,øáãî áåúëä.qxg ilk lre oiwyne oilke` lr `l` livn epi`øàù ìò ìáà
:ìéæàå ùøôîãë ìéöî åðéà íéìë.ux`d mr ab lr `nh `edy iptn 'eke dn iptnú÷æçá ïìåë ïé÷ùîå íéìëåà ïéá íéìë ïéá õøàä éîò ìöà àöîðä ìëù

:øåäè àåäù àîè ìò ïéáùåçå äøäèå äàîåè úåëìäá íéàé÷á íðéàù éôì ,ïéàîè.uveg `nh ilk oi`e,ãáìá øåäè éìë àìà äàîåèä éðôî ìéöî ïéà
:ïéìéöî ïðéà ïä íéàîè ú÷æçáå ìéàåä õøàä íò ìù íéìëå ,åëåúáù äî ìò ìéöî åðéà àîè éìë ìáà.epxdih envrlàìå ,åðøäéè åãáì õøàä íòì

äøäè íäì ïéàù ñøç éìëå ïé÷ùîå ïéìëåà êëìä ,àîè íìëàî ìë éîð éëä åàìáå íòâîî íéìãá íä éøäù ,åäá éùåîúùàì øáç éúà àîìã ïðéùééç
ìàùé àîù ùåçì ïéàå ,íéøåäè ú÷æçá íäéìë ïé÷éæçîù ïä ïäá åùîúùéå ,ïä íéøåäè åäì ïðéøîà õøàä íò éìë ìù ìéúô ãéîö êåúá åéäùë ,äå÷îá
ùîúùéå íìéáèéå ïäî øáçä ìàùé àîù ùçéîì àëéàã óèù éìëá ìáà .úéîìåò äøäè íäì ïéàå íéàîè ú÷æçá åìöà ïä éøäù ,ïäá ùîúùéå ïäî øáçä
ïðúã åðééäå ,õøàä íò áâà ïéàîèðù äàîåèî äìéöäì åäì éâñ àîìòá äìéáèã áùåçå ,úîä ìäåàá åàîèðù òãé àìù ,éòéáùå éùéìù äàæä àìá íäá
åàá íàå .õøàä íò ìùá àìå øáç ìùá àì ìéúô ãéîöá ìåöð óèù éìë ïéàã åøîàå ,ìëì äåù ïéã åùò êëìä ,åäá éùåîúùàì øáç éúàã ,åìå êì úøäè
ïäù éôì ,ïäî ïéìá÷î úåöøàä éîò åéä àì ,ìéöî àîè éìë ïéàå àîè ú÷æçá àåäù éôì ìéúô ãéîöá ìéöé àì õøàä íò ìù ñøç éìë íìåòìù øåæâì

:ïéìéöî íäìù íéìëå äøäèá íäéìë íéøîåùå ïéàé÷á ïäù íéøåáñ
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אשר  פתוח כלי  "וכל  טו): יט, (במדבר  באוהל  המטמא מת בענין  בתורה כתוב

שאינו מדבר, הכתוב חרס בכלי חכמים: ודרשו הוא", טמא עליו , פתיל  צמיד אין

שאין היינו עליו ", פתיל  צמיד  "אין אם לפיכך מתוכו, אלא מגבו  טומאה מקבל 

עליו, פתיל  צמיד יש  אם אבל  באוהל. מטמאו המת היטב, המהודקת מגופה עליו 

מאכלים  ובתוכו עליו  פתיל צמיד  שיש  חרס בכלי דנה משנתנו טהור . הוא הרי

וכלים.

ìkä ìò ìévî ñøç éìk,פתיל צמיד המוקף טהור חרס כלי – ÀÄÆÆÇÄÇÇÙ
לעיל, שבארנו  כמו היטב, ומהודק מחובר  מכסה עליו  שיש היינו 
שלא  שבתוכו  מה כל על  הוא מגן מגבו , טומאה מקבל ואינו  הואיל 

בו  מוטל שהמת באוהל  שהיתה חרס של  טהורה חבית כגון ייטמא,
שונים כלים או  אוכלים zkzn),ובתוכה e` ur ilk)פתיל צמיד  ויש

הטומאה, בפני חוצץ טהור  חרס שכלי  טהור , שבתוכה מה כל  עליה,
ìlä úéa éøáãk אוכלים על  בין  מציל  חרס שכלי  הסוברים, – ÀÄÀÅÅÄÅ

שבתוכו. שונים כלים על  בין Bðéàומשקים :íéøîBà éànL úéáeÅÇÇÀÄÅ
ñøç éìk ìòå ,ïé÷Lnä ìòå ,ïéìëàä ìò àlà ìévîאבל – ÇÄÆÈÇÈÙÈÄÀÇÇÇÀÄÀÇÀÅÆÆ

טמאים. שבתוכו  אחרים äîכלים éðtî :ìlä úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÄÅÄÀÅÈ
טמאים? אחרים כלים –àeäL éðtî :éànL úéa íäì eøîàÈÀÈÆÅÇÇÄÀÅÆ

õøàä íò áb ìò àîè כלים בין הארץ, עם אצל הנמצא שכל – ÈÅÇÇÇÈÈÆ
בהלכות  בקיאים שאינם לפי טמאים, בחזקת כולם ומשקים, אוכלים בין 
חרס  כלי שאם ומכאן  טהור ; שהוא טמא על  וחושבים וטהרה, טומאה

הוא, טמא בחזקת הארץ, עם בידי נמצא õöBçזה àîè éìk ïéàåÀÅÀÄÈÅÅ
עם  של  חרס כלי ואגב שבתוכו , מה על מציל ואינו  הטומאה, בפני –

טהור. בחזקת הוא ואפילו בכלל , חרס כלי על גזרו  eøîàÈÀהארץ
ìlä úéa íäì: שמאי לבית –ïé÷Lîe íéìëà ízøäè àGäå ÈÆÅÄÅÇÂÄÇÀÆÙÈÄÇÀÄ

BëBúaL האוכלים על מציל הוא כיצד הוא, טמא בחזקת הכלי  ואם – ÆÀ
המשקים? éànLועל úéa íäì eøîà:הלל לבית –eðøähLk ÈÀÈÆÅÇÇÀÆÄÇÀ

eðøäè Bîöòì ,BëBúaL ïé÷Lîe íéìëà עצמו הארץ לעם – ÙÈÄÇÀÄÆÀÀÇÀÄÇÀ
בהן , ונזהר וטהרה טומאה בהלכות בקי שהוא לחבר  ולא טהרנו,

הארץ, עם של  ומשקים באוכלים ממילא משתמש אינו כך ומתוך 
ואינו  הואיל חרס, כלי  ממנו  שואל אינו וכן  הם; טמאים שבחזקת

שבירה  אלא תקנה לו אין  טמא חרס כלי  שכן מטומאתו, לטהרו יכול

לגלגלגלג).).).). יאיאיאיא,,,, ויקראויקראויקראויקרא חרס ((((עייןעייןעייןעיין וכלי  ומשקים אוכלים לטהר  יכולנו  לפיכך 

עמי אלא בהם ישתמשו לא הרי  הארץ, עם בידי  הוא שאם שבתוכו ,
בלבד. éìkäהארץ úà zøähLk ìáàמלבד הכלים, שאר את – ÂÈÀÆÄÇÀÈÆÇÀÄ

חרס, Bìåכלי Cì zøäè כלים שהרי כאחד , הארץ ולעם לחבר  – ÄÇÀÈÈÀ
מטומאתם, ולטהרם להטבילם ואפשר הואיל שטף", "כלי הקרויים אלו ,

ואין  בהם; ומשתמש  מטבילם שכן  הארץ, מעם לשאול החבר רגיל 
הפרה  אפר  ממי  הזאה וצריכים מת, בטומאת נטמאו שמא חוששים,

נטמאו  שלא לומר הארץ עם שנאמן השביעי, וביום השלישי ביום
השטף  כלי  על מציל חרס שכלי נאמר , אם לפיכך , מת. בטומאת

עם  יאמר אלו, כלים הארץ מעם לשאול  חבר  כשיבוא הרי  שבתוכו ,
הציל טהור  חרס כלי לדעתו שכן מת, בטומאת נטמאו  שלא הארץ
ובאמת  מטומאתם; לטהרם כדי בלבד בטבילתם החבר  ויסתפק עליהם,

הוא  בתוכו, שהיו  החרס, שכלי לפי המת, באוהל אלו  כלים נטמאו 
והרי לעיל , שאמרנו כפי  המת, טומאת מפני  עליהם הציל ולא טמא,

ובשביעי. בשלישי  הזאה הם úBøBäìטעונים ìlä úéa eøæçÈÀÅÄÅÀ
éànL úéa éøáãkמציל אינו  פתיל , צמיד המוקף חרס שכלי  – ÀÄÀÅÅÇÇ

שבתוכו  שטף כלי  אבל  חרס, כלי  ועל המשקים ועל  האוכלים על אלא
הם. טמאים

משנתנו ixi`nde)בארנו  m"anxd itl) בית שלדעת חבר, של  חרס בכלי  אף
שלא  מפרשים, יש אבל הארץ. עם של חרס כלי  משום עליו  גוזרים שמאי 
הכל חבר של  חרס בכלי אבל  הארץ, עם של  חרס בכלי אלא כאן  מדובר 

מציל שהוא aeh").מודים mei zetqez" oiir ;y"`xd ;y"xd)
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רבי עליהן שהעיד הלכות, בארבע עוסקות בפרקנו הראשונות המשניות שלוש
בארנו וכבר ו ), משנה א (פרק פסחים במסכת שנויה משנתנו  הכהנים. סגן  חנינא

היא המת טומאת בטומאה: דרגות שיש d`nehd.שם, zea` ia` המיטמא כל 
והוא מת", "טמא נקרא כלים, בין  אדם בין  המת, d`nehd.מחמת a`עוד ויש 

ועוד  המצורע הזב, הנבילה, המת, השרץ כגון הטומאה. milkאבות zkqn oiir)
.(` wxtנעשה הטומאה באב d`nehl,הנוגע oey`x מטמא לטומאה ראשון ואין

נעשה זה הרי  לטומאה בראשון אוכל  נגע ואם ומשקים; אוכלים d`nehl,אלא ipy
עושה לטומאה ששני היא dnexza,והלכה d`nehl iyilyעושה iriaxושלישי 

.ycewa d`nehlנקראות הטומאה מאב שלמטה הדרגות d`nehd".כל cle" אב
נקרא dxeng,הטומאה d`neh נקרא הטומאה ולד  וכלים; אדם ומטמא הואיל 

,dlw d`neh שכבר כפי  בלבד , ומשקים אוכלים אלא וכלים אדם מטמא שאינו 

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt zeiecr zkqn
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a`̀̀̀.d`nehd clea `nhpy xyad z` sexyln .cird mipdkd obq `pipg iaxãìå ìù ãìåá àîèðù éùéìù àåäù øùáä .øîà÷ ãìå ìù ãìåá
äìéçúî äéäù øùáä äæ òâåðùëå .äàîåèì ïåùàø àåäù äàîåèä áàá àîèðù øùáä íò åôøùìî åòðîð àì ,éùéìù àåä äùòðå éðùá òâðù øîåìë

éñåäù àöîðå ,éðù äùòðå ïåùàøá òâð éøäù ,éðù úåéäì øæåç ,äàîåèä áàá àîèðù øùáá éùéìùàúùäå éùéìù àø÷éòîã ,åúàîåè ìò äàîåè åì åô
ìëåà ïéàù ô"òàå .äéäù äîî øúåé åúåà íéàîèî íà åùç àì ãîåò äôéøùì ì÷ä äæ óàå ìéàåäã ,åðîî øåîç íò åôøùìî åòðîð àì ë"ôòàå ,éðù

:ìëåà àîèî ìëåà äéäéù åøæâ ïðáø î"î ,åá àöåéë ìëåà àîèî ïéàå àîè àåä ,àåä àîè íéìëåà úàîåèá øîàðù ,äøåúä ïî ìëåà àîèî.onydìù
:éùéìù åúåà äùåòå äøåúä ïî äîåøúä úà ìñåô àåä íåé ìåáèã ,äàîåèì éùéìù àåä íåé ìåáèá ìñôðù äîåøú.zn `nha `nhpy xpaìù øð éàä

áéúëã ,ïåùàø ïåùàø íàå áà áà íà ,äúåîë åùòð úî úàîåèá åòâðù ñøç éìëî õåç íéìë ìëã .ñøç ìù àìå àåä úëúî(è"é øáãîá),áøç ììçá
íéìë øàù ìëå .áà áøçä ïë íâ äùòð ,áà àåäù úî àîèá òâðùëå .åîöò úîë úåáà éáà äùòð úîá òâðù áøçäù ,ììçë àåä éøä áøç ïðéùøãå

éñåä àúùäå .äàîåèä áà äùòð úî àîèá òâðù úëúî ìù øðä àöîð .ñøç éìëî õåç ,äæ ïéãì áøçë,íéðäëä ïâñ àðéðç 'ø éøáã ìò àáé÷ò éáø ó
øðá åúåà ïé÷éìãîùë ,éùéìù àåäù íåé ìåáèá ìñôðù ïîùäù ,ïåùàø éùéìùä øéæçäì øéúä ò"øå ,éðù éùéìùä øéæçäì àìà øéúä àì àðéðç 'ø éøäù
ïðéùééç àì åéìò äàîåè íù ùéå ìéàåäã ,åòðîð àì ë"ôòàå ,ïåùàø úåéäì éùéìùä øæåçù àöîð åðøîàù åîë áà äùòð åîöò øðäù úî àîèá àîèðù
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למעלה. הזכרנו

íéðäkä ïâñ àðéðç éaø הגדול הכהן  סגן  היינו –dpenn did obqd) ÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄ
eid oke ;mixetikd meia leqt ea rx`i m` ,lecbd odkd ly enewn `lnl

,(lecbd odkd ci lr micgein miciwtz elíéøác äòaøà ãéòä– ÅÄÇÀÈÈÀÈÄ
החכמים: id`:לפני  dpey`xd zecrdíéðäk ìL íäéîéîכל – ÄÅÆÆÙÂÄ

במקדש , עבודתם eòðîðימי  àG,הכהנים –øNaä úà óBøNlî ÄÀÀÄÄÀÆÇÈÈ
הקרבנות, של הקודש  בשר –äàîhä ãìåa àîèpL בגמרא – ÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ

לטומאה בשני שנטמא בבשר  כאן  שמדובר  d`nehd"),מבואר , cle cle")
יחד זה בשר  מלשרוף נמנעו  ולא לטומאה, שלישי הבשר íòÄשנעשה

äàîhä áàa àîèpL øNaä,לטומאה ראשון  ונעשה –ìò óà ÇÈÈÆÄÀÈÀÇÇËÀÈÇÇ
Búàîè ìò äàîè ïéôéñBnL étשלישי שהיה הבשר  שכן – ÄÆÄÄËÀÈÇËÀÈ

ונטמא  שהואיל  לטומאה, שני ונעשה ראשון, שהוא בבשר  עכשיו  נגע

משלישי טומאתו  תוספת על  מקפידים אין  להישרף, עומד והוא הבשר
או  יטמא שלא טהור  קודש בשר בשמירת אלא הוזהרנו  שלא לשני,
להוסיף  שלא אזהרה כל אין  טמא קודש בבשר אבל יפסל , שלא

שכן  מדרבנן , אלא אינה זו  טומאה תוספת אמנם טומאתו. על טומאה
אוכלים בטומאת שכתוב אוכל , מטמא אוכל  אין  התורה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מן

לח לח לח לח ):):):): לכם",יאיאיאיא,,,, הוא טמא עליו , מנבלתם ונפל זרע על מים יותן  "וכי 
ed`",ודרשו: `nh"כי מטמא שיהא ואינו  גזרו חכמים אבל בו; וצא

בו  חששו לא לישרף, שעומד כל כן  פי  על  ואף אוכל , מטמא אוכל 
טומאה. àáé÷òלתוספת éaø óéñBä חנינא רבי של דבריו על  – ÄÇÄÂÄÈ

הכהנים: úàסגן  ÷éìãälî eòðîð àG ,íéðäk ìL íäéîéîÄÅÆÆÙÂÄÄÀÀÄÀÇÀÄÆ
íBé ìeáèa ìñôpL ïîMä–mei leah מטומאתו שטבל  טמא הוא ÇÆÆÆÄÀÇÄÀ

וכשנוגע  לטומאה, כשני  דינו השמש עליו  שיעריב ועד יום, מבעוד
תרומה  ושמן – לטומאה, שלישי אותו  עושה הריהו  תרומה של  בשמן 

מלהדליקו הכהנים נמנעו  ולא – בהנאה, מותר  àîèpLשנטמא øðaÀÅÆÄÀÈ
úî àîèaכלומר מתכת, של  בנר  כאן  שמדובר  מבואר  בגמרא – ÄÀÅÅ

אבות  אבי נעשה במת שנגע מתכת שכלי  הוא ודין  מתכת, במנורת
כמותו , הטומאה אב נעשה מת, בטמא וכשנגע עצמו; כמת הטומאה

טז טז טז טז ):):):):שכתוב יטיטיטיט,,,, –((((במדברבמדברבמדברבמדבר חרב" בחלל השדה פני  על יגע אשר  "וכל 

הוא  מת בטמא שנטמא הזה, הנר  נמצא כחלל. הוא הרי  חרב ודרשו:

ולא  לטומאה, ראשון בו  שהדליקו  השמן את ועושה הטומאה, אב
לכך , Búàîèחששו ìò äàîè ïéôéñBnL ét ìò óà שכן – ÇÇÄÆÄÄËÀÈÇËÀÈ

והוסיף  לטומאה. ראשון  עכשיו  ונעשה שלישי, בתחילה היה השמן 
קודש בשר על  העיד  חנינא רבי שהרי  חנינא, רבי  דברי על עקיבא רבי

העיד עקיבא רבי  ואילו לטומאה; שני ועשוהו שלישי , בתחילה שהיה
על ואף לטומאה, ראשון  ועשוהו  שלישי , בתחילה שהיה השמן על 

להוסיף  חוששים אין  עליו , טומאה ושם שהואיל  מזה, נמנעו  לא כן  פי 
טומאתו . על  טומאה בידים
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רבי של שנייה עדות היא וזו ד ), משנה יב (פרק זבחים במסכת שנויה משנתנו
המשנה: מתחילה זבחים במסכת הכהנים, סגן  miycwdחנינא lk" חטאת או (עולה

אשם) ohytdlאו mcew leqt mda rxi`y– מהן ) העורות שהופשטו  `oi(קודם
mipdkl mdizexer;(הבשר עם הם נשרפים mipdkl(אלא mdizexer ± ohytd xg`l

העור). את פוסל  אינו  ההפשט, לאחר  שאירע (שהפסול

øBò éúéàø àG éîiî :íéðäkä ïâñ àðéðç éaø øîà שהופשט – ÈÇÇÄÂÄÈÀÇÇÙÂÄÄÈÇÈÄÄ
הקדשים, äôøOäמבהמת úéáì àöBé הקרבן עם יחד  להישרף – ÅÀÅÇÀÅÈ

כבר היה כשהפסול  ואף לכהנים; הוא ניתן אלא פסול, בו שאירע
ההפשט, לאחר עד  עליו נודע לא אם העור , שהופשט קודם בקרבן 

לכהנים. ניתן åéøácîהעור :àáé÷ò éaø øîà חנינא רבי  של  – ÈÇÇÄÂÄÈÄÀÈÈ
הכהנים äôøèסגן àöîðå øBëaä úà èéLônäL ,eðãîì– ÈÇÀÆÇÇÀÄÆÇÀÀÄÀÈÀÅÈ

ההפשט, לאחר  אלא טרפותו נודעה שייהנוeúBàiLשלא –íéðäkä ÆÅÇÙÂÄ
BøBòa בא עקיבא רבי  נשרף. ואינו לכהנים העור  שניתן כלומר  – À

למקדש, חוץ אותו ושוחטים מום בו שנמצא בכור  שאפילו  להשמיענו,
הבכור בענין שנאמר באכילה, אלא הכתוב התירו שלא אף ((((דברים דברים דברים דברים –

כא כא כא כא ----כב כב כב כב ):):):): תזבחנו טוטוטוטו,,,, לא רע, מום כל עור  או  פסח מום בו  יהיה ִֵ"וכי
אלהיך . eplk`zלה' jixrya וטעון אסור  עורו מת, הבכור  אם אבל  ..."

לאחר עד טריפה שהיה נודע ולא הואיל  מקום מכל  – קבורה,
נזרק  כאילו הבכור , שחיטת ידי  על העור הותר עורו , שהפשיטוהו

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéìLeøé ãöa äéäL ïè÷ øôk ìò ãéòä àeä óà,ãçà ï÷æ Ba äéäå,äåìî äéäåáúëa áúBëå øôkä éða ìëì ©¥¦©§¨¨¨¤¨¨§©§¨©¦§¨¨¨¥¤¨§¨¨©§¤§¨§¥©§¨§¥¦§©
Bãé,íéîúBç íéøçàå;éðôì äNòî àáeíéîëçeøézäå.ãîì äzà Ekøc éôì,äMàäLdhb úà úáúBk ¨©£¥¦§¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦§¦©§§©¨¨¥¤¨¦¨¤¤¤¦¨

BøáBL úà áúBk Léàäå,åéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàL.øNaa úàöîpL èçî ìòå,íéãiäå ïékqäLúBøBäè §¨¦¥¤¨¤¥¦©¥¤¨§§¨§©©©¤¦§¥©¨¨¤©©¦§©¨©¦§
àîè øNaäå;Løta úàöîð íàå–øBäè ìkä. §©¨¨¨¥§¦¦§¥©¤¤©Ÿ¨

„GLøîà íéøác äLìàòîLé éaøéðôìíéîëçäðáéa íøka:äôeøè äöéa ìò,ìL ÷øé éab ìò äðeúð àéäL §¨§¨¦¨©©¦¦§¨¥¦§¥£¨¦©¤¤§©§¤©¥¨§¨¤¦§¨©©¥¨¨¤
äîeøz,øeaç àéäL;òáBk ïéîk äúéä íàå–øeaç dðéà.äîwì òébî dLàøå øéöwaL úìaL ìòå,úøö÷ð íà §¨¤¦¦§¦¨§¨§¦©¥¨¦§©¦Ÿ¤¤©¨¦§Ÿ¨©¦©©¨¨¦¦§¤¤

(å"è íéøáã)åèùôäå åúèéçù åúøéúä ,èùôä øçàì ãò åúåôøè øëåä àìã àëéäã ò"ø ïðéòîùàå ,äøåá÷ ïåòèå øåñà åøåò ,úî íà ìáà ,åðìëàú êéøòùá
:ùã÷îá åîã ÷øæð åìéàë åøåòì.exera mipdkd eze`i:óøùð åðéàå.di`x izi`x `l oi`òøéà íàå ,èùôä øçàì äôéøè àöîéù åéîéá òøéà àì àîù

:äàø àì àåä åäåôøùå.dtixyd zial `vi `l`.àì äçîåî åøéúä àì ìáà .äçîåî åøéúäùë íåî ìòá øåëáá ò"øë äëìäå .àá èùôä íãå÷å ìéàåä
:äôéøùá øåòå äøåá÷á øùáã ,íéîú øåëáá íéîëçë äëìäå

bbbb.eci azka azeke:äåìä ìò áåç øèù.minzeg mixg`e:øèùä ìò íéîåúç åéä íéøùë íéãò.exizdeòâåðå ,äåìîä àåä øèùä áúåëù ô"òàå
:åúåãòá.dhib z` zazek dy`dy:åá íéîåúç íéøùë íéãòå.exaey z`:äúáåúë ìò åúùà åì äìçîù äìéçî øèù.einzega `l` hbd meiw oi`y

:äùàä ãé áúë àåäù ô"òàå øùë åá íéîåúç íéøùë íéãòäùë êëìä ,èâä íåé÷ úáñ ø÷éò íä èâä ìò íéîåúçä íéãòä.hgn lreúàîèðù äá òåãéù
,àéä íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñã ,ïéøåäè íãàäå ïéëñä .åàì íà ,íãàäå ïéëñä äá òâð íà ÷ôñå äøæòá åúåà åëúçùë ùãå÷ä øùáá úàöîðå ,úîá

:øåäè å÷ôñ íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñå ,äàîåè ïéðòì äì ùé íéáøä úåùø ïéã äøæòäù.`nh xyadeúîäáá éøééà ïéúéðúîå .äàîåè åá äòâð éàãåã
ô"òàå ,àîè øùáä äéä àì éëä åàì éàã .íéîä ïúåàá äàîåè ìá÷ì øùáä øùëåäù ,äéìò çôåè ä÷ùî ïééãòå äúèéçùì êåîñ øäðá äøéáòäù íéùã÷

àéçáèî úéá ä÷ùî ìëã ,äøæòá íéçáèîä úéáá åúåà íéöçåøù,úåøåäè íéãéäå àîè øùáä êàéä àéù÷ éàå .äàîåè ìá÷ì øùáä úà ïéøéùëî ïéàå ,ïëã
:ùã÷îá äá åøæâ àì íéãé úàîåè ìò åøæâùëù ,ùã÷îá íéãé úàîåè ïéà ì"éé÷ã ,éãéî àéù÷ àì àä .ïðáøãî íéãéä úà ïéàîèî ïéàîè ïéìëåà àìäå

cccc.mxka:íéðôâ ìù úåøåù úåøåù äòåèðä åæ íøëë íéîëç ìù úåøåù úåøåù ïéáùåé åéäùdtexh dvia lrãçé ïåîìçäå ïåáìçä äáøòúðù ,äøò÷á
åìéàë ÷øéä ìñôðå øåáéç éåä ä"ôà ,ïéìåçá ìñåô åðéà íåé ìåáèå ,äöéáá äîåøú êééù ïéàã ,ïéìåç àéäù ô"òà ,äöéáá íåé ìåáè òâðå ,÷øéä éáâ ìò äðåúðå

`xephxa yexit

במקדש Bðéà((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).דמו "eðéàø àG" :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÅ
äéàø,כלום ללמוד  אין  הכהנים סגן  חנינא רבי מדברי  כלומר – ÀÈÈ

ראה, שלא מזה ראיה להביא ואין  ראיתי ", "לא אומר הוא שהרי 

או  ההפשט; לאחר פסול הקרבן  שיימצא בימיו , אירע שלא שאפשר 
להישרף, שיצא חנינא רבי  ראה לא מקרה ודרך העור , את ושרפו שאירע

äôøOä úéáì àöBé àlàפי על אף פסול, הקרבן  נמצא אם – ÆÈÅÀÅÇÀÅÈ
יישרף. העור  פיסולו , על שנודע קודם העור  שהופשט
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הכהנים. סגן  חנינא רבי  שהעיד  בדברים ממשיכה משנתנו 

àeä óà,הכהנים סגן חנינא רבי  –äéäL ïè÷ øôk ìò ãéòä ÇÅÄÇÀÈÈÈÆÈÈ
éða ìëì äåìî äéäå ,ãçà ï÷æ Ba äéäå ,íéìLeøé ãöaÀÇÀÈÇÄÀÈÈÈÅÆÈÀÈÈÇÀÆÀÈÀÅ

Bãé áúëa áúBëå øôkä,החוב שטרי את –íéîúBç íéøçàå ÇÀÈÀÅÄÀÇÈÇÂÅÄÀÄ
עליהם; חותמים היו ועדים –eøézäå íéîëç éðôì äNòî àáeÈÇÂÆÄÀÅÂÈÄÀÄÄ

כשרים  עדים אם השטר , את כותב כשהמלווה שאף כן, לעשות –

כשר . השטר  עליו, ãîìחתומים äzà Ekøc éôì אגב בדרך – ÀÄÇÀÀÇÈÈÅ
חנינא, רבי מדברי לומד  dhbאתה úà úáúBk äMàäL האשה – ÆÈÄÈÆÆÆÄÈ

עליו  שיחתום לבעלה, אותו  ולמסור  גיטה את לכתוב יכולה עצמה

גירושין , לשם לה ויתננו  BøáBLעדים úà áúBk Léàäåלאחר – ÀÈÄÅÆÈ
פירעון  על לראיה "שובר " לבעלה נותנת האשה כתובתה, לה שפורע

עליו , חותמת והאשה השובר , את לכתוב עצמו הבעל ויכול הכתובה,
åéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàLעל אלא מתקיים הגט שאין – ÆÅÄÇÅÆÈÀÀÈ

בו  החתומים העדים הההה),),),),ידי  בבבב,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין משנהמשנהמשנהמשנה שחתימת ((((עייןעייןעייןעיין ומאחר
אחר, שטר כל  או הגט כתיבת בענין  להקפיד  אין העיקר, היא העדים

כשר. הריהו בדבר, הנוגע ואפילו  אותו , שיכתוב מי dzidוכל ef ±
.mipdkd obq `pipg iax ly ziyily zecrèçî ìòåהעיד ועוד – ÀÇÇÇ

הכהנים סגן  חנינא hgnרבי lrøNaa úàöîpLבבשר שנמצאה – ÆÄÀÅÇÈÈ
שהמחט  היה וידוע בעזרה; אותו  כשחתכו  הקרבנות, של הקודש 

– לאו , אם והאדם, הסכין  בה נגעו  אם וספק מת, בטומאת נטמאה
חנינא, רבי úBøBäèוהעיד  íéãiäå ïékqäL דינה שהעזרה – ÆÇÇÄÀÇÈÇÄÀ

טהור , ספקו הרבים, ברשות טומאה וספק הרבים, øNaäåÀÇÈÈכרשות

àîè ואין הוא, טמא בו , נגעה ודאי  הטמאה שהמחט הבשר, אבל  – ÈÅ
מאוכלין . טומאה מקבל  כלי  שאין  הבשר , מן טומאה מקבלת הסכין

x`ean miyxtna,(,(,(,( ב ב ב ב לולולולו,,,, חוליןחוליןחוליןחולין א א א א ;;;; ככככ,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  הגמראהגמראהגמראהגמרא:::: פי פי פי פי  שמדובר((((עלעלעלעל

של בפרה כגון  לשחיטתה, סמוך  בנהר שהעבירה קדשים בבהמת כאן 
עורה, שיהא כדי שחיטה, קודם בנהר  להעבירה נוהגים שהיו  שלמים,

משקה  היה עדיין  השחיטה ולאחר  להפשטה, נוח לבעלים, שהוא
היה  לא כן , לא שאם טומאה; לקבל  הבשר  בו והוכשר עליה, טופח

הקדשים  דם שכן טומאה, לקבל הוכשר שלא משום טמא, הבשר
לקבל הבשר  את מכשירים אינם בעזרה בהם שמשתמשים והמים

דדדד).).).).טומאה ח ח ח ח ,,,, במסכתנובמסכתנובמסכתנובמסכתנו להלןלהלןלהלןלהלן הקודש((((כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר שחיבת מפרשים, ויש
שלא  פי  על אף טמא, הבשר ולכן טומאה, לקבל  הבשר  את מכשירה

במשקה ישראלישראלישראלישראל").").").").הוכשר  """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ואין ((((עייןעייןעייןעיין
טמאים  אוכלים והלא טהורות, והידים טמא הבשר  היאך  להקשות,

הידים  את במגע חכמים מטמאים שגזרו בזמן  שכן סופרים? מדברי

ידים  טומאת שאין ומכאן  במקדש , עליה גזרו לא ידים טומאת על 
אאאא).).).).במקדש יט יט יט יט ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים Løta((((גמרא גמרא גמרא גמרא  úàöîð íàå נמצאה אם – ÀÄÄÀÅÇÆÆ

הבהמה; שבמעי  בצואה øBäèהמחט ìkä,טהור הבשר  אף – ÇÙÈ
את  ומטמא חוזר עצמו  הפרש ואין בבשר ; נגעה לא המחט שהרי 

ויוצא  הוא, שסרוח לפי  אוכלים, שמטמא טמא משקה מתורת הבשר
משקה ––––מכלל  obq((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). `pipg iax ly ziriax zecr ef ixde
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GLäðáéa íøka íéîëç éðôì ìàòîLé éaø øîà íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÇÇÄÄÀÈÅÄÀÅÂÈÄÇÆÆÀÇÀÆ
שורות  יושבים שהיו  לפי "כרם", בשם מכונה ביבנה החכמים ישיבת –
שלושת  הם ואלו גפנים. של  שורות שורות הנטוע זה ככרם שורות,

ישמעאל : רבי  שאמר äôeøè`.הדברים äöéa ìò שהחלבון – ÇÅÈÀÈ
בזה, זה מעורבים äðeúðוהחלמון àéäL,בקדירה נתונה היא שאם – ÆÄÀÈ

øeaç àéäL ,äîeøz ìL ÷øé éab ìò ואם טומאה, לענין – ÇÇÅÈÈÆÀÈÆÄÄ
יום טבול epwxta)נגע ` dpyn xe`a oiir) שהיא פי על  אף בביצה,
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äîwä íò–úéaä ìòa ìL àéä éøä;åàì íàå–íéiðò ìL àéä éøä.ñéøò úôwî àéäL äpè÷ äpb ìòå,íà ¦©¨¨£¥¦¤©©©©¦§¦¨£¥¦¤£¦¦§©¦¨§©¨¤¦ª¤¤¨¦¦
ïàkî Blñå øöBa àGîk da Lé,ïàkî Blñå øöBa àGîe–òøfz;åàì íàå–òøfz àG. ¤¨¦§¥§©¦¨§¥§©¦¨¦¨©§¦¨¦¨©

‰GLéðôì eøîà íéøác äLìàòîLé éaø,øzä àGå øeqà àG íäa øîà àGå;ïLøôeïa òLBäé éaøàéúî: §¨§¨¦¨§¦§¥©¦¦§¨¥§¨©¨¤¦§¤¥¥§¨©¦§ª©¤©§¨
úaMa àñøî ñéônä,ät dì úBNòì íà–çái;äçì äpnî àéöBäì íàå–øeèt.úaMa Lçð ãvä ìòå,íà ©¥¦ª§¨©©¨¦©£¨¤©¨§¦§¦¦¤¨¥¨¨§©©¨¨¨©©¨¦
epëMé àHL ÷qòúî–øeèt;äàeôøì íàå–áiç.úBiðBøéà ïéñôì ìòå,ìäàa úBøBäè ïäLàOîa úBàîèe únä ¦§©¥¤¦§¤¨§¦¦§¨©¨§©§¨¦¦¦¤¥§§Ÿ¤©¥§¥§©¨

áfä;÷Bãö ïa øæòìà éaøøîBà:úBøBäè áfä àOîa óà,ïzëàìî äøîâð àHL éðtî. ©¨©¦¤§¨¨¤¨¥©§©¨©¨§¦§¥¤¦§§¨§©§¨

:åá òâð.raek oink did m`:äéúçú äìåìçå ÷øéä ìò òáåë ïéîë úéùòðå äöéáä äçôðúðù.xivway zleay,øö÷ àìù úçà úìåáù åúøéö÷á øééù
:äî÷ì òéâî úìåáù äúåà ùàøå.dxvwp m`áåùú àì äá ïðéø÷ àìã ,äúìéöî äî÷äù ,úéáä ìòá ìù àéä éøä ,äî÷ä íò úøö÷ð úìåáù äúåà íà

:åúç÷ì.e`l m`e:íééðòì àéåäå äçëù åæ éøä.qixrùøò ìò ïåùì ,ñéøò úåéåø÷ øãâ éáâ ìò åà úåñðåìë éáâ ìò úåáëåùå úåìãåîå úåòåèðä íéðôâ ùîç
:éòåöé.elqe xvea `elnk da yi m`ìëî íéáðòä è÷ìî àåäùë åëåúì íéáðòä ñéðëîù åìñ íò íéáðòä øöåá äá ãåîòéù øåòéùë äìåãâ äðéâä íà

:ñéøòä éããö.rxfz:øàùä òøåæå ,çåø ìëì íéçôè äùù íäù íøëä úãåáò éãë íéðôâä ïî òøæä ÷éçøéù àåäå .äðéâä.e`l m`eäìåãâ äðéâä ïéàù
:êë ìë.rxfz `lìë íä åìéàë íøëä íò äàøð òøæäù éðôî .íøëä úãåáò éãë ÷éçøîù ô"òàå:íéà
dddd.ryedi iax oyxite:øåèô éúîéàå áééç éúîéà.aiig dt dl zeyrl m`:äðåá íåùî.xeht dgil dpnn `ivedl m`eäôåâì äëéøö àðéàù äëàìîã

:øúåîå øåèô éåäå ,øåæâ àì àøòö íåùîå ïðáøã àøåñéà àìà ïàë ïéàå ,åéùëòî çúô äì úåéäì äëéøö äðéà åæå ,äëàìîä àéä çúôäù ,àéäwqrzn m`
.xeht epkyi `ly:øúåîå øåèô éåäå ,ïðáø åøæâ àì éîð éàäáå .ãö äéä àì åðëùé àìå ãåîòéù òãåé äéä íàå ,ãåöéðä øáã ìù åôåâì êéøö åðéàãoiqtl

.zeipexi`:íéìë éðù äùòð àåäå åòöîàá åúåà íéëúåç ïùáëá åúåà íéðáìîù øçàìå ,íéðôáî ìåìç øåãë ïéîë ïééåùò íéîåúñ ñøç éìëlde`a zexedh
.zndáéúëãë ,åøéåàî àìà ,åáâî äàîåè ìá÷î ïéà ñøç éìëã .åäåëúç àìù ïîæ ìë(è"é øáãîá),åáâî àîèéî åðéàå àîèéî åçúô êøã ,çåúô éìë ìëå

:øéåà åì ïéà éàäå.afd `yna ze`nhe:øéåà íäì ïéàù ô"òà ,íéàîè ,áæä àùîî åòðòðúð åà åìèìèúð íàù .èñéä úåàîåèádxnbp `ly iptn
.ozk`lnúåàîèéî êëìä ,ïúëàìî øîâ àåä ïùáëá ïðåáéì àìà .÷åãö øá øæòìà 'øë äëìä ïéàå .ïúëàìî øîâ àéä åæ ïòöîàá ïúåà ïéëúåçù äëéúçã

:ï÷ìçù íãå÷ åìéôà áæä àùîá

`xephxa yexit

מקום  מכל בחולין, פוסל  אינו  לטומאה, שני שהוא יום, וטבול  חולין ,
לירק. הביצה ומחוברת הואיל בו, נגע כאילו  נפסל, תרומה של  הירק

äúéä íàå,הביצה –òáBk ïéîkהבי שנתנפחה מחמת – צה ÀÄÈÀÈÀÄÇ
הירק, על כובע כמין  ונעשתה øeaçהבישול , dðéàחלל שיש לפי – ÅÈÄ

בה  נגע שאם ומכאן , בירק; כנוגע אינו  בביצה והנוגע הביצה, תחת
הירק. את פוסל אינו  יום, aøéöwaL.טבול  úìaL ìòåשקצר מי – ÀÇÄÙÆÆÇÈÄ

המגל, מן שנשמטה כגון  נקצרה, שלא אחת שבולת והשאיר  שדהו,
äîwì òébî dLàøå,כפופה כשהיא שבולת, אותה של  והראש – ÀÙÈÇÄÇÇÈÈ

לקמה, äîwäמגיע íò úøö÷ð íàלהיקצר יכולה זו שבולת אם – ÄÄÀÆÆÄÇÈÈ
בידו  לתפוס הקוצר  שיכול דהיינו לה, הסמוכה הקמה עם אחת בבת

כאחת, ולקצרן  הסמוכה הקמה שבלי  עם ביחד זו àéäשבולת éøäÂÅÄ
úéaä ìòa ìLלהיקצר עומדת היא שהרי  שכחה, דין לה ואין – ÆÇÇÇÇÄ

לקחתו". תשוב "לא משום בה ואין הקמה, עם åàìיחד íàå– ÀÄÈ
הקמה, עם נקצרת אינה אם íéiðòאבל ìL àéä éøä לה שיש – ÂÅÄÆÂÄÄ

בקמה שכחה יש כך  בעומרים שכחה שיש שכשם שכחה, ((((עיין עיין עיין עיין דין 

בבבב).).).). הההה,,,, bñéøò.פאה פאה פאה פאה  úôwî àéäL äpè÷ äpb ìòå גפנים שורת – ÀÇÄÈÀÇÈÆÄËÆÆÈÄ
הגדר , גבי  על ïàkî,המודלות Blñå øöBa àGîk da Lé íàÄÆÈÄÀÅÀÇÄÈ

ïàkî Blñå øöBa àGîe,כשיעור צד בכל  שיש גדולה, הגינה אם – ÀÅÀÇÄÈ
והוא  הענבים, בו שמכניס סלו  עם שם לעמוד הענבים בוצר  שיוכל 

לגינה, מסביב צד  לכל אמות שתי  את òøfzשיעור לזרוע מותר  – ÄÈÇ
הגפנים  מן הזרע שירחיק ובלבד  הכרם, כלאי משום בזה ואין הגינה,

לכל טפחים ששה שהם הכרם, עבודת åàìרוח.כדי íàå שאין – ÀÄÈ
סלו , עם הענבים בוצר  צד בכל  לעמוד  שיוכל כך , כל  גדולה הגינה

òøfz àG בגינה לזרוע אסור הכרם, עבודת כדי  כשמרחיק ואפילו  – ÄÈÇ
נראה  יהא באמצע, יזרע ואם אחד, כעריס נראית הגינה שכל  מפני  זו ,

כלאים. איסור משום בזה ויש הכרם, עם כמחובר הזרע

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GLìàòîLé éaø éðôì eøîà íéøác äL שתלמידיו כלומר  – ÀÈÀÈÄÈÀÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
שאלות, שלוש øzäשאלוהו àGå øeqà àG íäa øîà àGå– ÀÈÇÈÆÄÀÆÅ

להתיר , או  לאסור  אם בהן, ספק לו שהיה òLBäéלפי  éaø ïLøôeÅÀÈÇÄÀËÇ
àéúî ïa:הדברים את ובירר  מתיא בן  יהושע רבי שבא עד  –.` ÆÇÀÈ

úaMa àñøî ñéônä כגון מוגלה, בה שיש מכה בשבת הפותח – ÇÅÄËÀÈÇÇÈ
בזה, וכיוצא במחט שנוקבה או בידו ätשסוחטה dì úBNòì íàÄÇÂÈÆ

פתוחה, תשאר  שהמכה כדי  למכה, פה לעשות כוונתו אם –áiç– ÇÈ
"בונה"; משום זה מעשה äçìעל  äpnî àéöBäì íàåאבל – ÀÄÀÄÄÆÈÅÈ

על להקל כדי  המוגלה, את עכשיו ממנה להוציא אלא נתכוון  לא אם
ממילא,øeètצערו, פתח שנעשה פי על  שאף לכתחילה, מותר  ואף – È

איסור אלא כאן ואין היא, לגופה צריכה שאינה מלאכה מקום מכל
גזרו . לא צער ומשום aíà.חכמים, ,úaMa Lçð ãvä ìòåÀÇÇÈÈÈÇÇÈÄ

epëMé àHL ÷qòúî עצמו את להציל  אלא כוונתו שאין  כלומר  – ÄÀÇÅÆÄÀÆ
צדו , היה לא ישכנו שלא יודע היה ואילו ישכנו, –øeètשלא È

היא; לגופה צריכה שאינה מלאכה זו  שאף äàeôøìומותר , íàåÀÄÄÀÈ
לרפואה, בו להשתמש  שרוצה מפני הנחש, את לצוד  כוונתו אם אבל  –

áiç. הצד מלאכת משום –.búBiðBøéà ïéñôì ìòå קערות והן  – ÇÈÀÇÀÈÄÄÄ
וכשהן  מבפנים, חלול  כדור  כעין תחילה אותן עושים שהיו חרס של
וכיסוי אילפס או קערות שתי  מהן ועושים אותן פותחין מתייבשות

– ay`עליו, cr ,dxdh `le d`neh `l l`rnyi iax oda xn` `ly
,xn`e `izn oa ryedi iaxúnä ìäàa úBøBäè ïäL זמן שכל  – ÆÅÀÀÙÆÇÅ

באוהל נטמאות אינן ולכן צד, מכל סתומות הן  הרי  אותן  פתחו שלא
בו  שכתוב מתוכו, אלא מגבו, טומאה מקבל חרס כלי  שאין  המת,

טוטוטוטו):):):): יטיטיטיט,,,, מיטמא ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ואינו מיטמא פתחו  דרך  – פתוח" כלי  "וכל 
áfäמגבו , àOîa úBàîèe הן הרי טלטלן או נענען  הזב שאם – ÀÅÀÇÈÇÈ

úBøBäè,טמאות. áfä àOîa óà :øîBà ÷Bãö ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÈÅÇÀÇÈÇÈÀ
ïzëàìî äøîâð àHL éðtî לא אותן פתחו  שלא זמן שכל – ÄÀÅÆÄÀÀÈÀÇÀÈ

טומאה. לקבל כלי  תורת עליהן  ואין  מלאכתן, pzk`נגמרה dklde
,`nw במשא מיטמאות הלכך מלאכתן, גמר הוא בכבשן  ליבונן שכן

שחילקן . קודם אפילו הזב

i r i a x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

הלכות בשלוש עסקנו ד  בכרם במשנה חכמים לפני  ישמעאל רבי שאמר שונות
והוא הללו, ההלכות לשלוש  משותף נושא שיש לומר , ואפשר "xeaig":ביבנה,

טומאה;`. לענין  לירק הביצה שכחה;a.חיבור  לענין לקמה השיבולת b.חיבור 
לפני שאמרו  הלכות שלוש  הובאו ה במשנה – כלאים. לענין  בגינה העריס חיבור

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéìLeøé ãöa äéäL ïè÷ øôk ìò ãéòä àeä óà,ãçà ï÷æ Ba äéäå,äåìî äéäåáúëa áúBëå øôkä éða ìëì ©¥¦©§¨¨¨¤¨¨§©§¨©¦§¨¨¨¥¤¨§¨¨©§¤§¨§¥©§¨§¥¦§©
Bãé,íéîúBç íéøçàå;éðôì äNòî àáeíéîëçeøézäå.ãîì äzà Ekøc éôì,äMàäLdhb úà úáúBk ¨©£¥¦§¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦§¦©§§©¨¨¥¤¨¦¨¤¤¤¦¨

BøáBL úà áúBk Léàäå,åéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàL.øNaa úàöîpL èçî ìòå,íéãiäå ïékqäLúBøBäè §¨¦¥¤¨¤¥¦©¥¤¨§§¨§©©©¤¦§¥©¨¨¤©©¦§©¨©¦§
àîè øNaäå;Løta úàöîð íàå–øBäè ìkä. §©¨¨¨¥§¦¦§¥©¤¤©Ÿ¨

„GLøîà íéøác äLìàòîLé éaøéðôìíéîëçäðáéa íøka:äôeøè äöéa ìò,ìL ÷øé éab ìò äðeúð àéäL §¨§¨¦¨©©¦¦§¨¥¦§¥£¨¦©¤¤§©§¤©¥¨§¨¤¦§¨©©¥¨¨¤
äîeøz,øeaç àéäL;òáBk ïéîk äúéä íàå–øeaç dðéà.äîwì òébî dLàøå øéöwaL úìaL ìòå,úøö÷ð íà §¨¤¦¦§¦¨§¨§¦©¥¨¦§©¦Ÿ¤¤©¨¦§Ÿ¨©¦©©¨¨¦¦§¤¤

(å"è íéøáã)åèùôäå åúèéçù åúøéúä ,èùôä øçàì ãò åúåôøè øëåä àìã àëéäã ò"ø ïðéòîùàå ,äøåá÷ ïåòèå øåñà åøåò ,úî íà ìáà ,åðìëàú êéøòùá
:ùã÷îá åîã ÷øæð åìéàë åøåòì.exera mipdkd eze`i:óøùð åðéàå.di`x izi`x `l oi`òøéà íàå ,èùôä øçàì äôéøè àöîéù åéîéá òøéà àì àîù

:äàø àì àåä åäåôøùå.dtixyd zial `vi `l`.àì äçîåî åøéúä àì ìáà .äçîåî åøéúäùë íåî ìòá øåëáá ò"øë äëìäå .àá èùôä íãå÷å ìéàåä
:äôéøùá øåòå äøåá÷á øùáã ,íéîú øåëáá íéîëçë äëìäå

bbbb.eci azka azeke:äåìä ìò áåç øèù.minzeg mixg`e:øèùä ìò íéîåúç åéä íéøùë íéãò.exizdeòâåðå ,äåìîä àåä øèùä áúåëù ô"òàå
:åúåãòá.dhib z` zazek dy`dy:åá íéîåúç íéøùë íéãòå.exaey z`:äúáåúë ìò åúùà åì äìçîù äìéçî øèù.einzega `l` hbd meiw oi`y

:äùàä ãé áúë àåäù ô"òàå øùë åá íéîåúç íéøùë íéãòäùë êëìä ,èâä íåé÷ úáñ ø÷éò íä èâä ìò íéîåúçä íéãòä.hgn lreúàîèðù äá òåãéù
,àéä íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñã ,ïéøåäè íãàäå ïéëñä .åàì íà ,íãàäå ïéëñä äá òâð íà ÷ôñå äøæòá åúåà åëúçùë ùãå÷ä øùáá úàöîðå ,úîá

:øåäè å÷ôñ íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñå ,äàîåè ïéðòì äì ùé íéáøä úåùø ïéã äøæòäù.`nh xyadeúîäáá éøééà ïéúéðúîå .äàîåè åá äòâð éàãåã
ô"òàå ,àîè øùáä äéä àì éëä åàì éàã .íéîä ïúåàá äàîåè ìá÷ì øùáä øùëåäù ,äéìò çôåè ä÷ùî ïééãòå äúèéçùì êåîñ øäðá äøéáòäù íéùã÷

àéçáèî úéá ä÷ùî ìëã ,äøæòá íéçáèîä úéáá åúåà íéöçåøù,úåøåäè íéãéäå àîè øùáä êàéä àéù÷ éàå .äàîåè ìá÷ì øùáä úà ïéøéùëî ïéàå ,ïëã
:ùã÷îá äá åøæâ àì íéãé úàîåè ìò åøæâùëù ,ùã÷îá íéãé úàîåè ïéà ì"éé÷ã ,éãéî àéù÷ àì àä .ïðáøãî íéãéä úà ïéàîèî ïéàîè ïéìëåà àìäå

cccc.mxka:íéðôâ ìù úåøåù úåøåù äòåèðä åæ íøëë íéîëç ìù úåøåù úåøåù ïéáùåé åéäùdtexh dvia lrãçé ïåîìçäå ïåáìçä äáøòúðù ,äøò÷á
åìéàë ÷øéä ìñôðå øåáéç éåä ä"ôà ,ïéìåçá ìñåô åðéà íåé ìåáèå ,äöéáá äîåøú êééù ïéàã ,ïéìåç àéäù ô"òà ,äöéáá íåé ìåáè òâðå ,÷øéä éáâ ìò äðåúðå

`xephxa yexit

במקדש Bðéà((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).דמו "eðéàø àG" :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÄÅ
äéàø,כלום ללמוד  אין  הכהנים סגן  חנינא רבי מדברי  כלומר – ÀÈÈ

ראה, שלא מזה ראיה להביא ואין  ראיתי ", "לא אומר הוא שהרי 

או  ההפשט; לאחר פסול הקרבן  שיימצא בימיו , אירע שלא שאפשר 
להישרף, שיצא חנינא רבי  ראה לא מקרה ודרך העור , את ושרפו שאירע

äôøOä úéáì àöBé àlàפי על אף פסול, הקרבן  נמצא אם – ÆÈÅÀÅÇÀÅÈ
יישרף. העור  פיסולו , על שנודע קודם העור  שהופשט

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הכהנים. סגן  חנינא רבי  שהעיד  בדברים ממשיכה משנתנו 

àeä óà,הכהנים סגן חנינא רבי  –äéäL ïè÷ øôk ìò ãéòä ÇÅÄÇÀÈÈÈÆÈÈ
éða ìëì äåìî äéäå ,ãçà ï÷æ Ba äéäå ,íéìLeøé ãöaÀÇÀÈÇÄÀÈÈÈÅÆÈÀÈÈÇÀÆÀÈÀÅ

Bãé áúëa áúBëå øôkä,החוב שטרי את –íéîúBç íéøçàå ÇÀÈÀÅÄÀÇÈÇÂÅÄÀÄ
עליהם; חותמים היו ועדים –eøézäå íéîëç éðôì äNòî àáeÈÇÂÆÄÀÅÂÈÄÀÄÄ

כשרים  עדים אם השטר , את כותב כשהמלווה שאף כן, לעשות –

כשר . השטר  עליו, ãîìחתומים äzà Ekøc éôì אגב בדרך – ÀÄÇÀÀÇÈÈÅ
חנינא, רבי מדברי לומד  dhbאתה úà úáúBk äMàäL האשה – ÆÈÄÈÆÆÆÄÈ

עליו  שיחתום לבעלה, אותו  ולמסור  גיטה את לכתוב יכולה עצמה

גירושין , לשם לה ויתננו  BøáBLעדים úà áúBk Léàäåלאחר – ÀÈÄÅÆÈ
פירעון  על לראיה "שובר " לבעלה נותנת האשה כתובתה, לה שפורע

עליו , חותמת והאשה השובר , את לכתוב עצמו הבעל ויכול הכתובה,
åéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàLעל אלא מתקיים הגט שאין – ÆÅÄÇÅÆÈÀÀÈ

בו  החתומים העדים הההה),),),),ידי  בבבב,,,, גיטיןגיטיןגיטיןגיטין משנהמשנהמשנהמשנה שחתימת ((((עייןעייןעייןעיין ומאחר
אחר, שטר כל  או הגט כתיבת בענין  להקפיד  אין העיקר, היא העדים

כשר. הריהו בדבר, הנוגע ואפילו  אותו , שיכתוב מי dzidוכל ef ±
.mipdkd obq `pipg iax ly ziyily zecrèçî ìòåהעיד ועוד – ÀÇÇÇ

הכהנים סגן  חנינא hgnרבי lrøNaa úàöîpLבבשר שנמצאה – ÆÄÀÅÇÈÈ
שהמחט  היה וידוע בעזרה; אותו  כשחתכו  הקרבנות, של הקודש 

– לאו , אם והאדם, הסכין  בה נגעו  אם וספק מת, בטומאת נטמאה
חנינא, רבי úBøBäèוהעיד  íéãiäå ïékqäL דינה שהעזרה – ÆÇÇÄÀÇÈÇÄÀ

טהור , ספקו הרבים, ברשות טומאה וספק הרבים, øNaäåÀÇÈÈכרשות

àîè ואין הוא, טמא בו , נגעה ודאי  הטמאה שהמחט הבשר, אבל  – ÈÅ
מאוכלין . טומאה מקבל  כלי  שאין  הבשר , מן טומאה מקבלת הסכין

x`ean miyxtna,(,(,(,( ב ב ב ב לולולולו,,,, חוליןחוליןחוליןחולין א א א א ;;;; ככככ,,,, פסחים פסחים פסחים פסחים  הגמראהגמראהגמראהגמרא:::: פי פי פי פי  שמדובר((((עלעלעלעל

של בפרה כגון  לשחיטתה, סמוך  בנהר שהעבירה קדשים בבהמת כאן 
עורה, שיהא כדי שחיטה, קודם בנהר  להעבירה נוהגים שהיו  שלמים,

משקה  היה עדיין  השחיטה ולאחר  להפשטה, נוח לבעלים, שהוא
היה  לא כן , לא שאם טומאה; לקבל  הבשר  בו והוכשר עליה, טופח

הקדשים  דם שכן טומאה, לקבל הוכשר שלא משום טמא, הבשר
לקבל הבשר  את מכשירים אינם בעזרה בהם שמשתמשים והמים

דדדד).).).).טומאה ח ח ח ח ,,,, במסכתנובמסכתנובמסכתנובמסכתנו להלןלהלןלהלןלהלן הקודש((((כמבוארכמבוארכמבוארכמבואר שחיבת מפרשים, ויש
שלא  פי  על אף טמא, הבשר ולכן טומאה, לקבל  הבשר  את מכשירה

במשקה ישראלישראלישראלישראל").").").").הוכשר  """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ואין ((((עייןעייןעייןעיין
טמאים  אוכלים והלא טהורות, והידים טמא הבשר  היאך  להקשות,

הידים  את במגע חכמים מטמאים שגזרו בזמן  שכן סופרים? מדברי

ידים  טומאת שאין ומכאן  במקדש , עליה גזרו לא ידים טומאת על 
אאאא).).).).במקדש יט יט יט יט ,,,, פסחיםפסחיםפסחיםפסחים Løta((((גמרא גמרא גמרא גמרא  úàöîð íàå נמצאה אם – ÀÄÄÀÅÇÆÆ

הבהמה; שבמעי  בצואה øBäèהמחט ìkä,טהור הבשר  אף – ÇÙÈ
את  ומטמא חוזר עצמו  הפרש ואין בבשר ; נגעה לא המחט שהרי 

ויוצא  הוא, שסרוח לפי  אוכלים, שמטמא טמא משקה מתורת הבשר
משקה ––––מכלל  obq((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). `pipg iax ly ziriax zecr ef ixde

.mipdkd

i y i l y m e i
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GLäðáéa íøka íéîëç éðôì ìàòîLé éaø øîà íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÇÇÄÄÀÈÅÄÀÅÂÈÄÇÆÆÀÇÀÆ
שורות  יושבים שהיו  לפי "כרם", בשם מכונה ביבנה החכמים ישיבת –
שלושת  הם ואלו גפנים. של  שורות שורות הנטוע זה ככרם שורות,

ישמעאל : רבי  שאמר äôeøè`.הדברים äöéa ìò שהחלבון – ÇÅÈÀÈ
בזה, זה מעורבים äðeúðוהחלמון àéäL,בקדירה נתונה היא שאם – ÆÄÀÈ

øeaç àéäL ,äîeøz ìL ÷øé éab ìò ואם טומאה, לענין – ÇÇÅÈÈÆÀÈÆÄÄ
יום טבול epwxta)נגע ` dpyn xe`a oiir) שהיא פי על  אף בביצה,

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt zeiecr zkqn

äîwä íò–úéaä ìòa ìL àéä éøä;åàì íàå–íéiðò ìL àéä éøä.ñéøò úôwî àéäL äpè÷ äpb ìòå,íà ¦©¨¨£¥¦¤©©©©¦§¦¨£¥¦¤£¦¦§©¦¨§©¨¤¦ª¤¤¨¦¦
ïàkî Blñå øöBa àGîk da Lé,ïàkî Blñå øöBa àGîe–òøfz;åàì íàå–òøfz àG. ¤¨¦§¥§©¦¨§¥§©¦¨¦¨©§¦¨¦¨©

‰GLéðôì eøîà íéøác äLìàòîLé éaø,øzä àGå øeqà àG íäa øîà àGå;ïLøôeïa òLBäé éaøàéúî: §¨§¨¦¨§¦§¥©¦¦§¨¥§¨©¨¤¦§¤¥¥§¨©¦§ª©¤©§¨
úaMa àñøî ñéônä,ät dì úBNòì íà–çái;äçì äpnî àéöBäì íàå–øeèt.úaMa Lçð ãvä ìòå,íà ©¥¦ª§¨©©¨¦©£¨¤©¨§¦§¦¦¤¨¥¨¨§©©¨¨¨©©¨¦
epëMé àHL ÷qòúî–øeèt;äàeôøì íàå–áiç.úBiðBøéà ïéñôì ìòå,ìäàa úBøBäè ïäLàOîa úBàîèe únä ¦§©¥¤¦§¤¨§¦¦§¨©¨§©§¨¦¦¦¤¥§§Ÿ¤©¥§¥§©¨

áfä;÷Bãö ïa øæòìà éaøøîBà:úBøBäè áfä àOîa óà,ïzëàìî äøîâð àHL éðtî. ©¨©¦¤§¨¨¤¨¥©§©¨©¨§¦§¥¤¦§§¨§©§¨

:åá òâð.raek oink did m`:äéúçú äìåìçå ÷øéä ìò òáåë ïéîë úéùòðå äöéáä äçôðúðù.xivway zleay,øö÷ àìù úçà úìåáù åúøéö÷á øééù
:äî÷ì òéâî úìåáù äúåà ùàøå.dxvwp m`áåùú àì äá ïðéø÷ àìã ,äúìéöî äî÷äù ,úéáä ìòá ìù àéä éøä ,äî÷ä íò úøö÷ð úìåáù äúåà íà

:åúç÷ì.e`l m`e:íééðòì àéåäå äçëù åæ éøä.qixrùøò ìò ïåùì ,ñéøò úåéåø÷ øãâ éáâ ìò åà úåñðåìë éáâ ìò úåáëåùå úåìãåîå úåòåèðä íéðôâ ùîç
:éòåöé.elqe xvea `elnk da yi m`ìëî íéáðòä è÷ìî àåäùë åëåúì íéáðòä ñéðëîù åìñ íò íéáðòä øöåá äá ãåîòéù øåòéùë äìåãâ äðéâä íà

:ñéøòä éããö.rxfz:øàùä òøåæå ,çåø ìëì íéçôè äùù íäù íøëä úãåáò éãë íéðôâä ïî òøæä ÷éçøéù àåäå .äðéâä.e`l m`eäìåãâ äðéâä ïéàù
:êë ìë.rxfz `lìë íä åìéàë íøëä íò äàøð òøæäù éðôî .íøëä úãåáò éãë ÷éçøîù ô"òàå:íéà
dddd.ryedi iax oyxite:øåèô éúîéàå áééç éúîéà.aiig dt dl zeyrl m`:äðåá íåùî.xeht dgil dpnn `ivedl m`eäôåâì äëéøö àðéàù äëàìîã

:øúåîå øåèô éåäå ,øåæâ àì àøòö íåùîå ïðáøã àøåñéà àìà ïàë ïéàå ,åéùëòî çúô äì úåéäì äëéøö äðéà åæå ,äëàìîä àéä çúôäù ,àéäwqrzn m`
.xeht epkyi `ly:øúåîå øåèô éåäå ,ïðáø åøæâ àì éîð éàäáå .ãö äéä àì åðëùé àìå ãåîòéù òãåé äéä íàå ,ãåöéðä øáã ìù åôåâì êéøö åðéàãoiqtl

.zeipexi`:íéìë éðù äùòð àåäå åòöîàá åúåà íéëúåç ïùáëá åúåà íéðáìîù øçàìå ,íéðôáî ìåìç øåãë ïéîë ïééåùò íéîåúñ ñøç éìëlde`a zexedh
.zndáéúëãë ,åøéåàî àìà ,åáâî äàîåè ìá÷î ïéà ñøç éìëã .åäåëúç àìù ïîæ ìë(è"é øáãîá),åáâî àîèéî åðéàå àîèéî åçúô êøã ,çåúô éìë ìëå

:øéåà åì ïéà éàäå.afd `yna ze`nhe:øéåà íäì ïéàù ô"òà ,íéàîè ,áæä àùîî åòðòðúð åà åìèìèúð íàù .èñéä úåàîåèádxnbp `ly iptn
.ozk`lnúåàîèéî êëìä ,ïúëàìî øîâ àåä ïùáëá ïðåáéì àìà .÷åãö øá øæòìà 'øë äëìä ïéàå .ïúëàìî øîâ àéä åæ ïòöîàá ïúåà ïéëúåçù äëéúçã

:ï÷ìçù íãå÷ åìéôà áæä àùîá

`xephxa yexit

מקום  מכל בחולין, פוסל  אינו  לטומאה, שני שהוא יום, וטבול  חולין ,
לירק. הביצה ומחוברת הואיל בו, נגע כאילו  נפסל, תרומה של  הירק

äúéä íàå,הביצה –òáBk ïéîkהבי שנתנפחה מחמת – צה ÀÄÈÀÈÀÄÇ
הירק, על כובע כמין  ונעשתה øeaçהבישול , dðéàחלל שיש לפי – ÅÈÄ

בה  נגע שאם ומכאן , בירק; כנוגע אינו  בביצה והנוגע הביצה, תחת
הירק. את פוסל אינו  יום, aøéöwaL.טבול  úìaL ìòåשקצר מי – ÀÇÄÙÆÆÇÈÄ

המגל, מן שנשמטה כגון  נקצרה, שלא אחת שבולת והשאיר  שדהו,
äîwì òébî dLàøå,כפופה כשהיא שבולת, אותה של  והראש – ÀÙÈÇÄÇÇÈÈ

לקמה, äîwäמגיע íò úøö÷ð íàלהיקצר יכולה זו שבולת אם – ÄÄÀÆÆÄÇÈÈ
בידו  לתפוס הקוצר  שיכול דהיינו לה, הסמוכה הקמה עם אחת בבת

כאחת, ולקצרן  הסמוכה הקמה שבלי  עם ביחד זו àéäשבולת éøäÂÅÄ
úéaä ìòa ìLלהיקצר עומדת היא שהרי  שכחה, דין לה ואין – ÆÇÇÇÇÄ

לקחתו". תשוב "לא משום בה ואין הקמה, עם åàìיחד íàå– ÀÄÈ
הקמה, עם נקצרת אינה אם íéiðòאבל ìL àéä éøä לה שיש – ÂÅÄÆÂÄÄ

בקמה שכחה יש כך  בעומרים שכחה שיש שכשם שכחה, ((((עיין עיין עיין עיין דין 

בבבב).).).). הההה,,,, bñéøò.פאה פאה פאה פאה  úôwî àéäL äpè÷ äpb ìòå גפנים שורת – ÀÇÄÈÀÇÈÆÄËÆÆÈÄ
הגדר , גבי  על ïàkî,המודלות Blñå øöBa àGîk da Lé íàÄÆÈÄÀÅÀÇÄÈ

ïàkî Blñå øöBa àGîe,כשיעור צד בכל  שיש גדולה, הגינה אם – ÀÅÀÇÄÈ
והוא  הענבים, בו שמכניס סלו  עם שם לעמוד הענבים בוצר  שיוכל 

לגינה, מסביב צד  לכל אמות שתי  את òøfzשיעור לזרוע מותר  – ÄÈÇ
הגפנים  מן הזרע שירחיק ובלבד  הכרם, כלאי משום בזה ואין הגינה,

לכל טפחים ששה שהם הכרם, עבודת åàìרוח.כדי íàå שאין – ÀÄÈ
סלו , עם הענבים בוצר  צד בכל  לעמוד  שיוכל כך , כל  גדולה הגינה

òøfz àG בגינה לזרוע אסור הכרם, עבודת כדי  כשמרחיק ואפילו  – ÄÈÇ
נראה  יהא באמצע, יזרע ואם אחד, כעריס נראית הגינה שכל  מפני  זו ,

כלאים. איסור משום בזה ויש הכרם, עם כמחובר הזרע
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GLìàòîLé éaø éðôì eøîà íéøác äL שתלמידיו כלומר  – ÀÈÀÈÄÈÀÄÀÅÇÄÄÀÈÅ
שאלות, שלוש øzäשאלוהו àGå øeqà àG íäa øîà àGå– ÀÈÇÈÆÄÀÆÅ

להתיר , או  לאסור  אם בהן, ספק לו שהיה òLBäéלפי  éaø ïLøôeÅÀÈÇÄÀËÇ
àéúî ïa:הדברים את ובירר  מתיא בן  יהושע רבי שבא עד  –.` ÆÇÀÈ

úaMa àñøî ñéônä כגון מוגלה, בה שיש מכה בשבת הפותח – ÇÅÄËÀÈÇÇÈ
בזה, וכיוצא במחט שנוקבה או בידו ätשסוחטה dì úBNòì íàÄÇÂÈÆ

פתוחה, תשאר  שהמכה כדי  למכה, פה לעשות כוונתו אם –áiç– ÇÈ
"בונה"; משום זה מעשה äçìעל  äpnî àéöBäì íàåאבל – ÀÄÀÄÄÆÈÅÈ

על להקל כדי  המוגלה, את עכשיו ממנה להוציא אלא נתכוון  לא אם
ממילא,øeètצערו, פתח שנעשה פי על  שאף לכתחילה, מותר  ואף – È

איסור אלא כאן ואין היא, לגופה צריכה שאינה מלאכה מקום מכל
גזרו . לא צער ומשום aíà.חכמים, ,úaMa Lçð ãvä ìòåÀÇÇÈÈÈÇÇÈÄ

epëMé àHL ÷qòúî עצמו את להציל  אלא כוונתו שאין  כלומר  – ÄÀÇÅÆÄÀÆ
צדו , היה לא ישכנו שלא יודע היה ואילו ישכנו, –øeètשלא È

היא; לגופה צריכה שאינה מלאכה זו  שאף äàeôøìומותר , íàåÀÄÄÀÈ
לרפואה, בו להשתמש  שרוצה מפני הנחש, את לצוד  כוונתו אם אבל  –

áiç. הצד מלאכת משום –.búBiðBøéà ïéñôì ìòå קערות והן  – ÇÈÀÇÀÈÄÄÄ
וכשהן  מבפנים, חלול  כדור  כעין תחילה אותן עושים שהיו חרס של
וכיסוי אילפס או קערות שתי  מהן ועושים אותן פותחין מתייבשות

– ay`עליו, cr ,dxdh `le d`neh `l l`rnyi iax oda xn` `ly
,xn`e `izn oa ryedi iaxúnä ìäàa úBøBäè ïäL זמן שכל  – ÆÅÀÀÙÆÇÅ

באוהל נטמאות אינן ולכן צד, מכל סתומות הן  הרי  אותן  פתחו שלא
בו  שכתוב מתוכו, אלא מגבו, טומאה מקבל חרס כלי  שאין  המת,

טוטוטוטו):):):): יטיטיטיט,,,, מיטמא ((((במדברבמדברבמדברבמדבר ואינו מיטמא פתחו  דרך  – פתוח" כלי  "וכל 
áfäמגבו , àOîa úBàîèe הן הרי טלטלן או נענען  הזב שאם – ÀÅÀÇÈÇÈ

úBøBäè,טמאות. áfä àOîa óà :øîBà ÷Bãö ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÈÅÇÀÇÈÇÈÀ
ïzëàìî äøîâð àHL éðtî לא אותן פתחו  שלא זמן שכל – ÄÀÅÆÄÀÀÈÀÇÀÈ

טומאה. לקבל כלי  תורת עליהן  ואין  מלאכתן, pzk`נגמרה dklde
,`nw במשא מיטמאות הלכך מלאכתן, גמר הוא בכבשן  ליבונן שכן

שחילקן . קודם אפילו הזב

i r i a x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

הלכות בשלוש עסקנו ד  בכרם במשנה חכמים לפני  ישמעאל רבי שאמר שונות
והוא הללו, ההלכות לשלוש  משותף נושא שיש לומר , ואפשר "xeaig":ביבנה,

טומאה;`. לענין  לירק הביצה שכחה;a.חיבור  לענין לקמה השיבולת b.חיבור 
לפני שאמרו  הלכות שלוש  הובאו ה במשנה – כלאים. לענין  בגינה העריס חיבור

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂGLøîà íéøác äLìàòîLé éaø,Bì äãBä àGåàáé÷ò éaø:íBé ãBòaî ï÷qøL úBìéìnäå øñaäå íeMä,éaøL §¨§¨¦¨©©¦¦§¨¥§¨©¦£¦¨©§©Ÿ¤§©§¦¤¦§¨¦§¤©¦
ìàòîLéøîBà:CLçzMî øîâé,àáé÷ò éaøåøîBà:øîâé àG. ¦§¨¥¥¦§Ÿ¦¤¤§©§©¦£¦¨¥¦§Ÿ

ÊGLéðôì eøîà íéøác äLàáé÷ò éaø:íeMî íéðLøæòéìà éaø,íeMî ãçàåòLBäé éaø.íeMî íéðLéaø §¨§¨¦¨§¦§¥©¦£¦¨§©¦¦©¦¡¦¤¤§¤¨¦©¦§ª©§©¦¦©¦
øæòéìà:áäæ ìL øéòa äMà úàöBé;íéðBé éçéøôîeúeãòì íéìeñt.íeMî ãçàåòLBäé éaø:äcìç éôa õøMä ¡¦¤¤¥¦¨§¦¤¨¨©§¦¥¦§¦§¥§¤¨¦©¦§ª©©¤¤§¦ª§¨

äîeøz ìL úBøkk éab ìò úëläîe,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–øBäè B÷ôñ. §©¤¤©©¥¦¨¤§¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨
ÁGLøîà íéøác äLàáé÷ò éaø;íéðL ìòBì eãBä,Bì eãBä àG ãçà ìòå.ìòíéãiñ ìL ìcðñ,àeäL §¨§¨¦¨©©¦£¦¨©§©¦§©¤¨©©§¨¤©¨¦¤

ñøãî àîè;ìòåøepú éøéL–äòaøà,íéøîBà eéäL:GLäL;Bì eãBäå.Bì eãBä àG ãçà ìòå:àqk ìò ¨¥¦§¨§©§¨¥©©§¨¨¤¨§¦§¨§§©¤¨©¦¥

eeee.zelilnùá àìù íéìåáù:åá ìáåèå ïäî áæ ä÷ùîå íéðáàá ïðòåèå ïëøö ìë åì.xenbiéîã àìå .úáùá ìëàéå øåîâé ,úáù áøòî ïúúëå ï÷ñøù øçàî
:àìéîî åúà íé÷ùîã íåùî ,àúééøåàã àøåñéà àëéì èåçñé åìéôà àëäã ,èåçñé àîù äøéæâ ïéøåñàù åáæù íé÷ùîì.xenbi `lùã÷ù øçàì ìåëàì éãë

:ìàòîùé 'øë äëìäå .åáæù íé÷ùî øàùë ïéøåñàã ,íåéä
ffff.adf ly xir:íéáøä úåùøá úåîà òáøà ééåúàì àéúàå àéåçîå àôìù àîìã ïðéùééç àìå .íìùåøé úøåö øéò ïéîë äéåùò áäæ úøèò.mipei igixtne

íåìù éëøã íåùî ìæâ ïäá ùéå ,äéìòá úéáì íéðåé àéáäì úãîåìî äðåé ìãâîù ,øçà ùåøéô .êëå êë êì ïúà éúðåéì êúðåé íéã÷ú íà .÷åçùä éðéîî ïéî
:øåîâ ìæâ àìå.xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq:ãéçéä úåùøá åìéôàå øåäè å÷éôñ êëìä ,íå÷îá äçð äðéàå àéä úøáåò äàîåèã íåùî

gggg.oiciiq ly lcpq:ñøãî àîè ,áæä åúåà ìòð íàå .ãéñá åôøùé àìù íäéìâø ìò ïâäì ãéñá íé÷ñòúîä íäéìâøá ïéìòåðù õò ìù ìòðîixiiy lre
.drax` xepz,íìù äéä åìéàë äàîåè íéìá÷î åéøáù íìåòìå ,äòáøà äåáâ åéøáùá äéäé àìù ãò øäè àì ,øáùð ë"çàå ,àîèðå äáøä ìåãâ äéä íà

`xephxa yexit

שבת בענין שתיים מתיא: בן  יהושע רבי ופירשן ישמעאל qxen`,רבי qitnd)
,(ygp cvdeוטהרה טומאה בענין  `zeipexi).ואחת oiqtl)ללמדנו מוסיפה משנתנו 
zg` dkld ישמעאל רבי mixacשאמר  dyelyaכפי והמלילות), והבוסר  (השום

שיבואר .

GLàáé÷ò éaø Bì äãBä àGå ,ìàòîLé éaø øîà íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÇÇÄÄÀÈÅÀÈÇÄÂÄÈ
לדבריו : עקיבא רבי הסכים שלא –íeMä הנוהגים אדם בני  שיש – Ç

ממנו, היוצא במיץ ולטבל  עדיין ,øñaäåלסחטו  בשלו שלא ענבים – ÀÇÙÆ
החמוץ, במיצם בשר  לטבל  שלא úBìéìnäåונוהגים שיבולים – ÀÇÀÄ

מהן  היוצא במיץ פת ולטבל  אותן לרסק נוהגים והיו צרכן, כל  בשלו
–,elld mixacd zylyíBé ãBòaî ï÷qøL מערב כתשם אם – ÆÄÀÈÄÀ

המיץ, את מהם להוציא כדי  øîâéשבת, :øîBà ìàòîLé éaøLÆÇÄÄÀÈÅÅÄÀÙ
CLçzMî, מאליו כבר יוצא והמיץ שבת, מערב  שריסקם מאחר  – ÄÆÆÀÇ

וזה  השבת; שנכנסה לאחר גם המיץ הוצאת את להשלים לו מותר
שמא  גזרה בשבת, מהפירות היוצאים המשקים על חכמים שגזרו 

מערב יסחטם  כבר  שנתרסקו אלו אבל שלמים, בפירות אלא גזרו  לא ,
היוצא  מהמיץ ליהנות לו  ומותר סחיטה, איסור משום בהם אין שבת

בשבת; øîâéמהם àG :øîBà àáé÷ò éaøåכשאר שאסורים – ÀÇÄÂÄÈÅÄÀÙ
לדעת  אף ברם, לעיל . שהזכרנו כפי  בשבת, מפירות היוצאים המשקים

ובלבד בשבת, יוצאים המשקים שיהיו להניחם הוא רשאי עקיבא רבי
בשבת מהם יאכל  אאאא).).).).שלא יטיטיטיט,,,, שבתשבתשבתשבת l`rnyi.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, iaxk dklde

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLéaø íeMî íéðL :àáé÷ò éaø éðôì eøîà íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÀÄÀÅÇÄÂÄÈÀÇÄÄÇÄ
òLBäé éaø íeMî ãçàå ,øæòéìàבתוספתא ח ח ח ח ))))– אאאא,,,, ((((עדיות עדיות עדיות עדיות  ÁÄÆÆÀÆÈÄÇÄÀËÇ

בהם אמר "ולא כאן : aiwr`)הוסיפו iax) לא היתר , ולא איסור  לא

טהרה". ולא טומאה לא פסול , ולא øæòéìàכשר éaø íeMî íéðLÀÇÄÄÇÄÁÄÆÆ
של  משמו  שנאמרו הדברים שני הם:– אליעזר äMà`.רבי úàöBéÅÄÈ

הרבים, לרשות בשבת –áäæ ìL øéòa ב העשויה – זהב, של  עטרה ÀÄÆÈÈ
להסירו  אשה של  שדרכה תכשיט כל שכן  ירושלים; העיר  כדמות
בשבת  בו לצאת חכמים לה אסרו  אחרות, לנשים להראותו  כדי מעליה,

ברשות  אמות ארבע ותטלטלנו ותשכח, תסירנו  שמא הרבים, לרשות
אאאא););););הרבים וווו,,,, שבתשבתשבתשבת מותר((((משנה משנה משנה משנה  זהב של  שבעיר  אליעזר , רבי  וסובר 

של דרכה ואין חשובה, אשה אלא בה יוצאת שאין  לפי  לצאת, לה
לאחרות. ולהראותם הרבים ברשות תכשיטיה להסיר  חשובה אשה

id`ברם, dklddמשנה adf;((((שם שם שם שם ),),),),כסתם ly xira z`vei dy`d oi`y
.aúeãòì íéìeñt íéðBé éçéøôîe המתעסקים הם יונים מפריחי  – ÇÀÄÅÄÀÄÀÅ

ומי תחרות, לשם יונים שמעיפים בקוביא, המשחק כמו משחק, במין 

עליו . שהתערבו  הכסף בסכום זוכה הריהו  חברו , ליונת קדמה שיונתו
בזה  ויש  אליהם, לבוא בצפצופיהם היונים את שמושכים אחר , פירוש

מדרבנן  גזל  גגגג).).).).משום גגגג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנה משנה משנה משנה  éaø((((עייןעייןעייןעיין íeMî ãçàåÀÆÈÄÇÄ
òLBäé:הוא יהושע רבי של  משמו  עקיבא רבי  לפני שנאמר הדבר – ÀËÇ

äcìç éôa õøMä השרץ והרי חולדה, בפי  מת שרץ היה אם – ÇÆÆÀÄËÀÈ
בו, הנוגע כל  החולדה,úëläîeמטמא –ìL úBøkk éab ìò ÀÇÆÆÇÇÅÄÈÆ

äîeøz,בפיה השרץ עם –òâð ÷ôñ,בכיכרות השרץ –àG ÷ôñ ÀÈÈÅÈÇÈÅ
òâð,בהן –øBäè B÷ôñ נחה ואינה היא, עוברת שטומאה לפי  – ÈÇÀÅÈ

טהור, ספקה נחה, ואינה העוברת טומאה שכל היא, והלכה במקום,
היחיד. ברשות ואפילו

i y i n g m e i
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GLàáé÷ò éaø øîà íéøác äL המפורטות הלכות שלוש  – ÀÈÀÈÄÈÇÇÄÂÄÈ
במשנתנו; Bìלהלן  eãBä íéðL ìò, עמו הסכימו היינו חכמים, – ÇÀÇÄ

Bì eãBä àG ãçà ìòå. עמו חכמים הסכימו לא –eced el` lr ÀÇÆÈ
.` :elìL ìcðñ ìòíéãiñ שלא כדי  נועלו, שהסייד עץ סנדל – ÇÇÀÈÆÇÈÄ

שנותן  קש  של סנדל  אומרים: ויש בו; שמתעסק בסיד רגלו  תיכווה
הסיד , ישרפם שלא שלו , העור  נעלי על  ñøãîהסייד àîè àeäLÆÈÅÄÀÈ

במדרס מיטמא הריהו  הזב, אותו נעל שאם –oiir "qxcn" oipra)
;(mcewd wxta `i dpynl epzncwdעשוי הזה הסנדל שאין  פי על ואף

דינו  מקום מכל  מהסיד , נעליו על או  רגליו  על להגן  אלא להליכה,
לביתו ; עד  לפעמים בו  מהלך  שהסייד  משום מנעל, aéøéL.ככל ìòåÀÇÀÈÅ

äòaøà ,øepú,חרס של  גדולה קדירה כמין  עשוי היה התנור  – ÇÇÀÈÈ
הקרקע  ורצפת קרקע, גבי על  בטיט הוא ומחובר  שולים, לה שאין

נתיצה, אלא תקנה לו  אין התנור, נטמא ואם התנור . של תחתיתו  היא
להלהלהלה):):):):שנאמר  יאיאיאיא,,,, וכירים((((ויקראויקראויקראויקרא התנור,uzei"תנור שברי  הם". טמאים

שבירתם  שכן טהורים, ונעשים מטומאתם יוצאים שנתצוהו , לאחר

כלים במסכת טהרתם. ז ז ז ז ))))היא משנהמשנהמשנהמשנה הההה של((((פרקפרקפרקפרק שברים אילו מבואר ,
רבי אמר  זה בענין  טמאים. עדיין ואילו  טהורים, המנותץ התנור 

`draxעקיבא: ,xepz ixiiyשבר שנטמא, מהתנור  נשתייר, שאם –
טפחים ארבעה גבוה jxra),שהוא n"q אם (36 או טמא; הוא עדיין 

הרי טפחים, ארבעה גבוה שהוא שבר  ממנו  ונשאר  טהור , תנור נהרס
שלם; תנור  כמו  טומאה מקבל GLהוא :íéøîBà eéäLäL– ÆÈÀÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äæ ãöa äæ åéetçî íéðL eìhpL,àáé÷ò éaøLànèî,íéîëçåïéøäèî. ¤¦§§©¦¥¦¨¤§©¤¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
ËøîBà äéä àeä:éBða ïaì äëBæ áàä,çëáe,øLòáe,äîëçáe,íéðLáe,åéðôì úBøBcä øtñîáe,àeäåõwä, ¨¨¥¨¨¤©¥§§Ÿ©§Ÿ¤§¨§¨§¨¦§¦§©©§¨¨§©¥

øîàpL(ã ,àî äéòùé):"Làøî úBøcä àø÷";øîàpL ét ìò óà(âé ,åè úéùàøá):òaøà íúà epòå íeãáòå" ¤¤¡©Ÿ¥©Ÿ¥Ÿ©©¦¤¤¡©©£¨§¦Ÿ¨©§©
"äðL úBàî,øîàðå(æè ,íù íù):"äpä eáeLé éòéáø øBãå". ¥¨¨§¤¡©§§¦¦¨¥¨

ÈLãç øNò íéðL ìL íéøác äMîç øîBà äéä àeä óà:Lãç øNò íéðL ìeanä øBc ètLî;áBià ètLî ©¨¨¥£¦¨§¨¦¤§¥¨¨Ÿ¤¦§©©©§¥¨¨Ÿ¤¦§©¦
íéðLLãç øNò;øNò íéðL íéiøönä ètLîLãç;Lãç øNò íéðL àáì ãéúòì âBâîe âBb ètLî;ètLî §¥¨¨Ÿ¤¦§©©¦§¦¦§¥¨¨Ÿ¤¦§©¨¤¨¦¨Ÿ§¥¨¨Ÿ¤¦§©

ò÷ø÷ä úôöøå ò÷ø÷ éáâ ìò èéèá åúåà ïéøáçîå íééìåù äì ïéàù äìåãâ äøéã÷ ïéîë éåùò äðùîáù øåðú íúñå .äòáøà äáåâî úåçô øáùä äéäéù ãò
:øåðú ìù åúéúçú àéä.eiietgn mipy:áùåîì úåéåùòä úåçåìä ïî.`nhn `aiwr iaxy,íéðåîø ìá÷ì éåàø àåä äáéùéì éåàø åðéàù ô"òà øáñã
:ìåá÷ éìë íåùî àîèå.oixdhn minkgeåä éøáñãåðéàå ,ìôèä ìèáúð ,äùòð åøåáòáù ø÷éòä ìèáúðù ïåéë ,ìåáé÷ úéáì àìå ãéáò äáéùéì åø÷éòå ìéà

:íéîëçë äëìäå .ìåáé÷ éìë íåùî åìéôà àîèî
hhhh.'eke oal dkef a`døùåòäå ,åòáè éôë åúøéöé úìçúî ïäá äëåæ íãà íéðùäå äîëçäå çëäå éåðäå ,áàä òáèì äîåã úåéäì ïáä òáè áåø÷ù éôì

íéðá äéì ïééåä äëåæ íãà íàù ,äàøð éìå .íéîéä úåëéøà ,íéðùäå .åòáè éôë íãàá àéäå ,äøùéä àøáñä àéä ,àëä ïðéøîàã äîëçå .åðáì åùéøåî íãà
:íéîé éëéøàîå íéøéùò äîëç éìòá çë éìòá íéàð.eiptl zexecd xtqnae,éòéáø øåãì åà éùéìù øåãì åòøæì äáåè úåùòì áàì çéèáî ä"á÷äù íéîòô

:äáåèä äúåà íäì àåáúù øåãä åúåàì äëæ áàäå.uwd `edòáøà íúåà åðòå íåãáòå åîë .éðåìô øåãìå éðåìô ïîæì äéäéù øáã åúåàì ä"á÷ä áö÷ù
:äðù úåàî òáøà ìù õ÷ä àåä éòéáø øåã àåäù úåøåãä øôñî éøä ,äðä åáåùé éòéáø øåãå ,äðù úåàî

`xephxa yexit

שגבהו  שבר מהתנור נשתייר  שאם אומרים, חכמים היו שבתחילה
כפי טומאה, מקבל או טמא, נשאר  עדיין  טפחים שלושה אפילו

התנור לשיירי טומאה שאין ואמר , עקיבא רבי ובא לעיל , שבארנו 
טפחים; ארבעה גבהם כן  אם אלא Bìשנהרס, eãBäå והסכימו – À

עקיבא. רבי  לדברי Bìהחכמים eãBä àG ãçà ìòå:חכמים – ÀÇÆÈ
äæ ãöa äæ åéetçî íéðL eìhpL àqk ìòבארנו כבר  ((((לעיל לעיל לעיל לעיל – ÇÄÅÆÄÀÀÇÄÅÄÈÆÀÇÆ

יאיאיאיא),),),), –א א א א ,,,, הכסא של החלקים שאר כל  וכן  והמשענת המושב שטבלת
ומדובר "חיפויים"; נקראים – והרגלים המסגרת שהוא ה"מלבן" מלבד

ממושב  קרשים שני  שניטלו היינו  מחיפוייו , שניים שניטלו  כסא על  כאן 
אחד, קרש אלא בו נשאר  ולא ànèîהכסא àáé÷ò éaøLלפי – ÆÇÄÂÄÈÀÇÅ

קיבול, ככלי  בו להשתמש  ואפשר הואיל עליו , כלי שם שעדיין
ïéøäèî íéîëçå אלא אינו לישיבה, עוד  ראוי ואינו שהואיל  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

טומאה. מקבל ואינו כלי, שבר 
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אגדה. בדברי  עוסקת והיא עקיבא, רבי  שאמר  בדברים ממשיכה זו משנה

øîBà äéä àeä:אומר היה עקיבא רבי  –,éBða ïaì äëBæ áàä ÈÈÅÈÈÆÇÅÀ
òáe ,çëáeíéðLáe ,äîëçáe ,øL דומה רוב פי שעל כלומר – ÀÙÇÀÙÆÀÈÀÈÀÈÄ

האב זכה ואם ובתכונותיו , בטבעו לאביו ובחן ,iepa,הבן ביופי  היינו
geka, גופניdnkga, ישר בשכל  –mipya הבן אף ימים, באריכות –

הבן זוכה כן  אביו ; בזכות הללו  בדברים לרוב ידיxyera,זוכה על

ונכסיו  וכן שממונו בירושה. לו  נופלים אביו  הבן dnkgaשל  זוכה
הנכונה. בדרך  וכיוונו  וחינכו  שלימדו  לאביו , הודות øtñîáeÀÄÀÇלרוב

õwä àeäå ,åéðôì úBøBcä לפיסקה הפירושים הם ושונים רבים – ÇÀÈÈÀÇÅ
שלפעמים  היא, הדברים כוונת ואחרים מברטנורא הרב ולפי  זו ; קשה

דורות, מספר  אחרי לצאצאיו מועילה האב uwdזכות `edeויש –
לנכדיו , או לבניו  מועילה אינה האב זכות אמנם שאם לדבר , "קץ"

זו, בזכות שזוכה הדור  בא סוף סוף úBøcäהרי àø÷" :øîàpLÆÆÁÇÙÅÇÙ
"Làøî;דורות של גורלם מראש  קובע שהקב"ה כלומר –ìò óà ÅÙÇÇ

"äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå" :øîàpL ét וזכותו – ÄÆÆÁÇÇÂÈÀÄÙÈÇÀÇÅÈÈ
הקץ, בא אבל מצרים, מגלות זרעו  את הצילה לא אבינו  אברהם של

øîàðå: אבינו לאברהם נאמר  ועליו –"äpä eáeLé éòéáø øBãå" ÀÆÁÇÀÀÄÄÈÅÈ
גורסים: ויש  ממצרים. ישראל  נגאלו  זו הבטחה ובזכות –zexec xtqn"

,"uwd `ed eiptl הענין עם קשור  שאינו  מיוחד, כענין זה ומפרשים
במפרשים במפרשים במפרשים במפרשים ).).).).הקודם ((((עייןעייןעייןעיין

שהזכייה  נראה ולי זו. באגדה נאמרו  באורים הרבה כותב: תמימה" "תורה בעל 

בנוי לבן  זוכה שהאב במשנה, האמורות האחרות הזכיות מעין היא הדורות במספר
גבור , תואר , בעל  הוא האב שאם שכשם לומר , ורוצה ובחכמה; ובעושר ובכוח
מיוחסת, ממשפחה האב היה אם כך  לבנו , הרוב על  כזה מוריש הוא חכם, או עשיר
זה, מפסוק ראיה ומביא אחריו . שיתייחסו  בניו  ולבני לבנו  היחס זכות מוריש הוא
אבל שנה, מאות ארבע שנים, במספר  הקב"ה תלה ישראל ששיעבוד  פי  על  שאף
אבותיהם, בזכות רק השנים, גבול במספר לא הקב"ה יזכירם הגאולה קץ לכשיבוא

יש רביעי  "ודור  שכתוב: ולא וכמו הדורות במספר הגאולה תלה הנה – הנה" ובו 
הקודמות. הזכויות מעין זכות זו  הרי  הזה הבאור ולפי  שנים. במספר 

i y y m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

על עקיבא רבי של  מאמרו למדנו  הקודמת mixacבמשנה dying זוכה שהאב
על באגדה עקיבא רבי של  נוסף מאמר  מביאה משנתנו  mixac.לבן. dying

àeä óà– עקיבא רבי  –íéðL ìL íéøác äMîç øîBà äéä ÇÈÈÅÂÄÈÀÈÄÆÀÅ
Lãç øNòעשר שנים שתקופתם דברים חמישה מנה כלומר – ÈÈÙÆ

Lãç`.חודש : øNò íéðL ìeanä øBc ètLî שנה היינו – ÄÀÇÇÇÀÅÈÈÙÆ
שנאמר  יא יא יא יא ):):):):שלמה, ז ז ז ז ,,,, נח((((בראשית בראשית בראשית בראשית  לחיי שנה מאות שש ycega"בשנת

,ycegl mei xyr draya ipyd,"רבה תהום מעינות כל נבקעו הזה ביום
יגיגיגיג----יד יד יד יד ):):):):ונאמר ח ח ח ח ,,,, שנה...((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית מאות ושש  באחת ipyd"ויהי  ycega

ycegl mei mixyre drayaעשר אחד עליהם נוספו הארץ"; יבשה
הלבנה. שנת על יתירה החמה ששנת aíéðL.יום áBià ètLîÄÀÇÄÀÅ

Lãç øNòהכתוב מן ג פרק עולם בסדר נדרש זה דבר  ז ז ז ז ,,,,– ((((איוב איוב איוב איוב  ÈÈÙÆ
פירוש:גגגג):):):): לי", מנו  עמל ולילות שוא, ירחי  לי  הנחלתי  "igxi"כן 

"`eyשכתוב כמו ארוכים, שהם הקיץ ימות יגיגיגיג):):):):הם כא כא כא כא ,,,, "ירח ((((דברים דברים דברים דברים 
lnr"ימים"; zelil"e גם כלומר  ארוכים, שהם החורף לילות אלו 

ולעמל; לשוא לי היו הארוכים הלילות וגם הארוכים il"הימים epn"
מנו ,± החורף לילות ומה מהם; אחד  חסרתי  שלא לי , נמסרו  במניינם

חודש עשר  שנים איוב משפט נמצא מנו ; הקיץ ימי  b.((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד):):):):אף
Lãç øNò íéðL íéiøönä ètLîעולם בסדר  דורשים ((((שםשםשםשם))))– ÄÀÇÇÄÀÄÄÀÅÈÈÙÆ

הכתוב מן יביביביב):):):):זה ה ה ה ה ,,,, מצרים((((שמותשמותשמותשמות ארץ בכל העם yw"ויפץ yyewl
oazl שלקו מכאן  בניסן , יצאו  והם באייר, שם? מצוי הקש  אימתי  – "

חודש. עשר  שנים כל מכות עשר  câBâîe.המצריים âBb ètLîÄÀÇÈ
Lãç øNò íéðL àáì ãéúòìשעתיד מלך, של שם הוא "גוג" – ÆÈÄÈÙÀÅÈÈÙÆ

בנבואת  ארצו . שם הוא "מגוג" הימים; באחרית ישראל  עם להלחם

לח לח לח לח ----לט לט לט לט ))))יחזקאל אחרי((((פרקיםפרקיםפרקיםפרקים המגוג": ארץ ב"גוג ה' מלחמת מתוארת
עם  גוג יבוא בארצו, לבטח וישב פיזוריו מארצות יקובץ שישראל 

אז  בז. ולבוז  שלל לשלול ישראל  על  ויעלה צפון  מירכתי רבים עמים
וימטיר ובדם", "בדבר  אותו וישפוט גוג נגד  למלחמה עצמו  ה' יצא

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂGLøîà íéøác äLìàòîLé éaø,Bì äãBä àGåàáé÷ò éaø:íBé ãBòaî ï÷qøL úBìéìnäå øñaäå íeMä,éaøL §¨§¨¦¨©©¦¦§¨¥§¨©¦£¦¨©§©Ÿ¤§©§¦¤¦§¨¦§¤©¦
ìàòîLéøîBà:CLçzMî øîâé,àáé÷ò éaøåøîBà:øîâé àG. ¦§¨¥¥¦§Ÿ¦¤¤§©§©¦£¦¨¥¦§Ÿ

ÊGLéðôì eøîà íéøác äLàáé÷ò éaø:íeMî íéðLøæòéìà éaø,íeMî ãçàåòLBäé éaø.íeMî íéðLéaø §¨§¨¦¨§¦§¥©¦£¦¨§©¦¦©¦¡¦¤¤§¤¨¦©¦§ª©§©¦¦©¦
øæòéìà:áäæ ìL øéòa äMà úàöBé;íéðBé éçéøôîeúeãòì íéìeñt.íeMî ãçàåòLBäé éaø:äcìç éôa õøMä ¡¦¤¤¥¦¨§¦¤¨¨©§¦¥¦§¦§¥§¤¨¦©¦§ª©©¤¤§¦ª§¨

äîeøz ìL úBøkk éab ìò úëläîe,òâð àG ÷ôñ òâð ÷ôñ–øBäè B÷ôñ. §©¤¤©©¥¦¨¤§¨¨¥¨©¨¥¨©§¥¨
ÁGLøîà íéøác äLàáé÷ò éaø;íéðL ìòBì eãBä,Bì eãBä àG ãçà ìòå.ìòíéãiñ ìL ìcðñ,àeäL §¨§¨¦¨©©¦£¦¨©§©¦§©¤¨©©§¨¤©¨¦¤

ñøãî àîè;ìòåøepú éøéL–äòaøà,íéøîBà eéäL:GLäL;Bì eãBäå.Bì eãBä àG ãçà ìòå:àqk ìò ¨¥¦§¨§©§¨¥©©§¨¨¤¨§¦§¨§§©¤¨©¦¥

eeee.zelilnùá àìù íéìåáù:åá ìáåèå ïäî áæ ä÷ùîå íéðáàá ïðòåèå ïëøö ìë åì.xenbiéîã àìå .úáùá ìëàéå øåîâé ,úáù áøòî ïúúëå ï÷ñøù øçàî
:àìéîî åúà íé÷ùîã íåùî ,àúééøåàã àøåñéà àëéì èåçñé åìéôà àëäã ,èåçñé àîù äøéæâ ïéøåñàù åáæù íé÷ùîì.xenbi `lùã÷ù øçàì ìåëàì éãë

:ìàòîùé 'øë äëìäå .åáæù íé÷ùî øàùë ïéøåñàã ,íåéä
ffff.adf ly xir:íéáøä úåùøá úåîà òáøà ééåúàì àéúàå àéåçîå àôìù àîìã ïðéùééç àìå .íìùåøé úøåö øéò ïéîë äéåùò áäæ úøèò.mipei igixtne

íåìù éëøã íåùî ìæâ ïäá ùéå ,äéìòá úéáì íéðåé àéáäì úãîåìî äðåé ìãâîù ,øçà ùåøéô .êëå êë êì ïúà éúðåéì êúðåé íéã÷ú íà .÷åçùä éðéîî ïéî
:øåîâ ìæâ àìå.xedh ewitq rbp `l wtq rbp wtq:ãéçéä úåùøá åìéôàå øåäè å÷éôñ êëìä ,íå÷îá äçð äðéàå àéä úøáåò äàîåèã íåùî

gggg.oiciiq ly lcpq:ñøãî àîè ,áæä åúåà ìòð íàå .ãéñá åôøùé àìù íäéìâø ìò ïâäì ãéñá íé÷ñòúîä íäéìâøá ïéìòåðù õò ìù ìòðîixiiy lre
.drax` xepz,íìù äéä åìéàë äàîåè íéìá÷î åéøáù íìåòìå ,äòáøà äåáâ åéøáùá äéäé àìù ãò øäè àì ,øáùð ë"çàå ,àîèðå äáøä ìåãâ äéä íà

`xephxa yexit

שבת בענין שתיים מתיא: בן  יהושע רבי ופירשן ישמעאל qxen`,רבי qitnd)
,(ygp cvdeוטהרה טומאה בענין  `zeipexi).ואחת oiqtl)ללמדנו מוסיפה משנתנו 
zg` dkld ישמעאל רבי mixacשאמר  dyelyaכפי והמלילות), והבוסר  (השום

שיבואר .

GLàáé÷ò éaø Bì äãBä àGå ,ìàòîLé éaø øîà íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÇÇÄÄÀÈÅÀÈÇÄÂÄÈ
לדבריו : עקיבא רבי הסכים שלא –íeMä הנוהגים אדם בני  שיש – Ç

ממנו, היוצא במיץ ולטבל  עדיין ,øñaäåלסחטו  בשלו שלא ענבים – ÀÇÙÆ
החמוץ, במיצם בשר  לטבל  שלא úBìéìnäåונוהגים שיבולים – ÀÇÀÄ

מהן  היוצא במיץ פת ולטבל  אותן לרסק נוהגים והיו צרכן, כל  בשלו
–,elld mixacd zylyíBé ãBòaî ï÷qøL מערב כתשם אם – ÆÄÀÈÄÀ

המיץ, את מהם להוציא כדי  øîâéשבת, :øîBà ìàòîLé éaøLÆÇÄÄÀÈÅÅÄÀÙ
CLçzMî, מאליו כבר יוצא והמיץ שבת, מערב  שריסקם מאחר  – ÄÆÆÀÇ

וזה  השבת; שנכנסה לאחר גם המיץ הוצאת את להשלים לו מותר
שמא  גזרה בשבת, מהפירות היוצאים המשקים על חכמים שגזרו 

מערב יסחטם  כבר  שנתרסקו אלו אבל שלמים, בפירות אלא גזרו  לא ,
היוצא  מהמיץ ליהנות לו  ומותר סחיטה, איסור משום בהם אין שבת

בשבת; øîâéמהם àG :øîBà àáé÷ò éaøåכשאר שאסורים – ÀÇÄÂÄÈÅÄÀÙ
לדעת  אף ברם, לעיל . שהזכרנו כפי  בשבת, מפירות היוצאים המשקים

ובלבד בשבת, יוצאים המשקים שיהיו להניחם הוא רשאי עקיבא רבי
בשבת מהם יאכל  אאאא).).).).שלא יטיטיטיט,,,, שבתשבתשבתשבת l`rnyi.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, iaxk dklde
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GLéaø íeMî íéðL :àáé÷ò éaø éðôì eøîà íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÀÄÀÅÇÄÂÄÈÀÇÄÄÇÄ
òLBäé éaø íeMî ãçàå ,øæòéìàבתוספתא ח ח ח ח ))))– אאאא,,,, ((((עדיות עדיות עדיות עדיות  ÁÄÆÆÀÆÈÄÇÄÀËÇ

בהם אמר "ולא כאן : aiwr`)הוסיפו iax) לא היתר , ולא איסור  לא

טהרה". ולא טומאה לא פסול , ולא øæòéìàכשר éaø íeMî íéðLÀÇÄÄÇÄÁÄÆÆ
של  משמו  שנאמרו הדברים שני הם:– אליעזר äMà`.רבי úàöBéÅÄÈ

הרבים, לרשות בשבת –áäæ ìL øéòa ב העשויה – זהב, של  עטרה ÀÄÆÈÈ
להסירו  אשה של  שדרכה תכשיט כל שכן  ירושלים; העיר  כדמות
בשבת  בו לצאת חכמים לה אסרו  אחרות, לנשים להראותו  כדי מעליה,

ברשות  אמות ארבע ותטלטלנו ותשכח, תסירנו  שמא הרבים, לרשות
אאאא););););הרבים וווו,,,, שבתשבתשבתשבת מותר((((משנה משנה משנה משנה  זהב של  שבעיר  אליעזר , רבי  וסובר 

של דרכה ואין חשובה, אשה אלא בה יוצאת שאין  לפי  לצאת, לה
לאחרות. ולהראותם הרבים ברשות תכשיטיה להסיר  חשובה אשה

id`ברם, dklddמשנה adf;((((שם שם שם שם ),),),),כסתם ly xira z`vei dy`d oi`y
.aúeãòì íéìeñt íéðBé éçéøôîe המתעסקים הם יונים מפריחי  – ÇÀÄÅÄÀÄÀÅ

ומי תחרות, לשם יונים שמעיפים בקוביא, המשחק כמו משחק, במין 

עליו . שהתערבו  הכסף בסכום זוכה הריהו  חברו , ליונת קדמה שיונתו
בזה  ויש  אליהם, לבוא בצפצופיהם היונים את שמושכים אחר , פירוש

מדרבנן  גזל  גגגג).).).).משום גגגג,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין משנה משנה משנה משנה  éaø((((עייןעייןעייןעיין íeMî ãçàåÀÆÈÄÇÄ
òLBäé:הוא יהושע רבי של  משמו  עקיבא רבי  לפני שנאמר הדבר – ÀËÇ

äcìç éôa õøMä השרץ והרי חולדה, בפי  מת שרץ היה אם – ÇÆÆÀÄËÀÈ
בו, הנוגע כל  החולדה,úëläîeמטמא –ìL úBøkk éab ìò ÀÇÆÆÇÇÅÄÈÆ

äîeøz,בפיה השרץ עם –òâð ÷ôñ,בכיכרות השרץ –àG ÷ôñ ÀÈÈÅÈÇÈÅ
òâð,בהן –øBäè B÷ôñ נחה ואינה היא, עוברת שטומאה לפי  – ÈÇÀÅÈ

טהור, ספקה נחה, ואינה העוברת טומאה שכל היא, והלכה במקום,
היחיד. ברשות ואפילו
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GLàáé÷ò éaø øîà íéøác äL המפורטות הלכות שלוש  – ÀÈÀÈÄÈÇÇÄÂÄÈ
במשנתנו; Bìלהלן  eãBä íéðL ìò, עמו הסכימו היינו חכמים, – ÇÀÇÄ

Bì eãBä àG ãçà ìòå. עמו חכמים הסכימו לא –eced el` lr ÀÇÆÈ
.` :elìL ìcðñ ìòíéãiñ שלא כדי  נועלו, שהסייד עץ סנדל – ÇÇÀÈÆÇÈÄ

שנותן  קש  של סנדל  אומרים: ויש בו; שמתעסק בסיד רגלו  תיכווה
הסיד , ישרפם שלא שלו , העור  נעלי על  ñøãîהסייד àîè àeäLÆÈÅÄÀÈ

במדרס מיטמא הריהו  הזב, אותו נעל שאם –oiir "qxcn" oipra)
;(mcewd wxta `i dpynl epzncwdעשוי הזה הסנדל שאין  פי על ואף

דינו  מקום מכל  מהסיד , נעליו על או  רגליו  על להגן  אלא להליכה,
לביתו ; עד  לפעמים בו  מהלך  שהסייד  משום מנעל, aéøéL.ככל ìòåÀÇÀÈÅ

äòaøà ,øepú,חרס של  גדולה קדירה כמין  עשוי היה התנור  – ÇÇÀÈÈ
הקרקע  ורצפת קרקע, גבי על  בטיט הוא ומחובר  שולים, לה שאין

נתיצה, אלא תקנה לו  אין התנור, נטמא ואם התנור . של תחתיתו  היא
להלהלהלה):):):):שנאמר  יאיאיאיא,,,, וכירים((((ויקראויקראויקראויקרא התנור,uzei"תנור שברי  הם". טמאים

שבירתם  שכן טהורים, ונעשים מטומאתם יוצאים שנתצוהו , לאחר

כלים במסכת טהרתם. ז ז ז ז ))))היא משנהמשנהמשנהמשנה הההה של((((פרקפרקפרקפרק שברים אילו מבואר ,
רבי אמר  זה בענין  טמאים. עדיין ואילו  טהורים, המנותץ התנור 

`draxעקיבא: ,xepz ixiiyשבר שנטמא, מהתנור  נשתייר, שאם –
טפחים ארבעה גבוה jxra),שהוא n"q אם (36 או טמא; הוא עדיין 

הרי טפחים, ארבעה גבוה שהוא שבר  ממנו  ונשאר  טהור , תנור נהרס
שלם; תנור  כמו  טומאה מקבל GLהוא :íéøîBà eéäLäL– ÆÈÀÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äæ ãöa äæ åéetçî íéðL eìhpL,àáé÷ò éaøLànèî,íéîëçåïéøäèî. ¤¦§§©¦¥¦¨¤§©¤¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦
ËøîBà äéä àeä:éBða ïaì äëBæ áàä,çëáe,øLòáe,äîëçáe,íéðLáe,åéðôì úBøBcä øtñîáe,àeäåõwä, ¨¨¥¨¨¤©¥§§Ÿ©§Ÿ¤§¨§¨§¨¦§¦§©©§¨¨§©¥

øîàpL(ã ,àî äéòùé):"Làøî úBøcä àø÷";øîàpL ét ìò óà(âé ,åè úéùàøá):òaøà íúà epòå íeãáòå" ¤¤¡©Ÿ¥©Ÿ¥Ÿ©©¦¤¤¡©©£¨§¦Ÿ¨©§©
"äðL úBàî,øîàðå(æè ,íù íù):"äpä eáeLé éòéáø øBãå". ¥¨¨§¤¡©§§¦¦¨¥¨

ÈLãç øNò íéðL ìL íéøác äMîç øîBà äéä àeä óà:Lãç øNò íéðL ìeanä øBc ètLî;áBià ètLî ©¨¨¥£¦¨§¨¦¤§¥¨¨Ÿ¤¦§©©©§¥¨¨Ÿ¤¦§©¦
íéðLLãç øNò;øNò íéðL íéiøönä ètLîLãç;Lãç øNò íéðL àáì ãéúòì âBâîe âBb ètLî;ètLî §¥¨¨Ÿ¤¦§©©¦§¦¦§¥¨¨Ÿ¤¦§©¨¤¨¦¨Ÿ§¥¨¨Ÿ¤¦§©

ò÷ø÷ä úôöøå ò÷ø÷ éáâ ìò èéèá åúåà ïéøáçîå íééìåù äì ïéàù äìåãâ äøéã÷ ïéîë éåùò äðùîáù øåðú íúñå .äòáøà äáåâî úåçô øáùä äéäéù ãò
:øåðú ìù åúéúçú àéä.eiietgn mipy:áùåîì úåéåùòä úåçåìä ïî.`nhn `aiwr iaxy,íéðåîø ìá÷ì éåàø àåä äáéùéì éåàø åðéàù ô"òà øáñã
:ìåá÷ éìë íåùî àîèå.oixdhn minkgeåä éøáñãåðéàå ,ìôèä ìèáúð ,äùòð åøåáòáù ø÷éòä ìèáúðù ïåéë ,ìåáé÷ úéáì àìå ãéáò äáéùéì åø÷éòå ìéà

:íéîëçë äëìäå .ìåáé÷ éìë íåùî åìéôà àîèî
hhhh.'eke oal dkef a`døùåòäå ,åòáè éôë åúøéöé úìçúî ïäá äëåæ íãà íéðùäå äîëçäå çëäå éåðäå ,áàä òáèì äîåã úåéäì ïáä òáè áåø÷ù éôì

íéðá äéì ïééåä äëåæ íãà íàù ,äàøð éìå .íéîéä úåëéøà ,íéðùäå .åòáè éôë íãàá àéäå ,äøùéä àøáñä àéä ,àëä ïðéøîàã äîëçå .åðáì åùéøåî íãà
:íéîé éëéøàîå íéøéùò äîëç éìòá çë éìòá íéàð.eiptl zexecd xtqnae,éòéáø øåãì åà éùéìù øåãì åòøæì äáåè úåùòì áàì çéèáî ä"á÷äù íéîòô

:äáåèä äúåà íäì àåáúù øåãä åúåàì äëæ áàäå.uwd `edòáøà íúåà åðòå íåãáòå åîë .éðåìô øåãìå éðåìô ïîæì äéäéù øáã åúåàì ä"á÷ä áö÷ù
:äðù úåàî òáøà ìù õ÷ä àåä éòéáø øåã àåäù úåøåãä øôñî éøä ,äðä åáåùé éòéáø øåãå ,äðù úåàî

`xephxa yexit

שגבהו  שבר מהתנור נשתייר  שאם אומרים, חכמים היו שבתחילה
כפי טומאה, מקבל או טמא, נשאר  עדיין  טפחים שלושה אפילו

התנור לשיירי טומאה שאין ואמר , עקיבא רבי ובא לעיל , שבארנו 
טפחים; ארבעה גבהם כן  אם אלא Bìשנהרס, eãBäå והסכימו – À

עקיבא. רבי  לדברי Bìהחכמים eãBä àG ãçà ìòå:חכמים – ÀÇÆÈ
äæ ãöa äæ åéetçî íéðL eìhpL àqk ìòבארנו כבר  ((((לעיל לעיל לעיל לעיל – ÇÄÅÆÄÀÀÇÄÅÄÈÆÀÇÆ

יאיאיאיא),),),), –א א א א ,,,, הכסא של החלקים שאר כל  וכן  והמשענת המושב שטבלת
ומדובר "חיפויים"; נקראים – והרגלים המסגרת שהוא ה"מלבן" מלבד

ממושב  קרשים שני  שניטלו היינו  מחיפוייו , שניים שניטלו  כסא על  כאן 
אחד, קרש אלא בו נשאר  ולא ànèîהכסא àáé÷ò éaøLלפי – ÆÇÄÂÄÈÀÇÅ

קיבול, ככלי  בו להשתמש  ואפשר הואיל עליו , כלי שם שעדיין
ïéøäèî íéîëçå אלא אינו לישיבה, עוד  ראוי ואינו שהואיל  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

טומאה. מקבל ואינו כלי, שבר 

ט ה נ ש מ ר ו א ב

אגדה. בדברי  עוסקת והיא עקיבא, רבי  שאמר  בדברים ממשיכה זו משנה

øîBà äéä àeä:אומר היה עקיבא רבי  –,éBða ïaì äëBæ áàä ÈÈÅÈÈÆÇÅÀ
òáe ,çëáeíéðLáe ,äîëçáe ,øL דומה רוב פי שעל כלומר – ÀÙÇÀÙÆÀÈÀÈÀÈÄ

האב זכה ואם ובתכונותיו , בטבעו לאביו ובחן ,iepa,הבן ביופי  היינו
geka, גופניdnkga, ישר בשכל  –mipya הבן אף ימים, באריכות –

הבן זוכה כן  אביו ; בזכות הללו  בדברים לרוב ידיxyera,זוכה על

ונכסיו  וכן שממונו בירושה. לו  נופלים אביו  הבן dnkgaשל  זוכה
הנכונה. בדרך  וכיוונו  וחינכו  שלימדו  לאביו , הודות øtñîáeÀÄÀÇלרוב

õwä àeäå ,åéðôì úBøBcä לפיסקה הפירושים הם ושונים רבים – ÇÀÈÈÀÇÅ
שלפעמים  היא, הדברים כוונת ואחרים מברטנורא הרב ולפי  זו ; קשה

דורות, מספר  אחרי לצאצאיו מועילה האב uwdזכות `edeויש –
לנכדיו , או לבניו  מועילה אינה האב זכות אמנם שאם לדבר , "קץ"

זו, בזכות שזוכה הדור  בא סוף סוף úBøcäהרי àø÷" :øîàpLÆÆÁÇÙÅÇÙ
"Làøî;דורות של גורלם מראש  קובע שהקב"ה כלומר –ìò óà ÅÙÇÇ

"äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå" :øîàpL ét וזכותו – ÄÆÆÁÇÇÂÈÀÄÙÈÇÀÇÅÈÈ
הקץ, בא אבל מצרים, מגלות זרעו  את הצילה לא אבינו  אברהם של

øîàðå: אבינו לאברהם נאמר  ועליו –"äpä eáeLé éòéáø øBãå" ÀÆÁÇÀÀÄÄÈÅÈ
גורסים: ויש  ממצרים. ישראל  נגאלו  זו הבטחה ובזכות –zexec xtqn"

,"uwd `ed eiptl הענין עם קשור  שאינו  מיוחד, כענין זה ומפרשים
במפרשים במפרשים במפרשים במפרשים ).).).).הקודם ((((עייןעייןעייןעיין

שהזכייה  נראה ולי זו. באגדה נאמרו  באורים הרבה כותב: תמימה" "תורה בעל 

בנוי לבן  זוכה שהאב במשנה, האמורות האחרות הזכיות מעין היא הדורות במספר
גבור , תואר , בעל  הוא האב שאם שכשם לומר , ורוצה ובחכמה; ובעושר ובכוח
מיוחסת, ממשפחה האב היה אם כך  לבנו , הרוב על  כזה מוריש הוא חכם, או עשיר
זה, מפסוק ראיה ומביא אחריו . שיתייחסו  בניו  ולבני לבנו  היחס זכות מוריש הוא
אבל שנה, מאות ארבע שנים, במספר  הקב"ה תלה ישראל ששיעבוד  פי  על  שאף
אבותיהם, בזכות רק השנים, גבול במספר לא הקב"ה יזכירם הגאולה קץ לכשיבוא

יש רביעי  "ודור  שכתוב: ולא וכמו הדורות במספר הגאולה תלה הנה – הנה" ובו 
הקודמות. הזכויות מעין זכות זו  הרי  הזה הבאור ולפי  שנים. במספר 

i y y m e i
י ה נ ש מ ר ו א ב

על עקיבא רבי של  מאמרו למדנו  הקודמת mixacבמשנה dying זוכה שהאב
על באגדה עקיבא רבי של  נוסף מאמר  מביאה משנתנו  mixac.לבן. dying

àeä óà– עקיבא רבי  –íéðL ìL íéøác äMîç øîBà äéä ÇÈÈÅÂÄÈÀÈÄÆÀÅ
Lãç øNòעשר שנים שתקופתם דברים חמישה מנה כלומר – ÈÈÙÆ

Lãç`.חודש : øNò íéðL ìeanä øBc ètLî שנה היינו – ÄÀÇÇÇÀÅÈÈÙÆ
שנאמר  יא יא יא יא ):):):):שלמה, ז ז ז ז ,,,, נח((((בראשית בראשית בראשית בראשית  לחיי שנה מאות שש ycega"בשנת

,ycegl mei xyr draya ipyd,"רבה תהום מעינות כל נבקעו הזה ביום
יגיגיגיג----יד יד יד יד ):):):):ונאמר ח ח ח ח ,,,, שנה...((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית מאות ושש  באחת ipyd"ויהי  ycega

ycegl mei mixyre drayaעשר אחד עליהם נוספו הארץ"; יבשה
הלבנה. שנת על יתירה החמה ששנת aíéðL.יום áBià ètLîÄÀÇÄÀÅ

Lãç øNòהכתוב מן ג פרק עולם בסדר נדרש זה דבר  ז ז ז ז ,,,,– ((((איוב איוב איוב איוב  ÈÈÙÆ
פירוש:גגגג):):):): לי", מנו  עמל ולילות שוא, ירחי  לי  הנחלתי  "igxi"כן 

"`eyשכתוב כמו ארוכים, שהם הקיץ ימות יגיגיגיג):):):):הם כא כא כא כא ,,,, "ירח ((((דברים דברים דברים דברים 
lnr"ימים"; zelil"e גם כלומר  ארוכים, שהם החורף לילות אלו 

ולעמל; לשוא לי היו הארוכים הלילות וגם הארוכים il"הימים epn"
מנו ,± החורף לילות ומה מהם; אחד  חסרתי  שלא לי , נמסרו  במניינם

חודש עשר  שנים איוב משפט נמצא מנו ; הקיץ ימי  b.((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד):):):):אף
Lãç øNò íéðL íéiøönä ètLîעולם בסדר  דורשים ((((שםשםשםשם))))– ÄÀÇÇÄÀÄÄÀÅÈÈÙÆ

הכתוב מן יביביביב):):):):זה ה ה ה ה ,,,, מצרים((((שמותשמותשמותשמות ארץ בכל העם yw"ויפץ yyewl
oazl שלקו מכאן  בניסן , יצאו  והם באייר, שם? מצוי הקש  אימתי  – "

חודש. עשר  שנים כל מכות עשר  câBâîe.המצריים âBb ètLîÄÀÇÈ
Lãç øNò íéðL àáì ãéúòìשעתיד מלך, של שם הוא "גוג" – ÆÈÄÈÙÀÅÈÈÙÆ

בנבואת  ארצו . שם הוא "מגוג" הימים; באחרית ישראל  עם להלחם

לח לח לח לח ----לט לט לט לט ))))יחזקאל אחרי((((פרקיםפרקיםפרקיםפרקים המגוג": ארץ ב"גוג ה' מלחמת מתוארת
עם  גוג יבוא בארצו, לבטח וישב פיזוריו מארצות יקובץ שישראל 

אז  בז. ולבוז  שלל לשלול ישראל  על  ויעלה צפון  מירכתי רבים עמים
וימטיר ובדם", "בדבר  אותו וישפוט גוג נגד  למלחמה עצמו  ה' יצא

izdw - zex`ean zeipyn
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Lãç øNò íéðL ípäéâa íéòLø,øîàpL(âë ,åñ äéòùé):"BLãça Lãç-écî äéäå";éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà: §¨¦§¥¦¨§¥¨¨Ÿ¤¤¤¡©§¨¨¦¥Ÿ¤§¨§©¦¨¨¤¦¥
úøöòä ãòå çñtä ïî,øîàpL(íù):"BzaLa úaL écîe". ¦©¤©§©¨£¤¤¤¤¡©¦¥©¨§©©

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡úéaä CBúì ïñéðëäå e÷ìçpL ìäàa ïéànèîä ìk–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåïéànèî. ¨©§©§¦¨Ÿ¤¤¤§§§¦§¦¨§©©¦©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦

ãöék?ïàNBð Bà äìápä ïî íéúéæ éàöç éðLëa òâBpä;únáe,úéæ éöçëa òâBpä,ìò ìéäàîeúéæ éöçk;òâBð Bà ¥©©¥©§¦§¥£¨¥¥¦¦©§¥¨§¨©¥©¥©§©£¦©¦©£¦©©£¦©¦¥©
úéæ éöçëa,åéìò ìéäàî úéæ éöçëå;éàöç éðLk ìò ìéäàîeíéúéæ;úéæ éöçk ìò ìéäàî,ìéäàî úéæ éöçëå §©£¦©¦§©£¦©¦©£¦¨¨©£¦©¦§¥£¨¥¥¦©£¦©©£¦©¦§©£¦©¦©£¦

åéìò–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.úéæ éöçëa òâBpä ìáà,ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãåéöçk ¨¨©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦£¨©¥©§©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦

iiii.eycga yceg icn dide xn`py:'ä éðôì úååçúùäì àåáéå íðäéâî àöé ,åá úîù ùãåçä åúåàá ùãåç àáéùë.ezaya zay icne xn`pyøîåìë
áéúëã úáù éø÷éàã çñô ìù ïåùàø íåéî ùéù åîë íéîé êë ìë íðäéâá äéäéù øçàì(â"ë àø÷éå)àåäù úøöò ãò 'åâå úáùä úøçîî íëì íúøôñå

:úååçúùäì àáéå íðäéâî àöé ,úéòéáùä úáùä úøçîî
b`̀̀̀.lde`a oi`nhnd lk:úåìäàã 'á ÷øô ùéø ïééåðùä ïúåà ìëå ,á÷ø ãåøú àåìîå ìöðäå úîä ïåâë.ewlgpy:íéàöçì ïäéøåòéù.oqipkdeïäùë

:ïé÷ìåçî.ziad jezl:ãçà ìäåà êåúì åðééäã.xdhn qpikxd oa `qec iax:øåòéùëì éôøèöî àì øáñã.dliapd on mizif i`vg ipyka rbepdçúô
ïéá ,àùîå òâî úàîåè ïéôøèöî ïéàù äéì àøéáñ éîð éëä .ìäåà úàîåèì ïéôøèöî ïéàù àñåã 'øì äéì àøéáñã éëéä éëã êì øîåì ,äìéáð ùøôîå ìäàá

:äìéáðá ïéá úîá.zif ivg lr lid`ne zif ivga rbepdäöåöø äàîåèá ,àùéøã ìéäàî êðä ìëå .ìäåàá úîä íò äéä åìéàë àîè úîä ìò ìéäàîäù
øçà øáãå úéæ éöçëá òâåðä ìáà ïðúã àôéñå .àéä äòéâð ,éàä éë ìäåàã ,íéàîèî íéîëç éëä íåùîå ,çôè çúåô ìäåàä ïéáå äàîåèä ïéá ïéàù ,éøééà
ìëå ,ïä úåîù éðù ìäåàå äòéâðã ,ïéôøèöî ïéàã ïðáø åãåî àäáã ,ìäåàä ïéáå äàîåèä ïéá çôè çúåô ùéùë éøééî ,øåäèã ïðáø åãåîã 'åëå åéìò ìéäàî
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יתגדל ה' של  ושמו וגפרית", אש אלגביש, ואבני  שוטף "גשם עליו

יימשך, המגוג מארץ גוג של  זה משפט רבים. גויים לעיני  ויתקדש
יינגפו  שלא עולם, בסדר  ומבואר  חודש ; עשר  שנים עקיבא, רבי לדעת
שנאמר חודש , עשר שנים במשך והולכים נימוקים יהיו  אלא אחת בבת

וווו):):):): יחיחיחיח,,,, עליו"uwe((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  הארץ בהמת וכל העיט קיץ sxgz"עליו –
שלמה; שנה הרי  dètLîøNò.וחורף, íéðL ípäéâa íéòLø ÄÀÇÀÈÄÀÅÄÈÀÅÈÈ

"BLãça Lãç-écî äéäå" :øîàpL ,Lãçרבי ומפרש – ÙÆÆÆÁÇÀÈÈÄÅÙÆÀÈÀ
עשר שנים היינו  האחרת, בשנה החודש  לאותו עד  זה מחודש  עקיבא,

כך  אחר כתוב שהרי  בגיהנם, הרשע של  משפטו  יהיה ((((בסוף בסוף בסוף בסוף חודש,

סו סו סו סו ):):):): שם פרק פרק פרק פרק  שמדובר  ומכאן  הפושעים", האנשים בפגרי  וראו  "ויצאו 

– בחדשו " חודש מדי "והיה הכתוב: אומר כך  ועל רשעים, במשפט
בגיהנם  חודש עשר שנים עליו שעברו  לאחר החודש, אותו  כשיחזור

ויבוא  חטאיו  לו שיתכפרו  – לפני"... להשתחוות בשר  כל "יבוא –
בידם  ושיש  בעיקר שכפרו  הרשעים אותם אמנם ה'. לפני להשתחוות

תכבה"... לא ואשם תמות לא "תולעתם נאמר: עליהם השם, חילול
חודש. עשר שנים אלא בגיהנם משפטם אין  הרשעים, שאר éaøÇÄאבל 

úøöòä ãòå çñtä ïî :øîBà éøeð ïa ïðçBéשיש כלומר – ÈÈÆÄÅÄÇÆÇÀÇÈÂÆÆ
לחג  הפסח חג שבין  הימים כמספר  אלא נידונים שאינם רשעים

טובטובטובטוב"),"),"),"),השבועות יום יום יום יום  BzaLa"(שם):øîàpL("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  úaL écîe" ÆÆÁÇÄÅÇÈÀÇÇ
"שבת", שנקרא פסח של ראשון מיום נורי: בן יוחנן רבי ומפרש  –

טוטוטוטו):):):):שנאמר כגכגכגכג,,,, ממחרת((((ויקראויקראויקראויקרא לכם השבועות,zayd"וספרתם חג עד ,"
בו טז טז טז טז ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, ziriayd",((((שם שם שם שם  zayd zxgnn cr" שכתוב וזהו 

שאין  מה פסח, של טוב ביום תלוי עצרת של טוב שיום "בשבתו",

המועדים בשאר  ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).כן
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דוסא  רבי  של מחלוקות בעשר  עוסקות (א-ו) ג בפרק הראשונות המשניות שש
ש להקדים, יש משנתנו לענין  וחכמים. הרכינס ובמשא,בן במגע, מטמא מת

בשר , כזית כגון המת, מן  חלקים נימנו א) משנה ב (פרק אהלות במסכת ובאוהל .
בכל ומטמאים שלם, כמת שדינם ועוד , עצמות של הקב רובע הגולגולת, השדרה,

הללו. הטומאות lde`dשלוש z`neh:דרכים בשלוש  עם `.מטמאה הנמצא כל
אוכלים, או כלים או  אדם ועל המת על  מאהיל אחד שגג כגון  אחד, באוהל  המת

שבתוכו ; מה כל  ומטמאה האוהל בכל מתפשטת המת נמצא a.שטומאת המת אם
והמת לכלים, או לאדם כלlid`nממעל  ומטמאה יורדת המת שטומאת עליהם,

למטה; שכנגדה והםb.מה למת, ממעל נמצאים הכלי או  האדם עלmilid`nאם
מביא  שהאוהל כשם למעלה. שכנגדה מה כל ומטמאה עולה המת שטומאת המת,
יטמא  שלא הטומאה, בפני וחוצץ מפסיק הוא כך שבתוכו, מה על  הטומאה את

אלא  בפניה, ולחצוץ הטומאה את להביא "אוהל" נקרא אינו  ברם, לו. שחוצה כל

טפח וגובהו  טפח ורחבו  טפח ארכו לפחות כן awern).אם gth `ed lde`d llgy)
הטומאה, בפני  חוצץ האוהל אין טפח, על טפח של  חלל המת באוהל אין אם אבל 

לצדדין, מתפשטת שאינה רווח), לה שאין  (טומאה רצוצה" "טומאה נקראת והיא

למטה  או  למעלה שכנגדה מה כל  ומטמאה ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת אלא

בשיעור  דנה והיא א), משנה ג (פרק אהלות במסכת כולה שנויה משנתנו – ממנה.

הם  מצטרפים אם השיעור, חצאי לשני  שנחלק המת, מן בשר כזית כגון  טומאה,

בשתי היינו  שמות", "בשני ואמנם וחכמים. דוסא רבי בזה ונחלקו אחד , לשיעור

שאין מודים הכל במשא, שיעור  וחצי  במגע שיעור חצי כגון שונות, טומאות

נשא  או החצאים, בשני אדם שנגע כגון אחת, בטומאה אלא נחלקו לא מצטרפים.

שיבואר . כפי  עליהם, האהיל  או  שניהם, את

ìäàa ïéànèîä ìkאהלות במסכת שנפרטו  שהזכרנושהזכרנושהזכרנושהזכרנו– ((((כפיכפיכפיכפי ÈÇÀÇÀÄÈÙÆ
כחצאיe÷ìçpLלעיל לעיל לעיל לעיל ),),),), לשני שנחלק המת מן  כזית כגון  שיעוריהם, – ÆÆÀÀ
מחולקים,ïñéðëäåזיתים, כשהם –úéaä CBúìלתוך דהיינו  – ÀÄÀÄÈÀÇÇÄ

אחד, øäèîאוהל ñðékøä ïa àñBc éaø,הבית שבתוך  מה – ÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅ
לטמא  כדי  אחד, לשיעור  מצטרפים אינם השיעור חצאי ששני לפי

ïéànèîבאוהל. íéîëçåשהאוהל מפני הבית, שבתוך  מה כל  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
אוהל. טומאת כאן ויש  אחד, לשיעור éðLëaמצרפם òâBpä ?ãöékÅÇÇÅÇÀÄÀÅ

äìápä ïî íéúéæ éàöçרבי שמחלוקת לבאר , באה משנתנו – ÂÈÅÅÄÄÇÀÅÈ
הטומאות, בשאר  אף אלא אוהל, בטומאת דווקא איננה וחכמים דוסא

בשני אדם נוגע ואם ובמשא, במגע מטמא ממנה שכזית בנבילה כגון
הנבילה, מן  זיתים ïàNBðכחצאי Bà;בהם נוגע שאינו  פי על  אף – ÀÈ

únáe, באוהל אף מטמא ממנו  שכזית המת, של בבשר  –òâBpä ÇÅÇÅÇ
úéæ éöçk ìò ìéäàîe ,úéæ éöçëa נוגעת האחת שידו כגון  – ÀÇÂÄÇÄÇÂÄÇÇÂÄÇÄ

אחר ; זית כחצי  על  מאהילה השניה וידו  המת, מן  זית Bàבכחצי
åéìò ìéäàî úéæ éöçëå ,úéæ éöçëa òâBð זית שכחצי  כגון  – ÅÇÀÇÂÄÇÄÀÇÂÄÇÄÇÂÄÈÈ

בכותל , תחתיו ;תחוב עומד  מאהיל,ìéäàîeוהאדם שאדם או  – ÇÂÄ
íéúéæ éàöç éðLk ìò מ שהוא– או éöçkחולקים; ìò ìéäàî ÇÄÀÅÂÈÅÅÄÇÂÄÇÇÂÄ

åéìò ìéäàî úéæ éöçëå ,úéæבכל מטמאה אוהל  טומאת שהרי  – ÇÄÀÇÂÄÇÄÇÂÄÈÈ
שבארנו, כמו הללו, øäèîהדרכים ñðékøä ïa àñBc éaø– ÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅ

במשא  ולא במגע לא אחד, לכזית מצטרפים זיתים כחצאי  שני  שאין

באוהל. ïéànèîולא íéîëçå,המשא או בשניהם, המגע שכן  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
ואף אחד; לשיעור  מצרפם האוהל , lrאו lid`ne zif ivgka rbepd

,eilr lid`n zif ivgky e` ,zif ivgk שסוברים חכמים, לדעת הוא טמא
הטומאה  עליו , מאהילה שהטומאה או הטומאה על שהמאהיל הם,

המפרשים  רוב לפי – בה. כנוגע הוא והרי אליו, יורדת או  עולה

izdw - zex`ean zeipyn
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úéæ;úéæ éöçk ìò ìéäàî Bà,øáãåúéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà–øBäè.øîàøéàî éaø:äæa óàéaø ©¦©£¦©©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦©¦¨¨©©¦¥¦©¨¤©¦
àñBcøäèî,íéîëçåïéànèî;àîè ìkä,àOnä íò òbnä ïî õeç,ìäàä íò àOnäå.ììkä äæ:àeäL ìk ¨§©¥©£¨¦§©§¦©Ÿ¨¥¦©©¨¦©©¨§©©¨¦¨Ÿ¤¤©§¨¨¤

ãçà íMî–àîè;úBîL éðMî–øBäè. ¦¥¤¨¨¥¦§¥¥¨
·óøèöî Bðéà ãeøt ìëà;éøácàñBc éaøñðékøä ïa.íéîëçåíéøîBà:óøèöî.ìò éðL øNòî ïéìlçî Ÿ¤¨¥¦§¨¥¦§¥©¦¨¤©§¦©©£¨¦§¦¦§¨¥§©§¦©£¥¥¦©

ïBîéñà;éøácéaøàñBc.íéîëçåíéøîBà:ïéìlçî ïéà.úàhçì íéãé ïéìéaèî;éøácàñBc éaø.íéîëçåíéøîBà: £¦¦§¥©¦¨©£¨¦§¦¥§©§¦©§¦¦¨©¦©©¨¦§¥©¦¨©£¨¦§¦
åéãé eàîèð íà–àîèðBôeb. ¦¦§§¨¨¦§¨

‚äîeøz ìL ÷øé úáéð÷e çéháà éòî–àñBc éaøíéøæì øézî,íéîëçåïéøñBà.äðî äðî úBæeæb úBìçø Lîç §¥£©¦©§¦©¨¨¤§¨©¦¨©¦§¨¦©£¨¦§¦¨¥§¥§¨¤¨¤

:ïéôøèöî ïéà äöåöø äàîåèá åìéôàã øáñ àñåã 'øå .ïéôøèöî ïéà úåîù éðùî ïäù.'eke xi`n iax xn`çúåô ùéùëã øîàã àî÷ àðúà âéìô øéàî 'ø
ïéôøèöî êëìä ,àåä àîù ãç ìäåàå äòéâðã éøîàå àñåã 'ø ìò ïðáø éâéìô åæá óàã åäéà øîàå ,ïéôøèöî ïéàå øåäèã ïðáø åãåî ìäåàäå äàîåèä ïéá çôè

:øéàî 'øë äëìä ïéàå .ïéàîèîå øåòéùëì.`ynd mr rbnd on ueg:úéæ éöç èéñäå úéæ éöçá òâðù ïåâë.lde`d mr `yndeìò ìéäàäå úéæ éöç èéñäù
:úéæ éöç.cg` myn:ìäåàå ìäåà ,àùîå àùî ,òâîå òâî ïåâë

aaaa.cext lke`íéðèá íéæåâà ìù øåáö ïåâë:íéøçà àîèì íéìëåà úàîåè øåòéù àåäù äöéáë íäá ïéà äæî äæ íéãøôð ïäùëù ,íéã÷ùå.sxhvn epi`
:ïéìëåà úàîåè øåòéùë åîöò éðôá ïäî ãçà ìëá ïéàù ïåéë ,úåøäèä àîèì äæ íò äæ ïéôøèöî ïðéà ïéøåáö ïäùë úåøäè ïäá åòâðå íéàîè ïä íàå

.oeniq`áéúëã ,éðù øùòî åá ïéãåô ïéàå .äøåö åéìò åòáè àì ïééãòù àìà ,àöåéä òáèîä úãîë éåùò(ã"é íéøáã)åéìò ùéù øáã ,êãéá óñëä úøöå
:äøåö.z`hgl mici oiliahn,ãáìá åéãé ìéáèî äæ éøä ,óåâä ìë ïéàîèî ïéàå íéãéä úà ïéàîèîù íéøáãî ïäá àöåéëå íéàîè ïé÷ùîå ïéìëåàá òâðù éî

:àîèä ìò äøôä øôàî úåæäìå úàèç éîá òâéì øùëå.eteb `nhp eici e`nhp m`åéãé åàîèð íàù úàèç éîá åùò äìòîã ,óåâä ìëì äìéáè êéøöå
:íéùã÷å äîåøúá ë"àùî ,åôåâ àîèð

bbbb.giha` irn:çéèáàä êåúáù ä÷ùîäå íéðåòøæä.wxi zaipwe:÷øéä ïî íéøéñîù íéùôåòî ïéìò.qxte dpne dpnéëäî øéöáå .éöçå äðî úçà ìë
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רצוצה" ב"טומאה כאן ב ב ב ב ),),),),מדובר  קכה קכה קכה קכה ,,,, חוליןחוליןחוליןחולין וטומאה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  שהואיל 

ויורדת בוקעת ועולה בוקעת בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמה),),),),זו שבארנושבארנושבארנושבארנו כטומאת ((((כמוכמוכמוכמו זו  הרי
הזיתים, כחצאי  בשני  ו "מגע" נגיעה" "אוהל  כאן  יש  מקום מכל מגע.

אחד . לשיעור  הם מצטרפים øáãåולכן ,úéæ éöçëa òâBpä ìáàÂÈÇÅÇÀÇÂÄÇÄÀÈÈ
úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà זית כחצי  עם שנמצא כגון  – ÇÅÇÂÄÈÈÀÇÇÂÄÇÄ
עליו; המאהיל אחד  קרש תחת מת úéæ,של éöçk ìò ìéäàî BàÇÂÄÇÇÂÄÇÄ

úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãåאוהל כאן  שיש  אף – ÀÈÈÇÅÇÂÄÈÈÀÇÇÂÄÇÄ
שהוא חכמים מודים המאהילøBäèואוהל , וכן זית, בכחצי  שהנוגע – È

זית כחצי  לעיללעיללעיללעיל))))על שבארנו שבארנו שבארנו שבארנו  ואילו ((((כפיכפיכפיכפי היא, נגיעה `xgטומאת xac"
"zif ivgk lre eilr lid`nהאוהל שכן היא, המשכה" "אהל טומאת –

המפרשים  רוב ולפי – בטומאה. כנוגע ואינו הטומאה, אליו  ממשיך 

לעיללעיללעיללעיל),),),), ט ((((שהזכרנושהזכרנושהזכרנושהזכרנו של חלל בו  שיש  לאוהל הזאת הפיסקה פח כוונת
טפח gth"),על  gzet")אוהל שטומאת רצוצה, שאינה טומאה היינו 

אף  זה ובכגון  שמות, שני שהם ואוהל מגע כאן  יש  מקום מכל היא.
מצטרפים. זיתים כחצאי שני  שאין סוברים, øéàî:חכמים éaø øîàÈÇÇÄÅÄ

ïéànèî íéîëçå ,øäèî àñBc éaø äæa óàרבי שסובר – ÇÈÆÇÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÀÄ
טומאה, מלא האוהל כאילו חכמים, לדעת אוהל, טומאת כל  מאיר:

מאיר : רבי מסיים ומכאן, בטומאה; נוגע כאילו שבתוכו  מה ìkäÇÙוכל
àîè ומצרפים ("מגע") אחד משם הם ואוהל מגע שאף כלומר  – ÈÅ

לטומאה, אחד לשיעור  זיתים כחצאי שני íòהם òbnä ïî õeçÄÇÇÈÄ
àOnä, בו נוגע שאינו  אחר  זית כחצי  ונושא זית בכחצי  הנוגע – ÇÇÈ

ìäàä íò àOnäå,אחר זית כחצי על ומאהיל זית כחצי  שנושא – ÀÇÇÈÄÈÙÆ
מצטרפים. זיתים כחצאי  שני אין  זה àeäLשבכגון ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆ

ãçà íMî,ואוהל אוהל ומשא, משא ומגע, מגע –àîè– ÄÅÆÈÈÅ
שהוא כל  אבל אחד; לשיעור הזיתים כחצאי שני  éðMîÄÀÅשמצטרפים

úBîL, לעיל כמבואר  טומאה, סוגי משני –øBäè מצטרפים שאינם – ÅÈ
טומאה. לשיעור
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ãeøt ìëà לפירורים המפורר  או  נפרדות, מחתיכות המורכב אוכל – ÙÆÈ
אחרים, לטמא אוכלים טומאת כשיעור חתיכה בכל  óøèöîשאין  BðéàÅÄÀÈÅ

לשי טומאה;– ñðékøäעור  ïa àñBc éaø éøácאוכל שכן – ÄÀÅÇÄÈÆÇÀÄÇ

דוסא, רבי וסובר ביצה, כשיעור  בו  יש  כן אם אלא מטמא אינו טמא

מכונס  שהאוכל פי על אף זה, כשיעור נפרדת חתיכה בכל אין  שאם
אוכלים  לטמא מצטרף אינו ביצה, כשיעור בכולו ויש אחד במקום

óøèöîאחרים. :íéøîBà íéîëçå ומטמא כביצה, של  לשיעור  – ÇÂÈÄÀÄÄÀÈÅ
בתוך הנמצא פרוד  באוכל  כאן שמדובר  מפרשים, יש  אחרים, אוכלים

שמצטרף חכמים סוברים זה ובכגון טהרות טהרות טהרות טהרות משקה, משנהמשנהמשנהמשנה לפילפילפילפי ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד

חחחח).).).). ïBîéñàחחחח,,,, ìò éðL øNòî ïéìlçî פירות לפדות מותר  – ÀÇÀÄÇÂÅÅÄÇÂÄ
צורה, עליו  שאין  מטבע על  שני àñBcמעשר éaø éøác שכתוב – ÄÀÅÇÄÈ

שני מעשר  כה כה כה כה ):):):):בפדיון  ידידידיד,,,, רבי((((דברים דברים דברים דברים  ודורש בידך ", הכסף "וצרת

אסימון . ואפילו ביד, הנצרר דבר  כל  לרבות íéøîBà:דוסא: íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
ïéìlçî ïéà" הם: שדורשים אסימון, על  שני מעשר –zxve"הכסף ÅÀÇÀÄ

בסתם  זו הלכה שנויה שני מעשר  במסכת צורה. עליו  שיש  דבר –
בבבב))))משנה משנהמשנהמשנהמשנה א א א א  חכמים.((((פרקפרקפרקפרק úàhçìכדברי íéãé ïéìéaèî– ÇÀÄÄÈÇÄÇÇÈ

נטמא  שלא טמאים, ומשקים באוכלים שנגעו  כגון ידיו, שנטמאו  מי 
ידיו  אבל  הטומאה, מאב אלא טומאה מקבל  אדם שאין  מאחר  גופו ,
סאה, ארבעים של  במקוה ידיו  מטביל  הריהו סופרים, מדברי טמאות

ולהזות  האדומה, הפרה אפר  במי  היינו חטאת, במי לנגוע לו  מותר  ואז 
הטמא על  "z`hgמהם da aezky ,"z`hg" z`xwp dnec`d dxtd)

± "`id ט ט ט ט יטיטיטיט,,,, àñBc);במדבר במדבר במדבר במדבר  éaø éøác קדשים לאכילת גם שכן  – ÄÀÅÇÄÈ
כדין  חטאת מי  של שדינם דוסא רבי  וסובר  הידים, את מטבילים

בלבד . ידים בטבילת שדי eàîèðקדשים, íà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÄÀÀ
Bôeb àîèð ,åéãé נטמאו שאם חטאת, במי חכמים עשו  מעלה – ÈÈÄÀÈ

משנה בסתם שנינו  וכך טבילה. צריך וכולו גופו , כל  טמא ((((חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה ידיו

הההה):):):): oileglב ב ב ב ,,,, micil milhep",(בטהרה חולין שאוכל xyrnle(למי
eteb".(שני ), `nhp eici e`nhp m` ,z`hgle ;oiliahn ycewle ;dnexzle

ג ה נ ש מ ר ו א ב

çéháà éòî,האבטיח שבתוך  והמשקה הגרעינים –÷øé úáéð÷e ÀÅÂÇÄÇÀÄÇÈÈ
אותם, ומשליכים הירק מן שחותכים המיותרים העלים –äîeøz ìLÆÀÈ

תרומה, של  הם והירק האבטיח –íéøæì øézî àñBc éaø אף – ÇÄÈÇÄÀÈÄ
הירק, וקניבת האבטיח מעי של  באכילתם מותרים כהנים, שאינם זרים,

תרומה. קדושת עליהם חלה ולא אוכל , חשובים שאינם íéîëçåÇÂÈÄלפי
ïéøñBà.לזרים אסורים ולכן תרומה, קדושת חלה עליהם שאף – ÀÄ
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Lãç øNò íéðL ípäéâa íéòLø,øîàpL(âë ,åñ äéòùé):"BLãça Lãç-écî äéäå";éøeð ïa ïðçBé éaøøîBà: §¨¦§¥¦¨§¥¨¨Ÿ¤¤¤¡©§¨¨¦¥Ÿ¤§¨§©¦¨¨¤¦¥
úøöòä ãòå çñtä ïî,øîàpL(íù):"BzaLa úaL écîe". ¦©¤©§©¨£¤¤¤¤¡©¦¥©¨§©©

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡úéaä CBúì ïñéðëäå e÷ìçpL ìäàa ïéànèîä ìk–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåïéànèî. ¨©§©§¦¨Ÿ¤¤¤§§§¦§¦¨§©©¦©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦

ãöék?ïàNBð Bà äìápä ïî íéúéæ éàöç éðLëa òâBpä;únáe,úéæ éöçëa òâBpä,ìò ìéäàîeúéæ éöçk;òâBð Bà ¥©©¥©§¦§¥£¨¥¥¦¦©§¥¨§¨©¥©¥©§©£¦©¦©£¦©©£¦©¦¥©
úéæ éöçëa,åéìò ìéäàî úéæ éöçëå;éàöç éðLk ìò ìéäàîeíéúéæ;úéæ éöçk ìò ìéäàî,ìéäàî úéæ éöçëå §©£¦©¦§©£¦©¦©£¦¨¨©£¦©¦§¥£¨¥¥¦©£¦©©£¦©¦§©£¦©¦©£¦

åéìò–ñðékøä ïa àñBc éaøøäèî,íéîëçåïéànèî.úéæ éöçëa òâBpä ìáà,ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãåéöçk ¨¨©¦¨¤©§¦©§©¥©£¨¦§©§¦£¨©¥©§©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦

iiii.eycga yceg icn dide xn`py:'ä éðôì úååçúùäì àåáéå íðäéâî àöé ,åá úîù ùãåçä åúåàá ùãåç àáéùë.ezaya zay icne xn`pyøîåìë
áéúëã úáù éø÷éàã çñô ìù ïåùàø íåéî ùéù åîë íéîé êë ìë íðäéâá äéäéù øçàì(â"ë àø÷éå)àåäù úøöò ãò 'åâå úáùä úøçîî íëì íúøôñå

:úååçúùäì àáéå íðäéâî àöé ,úéòéáùä úáùä úøçîî
b`̀̀̀.lde`a oi`nhnd lk:úåìäàã 'á ÷øô ùéø ïééåðùä ïúåà ìëå ,á÷ø ãåøú àåìîå ìöðäå úîä ïåâë.ewlgpy:íéàöçì ïäéøåòéù.oqipkdeïäùë

:ïé÷ìåçî.ziad jezl:ãçà ìäåà êåúì åðééäã.xdhn qpikxd oa `qec iax:øåòéùëì éôøèöî àì øáñã.dliapd on mizif i`vg ipyka rbepdçúô
ïéá ,àùîå òâî úàîåè ïéôøèöî ïéàù äéì àøéáñ éîð éëä .ìäåà úàîåèì ïéôøèöî ïéàù àñåã 'øì äéì àøéáñã éëéä éëã êì øîåì ,äìéáð ùøôîå ìäàá

:äìéáðá ïéá úîá.zif ivg lr lid`ne zif ivga rbepdäöåöø äàîåèá ,àùéøã ìéäàî êðä ìëå .ìäåàá úîä íò äéä åìéàë àîè úîä ìò ìéäàîäù
øçà øáãå úéæ éöçëá òâåðä ìáà ïðúã àôéñå .àéä äòéâð ,éàä éë ìäåàã ,íéàîèî íéîëç éëä íåùîå ,çôè çúåô ìäåàä ïéáå äàîåèä ïéá ïéàù ,éøééà
ìëå ,ïä úåîù éðù ìäåàå äòéâðã ,ïéôøèöî ïéàã ïðáø åãåî àäáã ,ìäåàä ïéáå äàîåèä ïéá çôè çúåô ùéùë éøééî ,øåäèã ïðáø åãåîã 'åëå åéìò ìéäàî

`xephxa yexit

יתגדל ה' של  ושמו וגפרית", אש אלגביש, ואבני  שוטף "גשם עליו

יימשך, המגוג מארץ גוג של  זה משפט רבים. גויים לעיני  ויתקדש
יינגפו  שלא עולם, בסדר  ומבואר  חודש ; עשר  שנים עקיבא, רבי לדעת
שנאמר חודש , עשר שנים במשך והולכים נימוקים יהיו  אלא אחת בבת

וווו):):):): יחיחיחיח,,,, עליו"uwe((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  הארץ בהמת וכל העיט קיץ sxgz"עליו –
שלמה; שנה הרי  dètLîøNò.וחורף, íéðL ípäéâa íéòLø ÄÀÇÀÈÄÀÅÄÈÀÅÈÈ

"BLãça Lãç-écî äéäå" :øîàpL ,Lãçרבי ומפרש – ÙÆÆÆÁÇÀÈÈÄÅÙÆÀÈÀ
עשר שנים היינו  האחרת, בשנה החודש  לאותו עד  זה מחודש  עקיבא,

כך  אחר כתוב שהרי  בגיהנם, הרשע של  משפטו  יהיה ((((בסוף בסוף בסוף בסוף חודש,

סו סו סו סו ):):):): שם פרק פרק פרק פרק  שמדובר  ומכאן  הפושעים", האנשים בפגרי  וראו  "ויצאו 

– בחדשו " חודש מדי "והיה הכתוב: אומר כך  ועל רשעים, במשפט
בגיהנם  חודש עשר שנים עליו שעברו  לאחר החודש, אותו  כשיחזור

ויבוא  חטאיו  לו שיתכפרו  – לפני"... להשתחוות בשר  כל "יבוא –
בידם  ושיש  בעיקר שכפרו  הרשעים אותם אמנם ה'. לפני להשתחוות

תכבה"... לא ואשם תמות לא "תולעתם נאמר: עליהם השם, חילול
חודש. עשר שנים אלא בגיהנם משפטם אין  הרשעים, שאר éaøÇÄאבל 

úøöòä ãòå çñtä ïî :øîBà éøeð ïa ïðçBéשיש כלומר – ÈÈÆÄÅÄÇÆÇÀÇÈÂÆÆ
לחג  הפסח חג שבין  הימים כמספר  אלא נידונים שאינם רשעים

טובטובטובטוב"),"),"),"),השבועות יום יום יום יום  BzaLa"(שם):øîàpL("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  úaL écîe" ÆÆÁÇÄÅÇÈÀÇÇ
"שבת", שנקרא פסח של ראשון מיום נורי: בן יוחנן רבי ומפרש  –

טוטוטוטו):):):):שנאמר כגכגכגכג,,,, ממחרת((((ויקראויקראויקראויקרא לכם השבועות,zayd"וספרתם חג עד ,"
בו טז טז טז טז ):):):):שכתוב שם שם שם שם ,,,, ziriayd",((((שם שם שם שם  zayd zxgnn cr" שכתוב וזהו 

שאין  מה פסח, של טוב ביום תלוי עצרת של טוב שיום "בשבתו",

המועדים בשאר  ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).).כן
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דוסא  רבי  של מחלוקות בעשר  עוסקות (א-ו) ג בפרק הראשונות המשניות שש
ש להקדים, יש משנתנו לענין  וחכמים. הרכינס ובמשא,בן במגע, מטמא מת

בשר , כזית כגון המת, מן  חלקים נימנו א) משנה ב (פרק אהלות במסכת ובאוהל .
בכל ומטמאים שלם, כמת שדינם ועוד , עצמות של הקב רובע הגולגולת, השדרה,

הללו. הטומאות lde`dשלוש z`neh:דרכים בשלוש  עם `.מטמאה הנמצא כל
אוכלים, או כלים או  אדם ועל המת על  מאהיל אחד שגג כגון  אחד, באוהל  המת

שבתוכו ; מה כל  ומטמאה האוהל בכל מתפשטת המת נמצא a.שטומאת המת אם
והמת לכלים, או לאדם כלlid`nממעל  ומטמאה יורדת המת שטומאת עליהם,

למטה; שכנגדה והםb.מה למת, ממעל נמצאים הכלי או  האדם עלmilid`nאם
מביא  שהאוהל כשם למעלה. שכנגדה מה כל ומטמאה עולה המת שטומאת המת,
יטמא  שלא הטומאה, בפני וחוצץ מפסיק הוא כך שבתוכו, מה על  הטומאה את

אלא  בפניה, ולחצוץ הטומאה את להביא "אוהל" נקרא אינו  ברם, לו. שחוצה כל

טפח וגובהו  טפח ורחבו  טפח ארכו לפחות כן awern).אם gth `ed lde`d llgy)
הטומאה, בפני  חוצץ האוהל אין טפח, על טפח של  חלל המת באוהל אין אם אבל 

לצדדין, מתפשטת שאינה רווח), לה שאין  (טומאה רצוצה" "טומאה נקראת והיא

למטה  או  למעלה שכנגדה מה כל  ומטמאה ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת אלא

בשיעור  דנה והיא א), משנה ג (פרק אהלות במסכת כולה שנויה משנתנו – ממנה.

הם  מצטרפים אם השיעור, חצאי לשני  שנחלק המת, מן בשר כזית כגון  טומאה,

בשתי היינו  שמות", "בשני ואמנם וחכמים. דוסא רבי בזה ונחלקו אחד , לשיעור

שאין מודים הכל במשא, שיעור  וחצי  במגע שיעור חצי כגון שונות, טומאות

נשא  או החצאים, בשני אדם שנגע כגון אחת, בטומאה אלא נחלקו לא מצטרפים.

שיבואר . כפי  עליהם, האהיל  או  שניהם, את

ìäàa ïéànèîä ìkאהלות במסכת שנפרטו  שהזכרנושהזכרנושהזכרנושהזכרנו– ((((כפיכפיכפיכפי ÈÇÀÇÀÄÈÙÆ
כחצאיe÷ìçpLלעיל לעיל לעיל לעיל ),),),), לשני שנחלק המת מן  כזית כגון  שיעוריהם, – ÆÆÀÀ
מחולקים,ïñéðëäåזיתים, כשהם –úéaä CBúìלתוך דהיינו  – ÀÄÀÄÈÀÇÇÄ

אחד, øäèîאוהל ñðékøä ïa àñBc éaø,הבית שבתוך  מה – ÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅ
לטמא  כדי  אחד, לשיעור  מצטרפים אינם השיעור חצאי ששני לפי

ïéànèîבאוהל. íéîëçåשהאוהל מפני הבית, שבתוך  מה כל  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
אוהל. טומאת כאן ויש  אחד, לשיעור éðLëaמצרפם òâBpä ?ãöékÅÇÇÅÇÀÄÀÅ

äìápä ïî íéúéæ éàöçרבי שמחלוקת לבאר , באה משנתנו – ÂÈÅÅÄÄÇÀÅÈ
הטומאות, בשאר  אף אלא אוהל, בטומאת דווקא איננה וחכמים דוסא

בשני אדם נוגע ואם ובמשא, במגע מטמא ממנה שכזית בנבילה כגון
הנבילה, מן  זיתים ïàNBðכחצאי Bà;בהם נוגע שאינו  פי על  אף – ÀÈ

únáe, באוהל אף מטמא ממנו  שכזית המת, של בבשר  –òâBpä ÇÅÇÅÇ
úéæ éöçk ìò ìéäàîe ,úéæ éöçëa נוגעת האחת שידו כגון  – ÀÇÂÄÇÄÇÂÄÇÇÂÄÇÄ

אחר ; זית כחצי  על  מאהילה השניה וידו  המת, מן  זית Bàבכחצי
åéìò ìéäàî úéæ éöçëå ,úéæ éöçëa òâBð זית שכחצי  כגון  – ÅÇÀÇÂÄÇÄÀÇÂÄÇÄÇÂÄÈÈ

בכותל , תחתיו ;תחוב עומד  מאהיל,ìéäàîeוהאדם שאדם או  – ÇÂÄ
íéúéæ éàöç éðLk ìò מ שהוא– או éöçkחולקים; ìò ìéäàî ÇÄÀÅÂÈÅÅÄÇÂÄÇÇÂÄ

åéìò ìéäàî úéæ éöçëå ,úéæבכל מטמאה אוהל  טומאת שהרי  – ÇÄÀÇÂÄÇÄÇÂÄÈÈ
שבארנו, כמו הללו, øäèîהדרכים ñðékøä ïa àñBc éaø– ÇÄÈÆÇÀÄÇÀÇÅ

במשא  ולא במגע לא אחד, לכזית מצטרפים זיתים כחצאי  שני  שאין

באוהל. ïéànèîולא íéîëçå,המשא או בשניהם, המגע שכן  – ÇÂÈÄÀÇÀÄ
ואף אחד; לשיעור  מצרפם האוהל , lrאו lid`ne zif ivgka rbepd

,eilr lid`n zif ivgky e` ,zif ivgk שסוברים חכמים, לדעת הוא טמא
הטומאה  עליו , מאהילה שהטומאה או הטומאה על שהמאהיל הם,

המפרשים  רוב לפי – בה. כנוגע הוא והרי אליו, יורדת או  עולה

izdw - zex`ean zeipyn
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úéæ;úéæ éöçk ìò ìéäàî Bà,øáãåúéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà–øBäè.øîàøéàî éaø:äæa óàéaø ©¦©£¦©©£¦©¦§¨¨©¥©£¦¨¨§©©£¦©¦¨¨©©¦¥¦©¨¤©¦
àñBcøäèî,íéîëçåïéànèî;àîè ìkä,àOnä íò òbnä ïî õeç,ìäàä íò àOnäå.ììkä äæ:àeäL ìk ¨§©¥©£¨¦§©§¦©Ÿ¨¥¦©©¨¦©©¨§©©¨¦¨Ÿ¤¤©§¨¨¤

ãçà íMî–àîè;úBîL éðMî–øBäè. ¦¥¤¨¨¥¦§¥¥¨
·óøèöî Bðéà ãeøt ìëà;éøácàñBc éaøñðékøä ïa.íéîëçåíéøîBà:óøèöî.ìò éðL øNòî ïéìlçî Ÿ¤¨¥¦§¨¥¦§¥©¦¨¤©§¦©©£¨¦§¦¦§¨¥§©§¦©£¥¥¦©

ïBîéñà;éøácéaøàñBc.íéîëçåíéøîBà:ïéìlçî ïéà.úàhçì íéãé ïéìéaèî;éøácàñBc éaø.íéîëçåíéøîBà: £¦¦§¥©¦¨©£¨¦§¦¥§©§¦©§¦¦¨©¦©©¨¦§¥©¦¨©£¨¦§¦
åéãé eàîèð íà–àîèðBôeb. ¦¦§§¨¨¦§¨

‚äîeøz ìL ÷øé úáéð÷e çéháà éòî–àñBc éaøíéøæì øézî,íéîëçåïéøñBà.äðî äðî úBæeæb úBìçø Lîç §¥£©¦©§¦©¨¨¤§¨©¦¨©¦§¨¦©£¨¦§¦¨¥§¥§¨¤¨¤

:ïéôøèöî ïéà äöåöø äàîåèá åìéôàã øáñ àñåã 'øå .ïéôøèöî ïéà úåîù éðùî ïäù.'eke xi`n iax xn`çúåô ùéùëã øîàã àî÷ àðúà âéìô øéàî 'ø
ïéôøèöî êëìä ,àåä àîù ãç ìäåàå äòéâðã éøîàå àñåã 'ø ìò ïðáø éâéìô åæá óàã åäéà øîàå ,ïéôøèöî ïéàå øåäèã ïðáø åãåî ìäåàäå äàîåèä ïéá çôè

:øéàî 'øë äëìä ïéàå .ïéàîèîå øåòéùëì.`ynd mr rbnd on ueg:úéæ éöç èéñäå úéæ éöçá òâðù ïåâë.lde`d mr `yndeìò ìéäàäå úéæ éöç èéñäù
:úéæ éöç.cg` myn:ìäåàå ìäåà ,àùîå àùî ,òâîå òâî ïåâë

aaaa.cext lke`íéðèá íéæåâà ìù øåáö ïåâë:íéøçà àîèì íéìëåà úàîåè øåòéù àåäù äöéáë íäá ïéà äæî äæ íéãøôð ïäùëù ,íéã÷ùå.sxhvn epi`
:ïéìëåà úàîåè øåòéùë åîöò éðôá ïäî ãçà ìëá ïéàù ïåéë ,úåøäèä àîèì äæ íò äæ ïéôøèöî ïðéà ïéøåáö ïäùë úåøäè ïäá åòâðå íéàîè ïä íàå

.oeniq`áéúëã ,éðù øùòî åá ïéãåô ïéàå .äøåö åéìò åòáè àì ïééãòù àìà ,àöåéä òáèîä úãîë éåùò(ã"é íéøáã)åéìò ùéù øáã ,êãéá óñëä úøöå
:äøåö.z`hgl mici oiliahn,ãáìá åéãé ìéáèî äæ éøä ,óåâä ìë ïéàîèî ïéàå íéãéä úà ïéàîèîù íéøáãî ïäá àöåéëå íéàîè ïé÷ùîå ïéìëåàá òâðù éî

:àîèä ìò äøôä øôàî úåæäìå úàèç éîá òâéì øùëå.eteb `nhp eici e`nhp m`åéãé åàîèð íàù úàèç éîá åùò äìòîã ,óåâä ìëì äìéáè êéøöå
:íéùã÷å äîåøúá ë"àùî ,åôåâ àîèð

bbbb.giha` irn:çéèáàä êåúáù ä÷ùîäå íéðåòøæä.wxi zaipwe:÷øéä ïî íéøéñîù íéùôåòî ïéìò.qxte dpne dpnéëäî øéöáå .éöçå äðî úçà ìë

`xephxa yexit

רצוצה" ב"טומאה כאן ב ב ב ב ),),),),מדובר  קכה קכה קכה קכה ,,,, חוליןחוליןחוליןחולין וטומאה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  שהואיל 

ויורדת בוקעת ועולה בוקעת בהקדמהבהקדמהבהקדמהבהקדמה),),),),זו שבארנושבארנושבארנושבארנו כטומאת ((((כמוכמוכמוכמו זו  הרי
הזיתים, כחצאי  בשני  ו "מגע" נגיעה" "אוהל  כאן  יש  מקום מכל מגע.

אחד . לשיעור  הם מצטרפים øáãåולכן ,úéæ éöçëa òâBpä ìáàÂÈÇÅÇÀÇÂÄÇÄÀÈÈ
úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà זית כחצי  עם שנמצא כגון  – ÇÅÇÂÄÈÈÀÇÇÂÄÇÄ
עליו; המאהיל אחד  קרש תחת מת úéæ,של éöçk ìò ìéäàî BàÇÂÄÇÇÂÄÇÄ

úéæ éöçk ìòå åéìò ìéäàî øçà øáãåאוהל כאן  שיש  אף – ÀÈÈÇÅÇÂÄÈÈÀÇÇÂÄÇÄ
שהוא חכמים מודים המאהילøBäèואוהל , וכן זית, בכחצי  שהנוגע – È

זית כחצי  לעיללעיללעיללעיל))))על שבארנו שבארנו שבארנו שבארנו  ואילו ((((כפיכפיכפיכפי היא, נגיעה `xgטומאת xac"
"zif ivgk lre eilr lid`nהאוהל שכן היא, המשכה" "אהל טומאת –

המפרשים  רוב ולפי – בטומאה. כנוגע ואינו הטומאה, אליו  ממשיך 

לעיללעיללעיללעיל),),),), ט ((((שהזכרנושהזכרנושהזכרנושהזכרנו של חלל בו  שיש  לאוהל הזאת הפיסקה פח כוונת
טפח gth"),על  gzet")אוהל שטומאת רצוצה, שאינה טומאה היינו 

אף  זה ובכגון  שמות, שני שהם ואוהל מגע כאן  יש  מקום מכל היא.
מצטרפים. זיתים כחצאי שני  שאין סוברים, øéàî:חכמים éaø øîàÈÇÇÄÅÄ

ïéànèî íéîëçå ,øäèî àñBc éaø äæa óàרבי שסובר – ÇÈÆÇÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÀÄ
טומאה, מלא האוהל כאילו חכמים, לדעת אוהל, טומאת כל  מאיר:

מאיר : רבי מסיים ומכאן, בטומאה; נוגע כאילו שבתוכו  מה ìkäÇÙוכל
àîè ומצרפים ("מגע") אחד משם הם ואוהל מגע שאף כלומר  – ÈÅ

לטומאה, אחד לשיעור  זיתים כחצאי שני íòהם òbnä ïî õeçÄÇÇÈÄ
àOnä, בו נוגע שאינו  אחר  זית כחצי  ונושא זית בכחצי  הנוגע – ÇÇÈ

ìäàä íò àOnäå,אחר זית כחצי על ומאהיל זית כחצי  שנושא – ÀÇÇÈÄÈÙÆ
מצטרפים. זיתים כחצאי  שני אין  זה àeäLשבכגון ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆ

ãçà íMî,ואוהל אוהל ומשא, משא ומגע, מגע –àîè– ÄÅÆÈÈÅ
שהוא כל  אבל אחד; לשיעור הזיתים כחצאי שני  éðMîÄÀÅשמצטרפים

úBîL, לעיל כמבואר  טומאה, סוגי משני –øBäè מצטרפים שאינם – ÅÈ
טומאה. לשיעור

y c e w z a y
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ãeøt ìëà לפירורים המפורר  או  נפרדות, מחתיכות המורכב אוכל – ÙÆÈ
אחרים, לטמא אוכלים טומאת כשיעור חתיכה בכל  óøèöîשאין  BðéàÅÄÀÈÅ

לשי טומאה;– ñðékøäעור  ïa àñBc éaø éøácאוכל שכן – ÄÀÅÇÄÈÆÇÀÄÇ

דוסא, רבי וסובר ביצה, כשיעור  בו  יש  כן אם אלא מטמא אינו טמא

מכונס  שהאוכל פי על אף זה, כשיעור נפרדת חתיכה בכל אין  שאם
אוכלים  לטמא מצטרף אינו ביצה, כשיעור בכולו ויש אחד במקום

óøèöîאחרים. :íéøîBà íéîëçå ומטמא כביצה, של  לשיעור  – ÇÂÈÄÀÄÄÀÈÅ
בתוך הנמצא פרוד  באוכל  כאן שמדובר  מפרשים, יש  אחרים, אוכלים

שמצטרף חכמים סוברים זה ובכגון טהרות טהרות טהרות טהרות משקה, משנהמשנהמשנהמשנה לפילפילפילפי ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד

חחחח).).).). ïBîéñàחחחח,,,, ìò éðL øNòî ïéìlçî פירות לפדות מותר  – ÀÇÀÄÇÂÅÅÄÇÂÄ
צורה, עליו  שאין  מטבע על  שני àñBcמעשר éaø éøác שכתוב – ÄÀÅÇÄÈ

שני מעשר  כה כה כה כה ):):):):בפדיון  ידידידיד,,,, רבי((((דברים דברים דברים דברים  ודורש בידך ", הכסף "וצרת

אסימון . ואפילו ביד, הנצרר דבר  כל  לרבות íéøîBà:דוסא: íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
ïéìlçî ïéà" הם: שדורשים אסימון, על  שני מעשר –zxve"הכסף ÅÀÇÀÄ

בסתם  זו הלכה שנויה שני מעשר  במסכת צורה. עליו  שיש  דבר –
בבבב))))משנה משנהמשנהמשנהמשנה א א א א  חכמים.((((פרקפרקפרקפרק úàhçìכדברי íéãé ïéìéaèî– ÇÀÄÄÈÇÄÇÇÈ

נטמא  שלא טמאים, ומשקים באוכלים שנגעו  כגון ידיו, שנטמאו  מי 
ידיו  אבל  הטומאה, מאב אלא טומאה מקבל  אדם שאין  מאחר  גופו ,
סאה, ארבעים של  במקוה ידיו  מטביל  הריהו סופרים, מדברי טמאות

ולהזות  האדומה, הפרה אפר  במי  היינו חטאת, במי לנגוע לו  מותר  ואז 
הטמא על  "z`hgמהם da aezky ,"z`hg" z`xwp dnec`d dxtd)

± "`id ט ט ט ט יטיטיטיט,,,, àñBc);במדבר במדבר במדבר במדבר  éaø éøác קדשים לאכילת גם שכן  – ÄÀÅÇÄÈ
כדין  חטאת מי  של שדינם דוסא רבי  וסובר  הידים, את מטבילים

בלבד . ידים בטבילת שדי eàîèðקדשים, íà :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÄÀÀ
Bôeb àîèð ,åéãé נטמאו שאם חטאת, במי חכמים עשו  מעלה – ÈÈÄÀÈ

משנה בסתם שנינו  וכך טבילה. צריך וכולו גופו , כל  טמא ((((חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה ידיו

הההה):):):): oileglב ב ב ב ,,,, micil milhep",(בטהרה חולין שאוכל xyrnle(למי
eteb".(שני ), `nhp eici e`nhp m` ,z`hgle ;oiliahn ycewle ;dnexzle

ג ה נ ש מ ר ו א ב

çéháà éòî,האבטיח שבתוך  והמשקה הגרעינים –÷øé úáéð÷e ÀÅÂÇÄÇÀÄÇÈÈ
אותם, ומשליכים הירק מן שחותכים המיותרים העלים –äîeøz ìLÆÀÈ

תרומה, של  הם והירק האבטיח –íéøæì øézî àñBc éaø אף – ÇÄÈÇÄÀÈÄ
הירק, וקניבת האבטיח מעי של  באכילתם מותרים כהנים, שאינם זרים,

תרומה. קדושת עליהם חלה ולא אוכל , חשובים שאינם íéîëçåÇÂÈÄלפי
ïéøñBà.לזרים אסורים ולכן תרומה, קדושת חלה עליהם שאף – ÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ñøôe–æbä úéLàøa úBáiç;éøácàñBc éaø.íéîëçåíéøîBà:ïäL ìk úBìçø Lîç. §©©¨§¥¦©¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦¨¥§¥¨¤¥

:úåæéâáù úåçô åæù ,æâ áéùç àì.ody lk,äáø àøåòéù áéäé àñåã éáøã íåùî àìà .æâä úéùàøá ïðáø éáééçî àì íéòìñ íéùùî úåçôáã .à÷åã åàì
:äøåòù éðéòøâ æ"è äòî ìë ì÷ùîå ,íéòî ã"ë åì÷ùî òìñäå .ïäù ìë ïðáøã àèåæ àøåòéùì àðú éø÷

`xephxa yexit

;æbä úéLàøa úBáiç ,ñøôe äðî äðî úBæeæb úBìçø LîçÈÅÀÅÀÈÆÈÆÀÇÇÈÀÅÄÇÅ
àñBc éaø éøácבתורה כתוב ד ד ד ד ):):):):– יחיחיחיח,,,, צאנך,((((דבריםדבריםדבריםדברים גז "וראשית ÄÀÅÇÄÈ

ושנינו (לכהן ); לו" א א א א ----ב ב ב ב ):):):):תתן יאיאיאיא,,,, אלא ((((חוליןחוליןחוליןחולין נוהג אינו  הגז "ראשית
במרובה. אלא נוהג ואינו  שמאיברחלות, בית מרובה? הוא וכמה

דוסא, רבי ואומר חמש". אומרים: הלל בית רחלות, שתי אומרים:
כן  אם אלא הגז " ב"ראשית חייבות אינן רחלות חמש zefefbשאף

,qxte dpn dpn שהם וחצי, מנה משקלה מהן  אחת כל  שגיזת היינו
דינר וחמישים jxra).מאה mxb "גז".(600 חשוב לא מכאן פחות

ïäL ìk úBìçø Lîç :íéøîBà íéîëçå שלהן גיזה כל – ÇÂÈÄÀÄÈÅÀÅÈÆÅ
וחכמים  דוסא רבי של  זו  מחלוקת אף – לכהן. הגז " ב"ראשית חייבת

שם בבבב),),),),שנויה יאיאיאיא,,,, בבבב))))ובגמרא((((חוליןחוליןחוליןחולין קלח קלח קלח קלח ,,,, לדעת ((((חוליןחוליןחוליןחולין שאף מבואר ,
משקלה  מהן , אחת כל שגיזת צריך  אלא ממש , שהן " "כל לא חכמים

הרחלות; לחמש סלע ששים שהם סלעים, עשר שנים לפחות יהא
ולעומת  גדול, שיעור  אמר  דוסא שרבי לפי שהן"? "כל  אמרו  ולמה

שהן " "כל לשון חכמים שנתנו הקטן  בשיעור  המשנה נקטה שיעורו
((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oikxr(ipy meil)

inin `ed f"id meid ok` [` dxey a dlah] zecp inin mdipy e`
ini `"i seqa dii`xd ly oey`xd meid did m` la` ,dzecp
dzaif ini miligzny `vnp ,zecp ini zligz ipyd meide ,daif
inin `ed oiicr f"id meide ,ipyd meidn mini dray xg`l wx

.[b dxey a dlah] daif
dxn` m` mbeìL'íéîé äLmcdçút ,'éúéàø àîèxfeg §Ÿ¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨

xg`løNò äòáLcg`e mixyrd meia xnelk ,miiwp mini ¦§¨¨¨
ini zligz el` mini dyly eid m` oia oky .dzii`x zligzn
d`x] dzaif inin eid m` oiae [` dxey b dlah d`x] dzecp
`vnpe dzaif ini seqa mdn mipy eid m` oiae [a dxey b dlah
meia ote` lka ,[b dxey b dlah d`x] dzecp inin iyilyd meid
.dzecp inil i`cea dxfg xak el` mini dyly xg`ly g"id
miineid eidy xyt` ixdy ,wtqa `id oiicr f"id meia la`
dzecp ini eligzd iyilyd meiae ,dzaif ini seq mipey`xd

.daif ini `"i ly oexg`d mei f"id meid `vnpe ,[b dlah]
f"i xg`l dgztl zxfeg `id mday mipte`d ex`azd o`k cr
z` `ziixad zx`an jli`e o`kne ,dzii`x zligzn mini
zget xcqa ,okl mcew dgztl zxfeg `id mday mipte`d

.jlede
dxn` m`íéîé äòaøà'mcdçút ,'éúéàø àîèini zligz-] ©§¨¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨

xg`l xfeg [dzecpøNò äMLxnelk ,dzii`x seqn miiwp mini ¦¨¨¨
zligzn cg`e mixyrd meid `edy dzii`x seqn f"id meia
ini elk ixd ,dzecp inin dzii`x ini lk eid m` oky .dzii`x

i c"i xg`l daif inie zecpmr cgi mini g"i mdy] ,miiwp min
,[daif ini `"ie dcp ini mdn drayy ,dzii`x ini zrax`
dxey c dlah d`x] dzecp inin i`cea `ed f"id meidy `vnpe

dzaif ini zligza dii`xd ini eid m`e .[`ini elk xak `ld
ini mr cgi mini `"i mdy miiwp mini dray xg`l daifd
mipey`xd miineid eid m` s`e .[a dxey c dlah d`x] dzii`x
ini zligz eid mipexg`d miineide ,dzaif ini seqa dzii`xl
mei xyr dyy xg`l daifde zecpd ini g"i elk xak ,dzecp
zyly `ny yeygl oi`e .[b dxey c dlah d`x] dii`xd seqn
zligz did oexg`d meide dzaif ini seq eid mipey`xd minid
zii`x dz`x m` oky ,ecaln mini f"i jxhvz ok m`e dzecp ini
`id dzrne ,dlecb daf dzyrp xak mitevx mini dyly daif
,miiwp mini dray dilr exariy cr dzaif inia mlerl zcner
daif ini jynd dzid iriaxd meid zii`x mby df itl `vnpe
c dlah d`x] dgztl zxfeg `id miiwp mini dray xg`l cine

.[c dxey

dxn` m`eíéîé äMîç'mcdçút ,'éúéàø àîèxg`l xfeg £¦¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨
øNò äMîçoky .dzii`x seqn f"hd meia xnelk ,miiwp mini £¦¨¨¨

[` dxey d dlah d`x] dzecp inin dii`xd ini lk eid m` oia
elit`e ,[a dxey d dlah d`x] dzaif inin mlek eid m` oiae
mipexg`d dylyd wxe daif ini seq mipey`xd miineid eid m`
d dlah d`x] xzeia wegxd yygd `ed dfy dcp ini zligz
mei xyr dyng cr daife dcp ini g"i elk ote` lka ,[b dxey
dzecp ini eligzdy dfn wegx yygyeygl oi`e .dzii`x seqn
cg` mei e` miinei wx eide dzii`xl iyingd e` iriaxd meia wx
e` xyr dyy cer oizndl jxhvze] zecpd ini zligzn mdn
minid dyly eidy xg`l oky ,[dgztl mei xyr dray elit`
eidi `l aey ,dlecb daf dzyrpe daif ini dzii`xl mipey`xd
xen`k ,daifd ini jynd `l` dcp ini mdixg`ly minid ipy

.[c dxey d dlah d`x]
`ed el yeygl dkixvy xzeia wegxd yygdy ,mlerl `ed oke
dii`xd inie ,daifd inia dzii`xl mipey`xd minid ipy eidy

zecpd ini zligz mdixg`ydxn` m` ok lre ,íéîé äML'mc ¦¨¨¦
dçút ,'éúéàø àîèxg`l xfegøNò äòaøàseqn mini ¨¥¨¦¦¦§¨©§¨¨¨¨

drax`e daif ini seqa mdn miinei eid m` s` ik ,dzii`x
xyr drax` seql daifde zecpd ini elk ,zecp ini zligzn

.[e dlah d`x] mdixg` minidxn` m` ,ef jxc lreäòáL'¦§¨
íéîémcdçút ,'éúéàø àîèxg`l xfegìLøNò äL.mini ¨¦¨¥¨¦¦¦§¨§Ÿ¨¨¨

elk ,zecp ini zligzn dynge daif ini mdn miinei eid m` oky
dlah d`x] mdixg` mini xyr dyly seql daifde zecpd ini

dxn` m`e .[fíéîé äðBîL'mcdçút ,'éúéàø àîèxfeg §¨¨¦¨¥¨¦¦¦§¨
xg`løNò íéðLdyye daif ini mdn miinei eid m`y .mei §¥¨¨

ini aey miligzn mei xyr mipy xg`ly ixd ,zecp ini zligzn
dxn` m`e .[g dlah d`x] dzecpíéîé äòLz'mcàîè ¦§¨¨¦¨¥

dçút ,'éúéàøxg`l xfegøNò ãçàini miinei eid m`y .mei ¨¦¦¦§¨©©¨¨
dzaif ini elk mini `"i xg`ly ixd ,zecp ini draye daif

dxn` m`e .[h dlah d`x]íéîé äøNò'mc,'éúéàø àîè £¨¨¨¦¨¥¨¦¦
dçútxg`l xfegäøNòdaif ini miinei eid m`y .mini ¦§¨£¨¨

cg` meie zecp ini dray mdn] zecp ini zligzn mini dpenye
.[i dlah d`x] mini dxyr xg`l daifd ini elk ixd [daif ly

dxn` m`eøNò ãçà','izi`x minidçútxfegxg`läòLz ©©¨¨¦§¨¦§¨
ini zligzn mini dryze daif ini miinei eid m` mb oky ,mini
daifd ini elk ixd ,[daif ini ipye zecp ini dray mdy] zecp

.[`i dlah d`x] mini dryz xg`l
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המשך ביאור למד' ערכין ליום שני עמ' א



קעא b dpyn iyily wxt zeiecr zkqn

ñøôe–æbä úéLàøa úBáiç;éøácàñBc éaø.íéîëçåíéøîBà:ïäL ìk úBìçø Lîç. §©©¨§¥¦©¥¦§¥©¦¨©£¨¦§¦¨¥§¥¨¤¥

:úåæéâáù úåçô åæù ,æâ áéùç àì.ody lk,äáø àøåòéù áéäé àñåã éáøã íåùî àìà .æâä úéùàøá ïðáø éáééçî àì íéòìñ íéùùî úåçôáã .à÷åã åàì
:äøåòù éðéòøâ æ"è äòî ìë ì÷ùîå ,íéòî ã"ë åì÷ùî òìñäå .ïäù ìë ïðáøã àèåæ àøåòéùì àðú éø÷

`xephxa yexit

;æbä úéLàøa úBáiç ,ñøôe äðî äðî úBæeæb úBìçø LîçÈÅÀÅÀÈÆÈÆÀÇÇÈÀÅÄÇÅ
àñBc éaø éøácבתורה כתוב ד ד ד ד ):):):):– יחיחיחיח,,,, צאנך,((((דבריםדבריםדבריםדברים גז "וראשית ÄÀÅÇÄÈ

ושנינו (לכהן ); לו" א א א א ----ב ב ב ב ):):):):תתן יאיאיאיא,,,, אלא ((((חוליןחוליןחוליןחולין נוהג אינו  הגז "ראשית
במרובה. אלא נוהג ואינו  שמאיברחלות, בית מרובה? הוא וכמה

דוסא, רבי ואומר חמש". אומרים: הלל בית רחלות, שתי אומרים:
כן  אם אלא הגז " ב"ראשית חייבות אינן רחלות חמש zefefbשאף

,qxte dpn dpn שהם וחצי, מנה משקלה מהן  אחת כל  שגיזת היינו
דינר וחמישים jxra).מאה mxb "גז".(600 חשוב לא מכאן פחות

ïäL ìk úBìçø Lîç :íéøîBà íéîëçå שלהן גיזה כל – ÇÂÈÄÀÄÈÅÀÅÈÆÅ
וחכמים  דוסא רבי של  זו  מחלוקת אף – לכהן. הגז " ב"ראשית חייבת

שם בבבב),),),),שנויה יאיאיאיא,,,, בבבב))))ובגמרא((((חוליןחוליןחוליןחולין קלח קלח קלח קלח ,,,, לדעת ((((חוליןחוליןחוליןחולין שאף מבואר ,
משקלה  מהן , אחת כל שגיזת צריך  אלא ממש , שהן " "כל לא חכמים

הרחלות; לחמש סלע ששים שהם סלעים, עשר שנים לפחות יהא
ולעומת  גדול, שיעור  אמר  דוסא שרבי לפי שהן"? "כל  אמרו  ולמה

שהן " "כל לשון חכמים שנתנו הקטן  בשיעור  המשנה נקטה שיעורו
((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו åâå'דף äðBáøç øîàiå'õòä äpä íb'åâå 'éëcøîì ïîä äNò øLà ©Ÿ¤©§¨©¦¥¨¥£¤¨¨¨¨§¨§§©

.'änà íéMîç dábäðBáøç óà ,øæòìà éaø øîàהיה,òLø וäöò dúBàa ¨Ÿ©£¦¦©¨¨©©¦¤§¨¨©©§¨¨¨§¨¥¨
העץ  על מרדכי את לתלות המן אמה ,äéäשל חמשים הוא העץ שגובה ידע אך ולכן , ¨¨

,Búöò äîéi÷úð àlL äàøL ïåék,נכשל áéúëcוהמן eðééäå .çøa ãiî על ¥¨¤¨¨¤Ÿ¦§©§¨£¨¦¨¨©§©§¦§¦
כב)הרשעים כז çøáé'(איוב çBøa Bãiî ìîçé àìå åéìò CìLéå' משליך ה' - §©§¥¨¨§Ÿ©§Ÿ¦¨¨©¦§¨

וכן  ממנו. בורחים בתחילה לו שעזרו וחבריו סיעתו ובני רחמים, בלי הרשע על פורענות

להמן. חרבונה עשה

'äëëL Cìnä úîçå'.:הגמרא änì,מבארת eìlä úBëéëL ézL בכל והלא ©£©©¤¤¨¨¨§¥§¦©¨¨¨
אחת  בכ"ף נאמרה שככות,המקרא שתי על לרמוז אלא כפי"ן. בשני Bkìîולא ìL úçà©©¤©§

,íìBò ìL לצלם שהשתחוו על לישראל LBøåLçà,,שמחל ìL úçàå ששככה ¤¨§©©¤£©§¥
המן  על dì,.חמתו éøîàå,לאחשורוש היו שכיכות øzñàששתי ìL úçà שכעס - §¨§¥¨©©¤¤§¥

להרגה  שביקש המן ézLå,על ìL úçàå נחה כשנהרג וכעת להרגה, המליץ שהמן - §©©¤©§¦
משתיהן  .דעתו

לאחיו  יוסף שהתגלה לאחר אירע אשר את המתארים הפסוקים את דורשת הגמרא

היהודי: למרדכי רמז שם שיש כב)נאמרבמצרים, מה אחיו]'ílëì(בראשית [-לכל §ª¨
ïîéðáìe ,úìîN úBôìç Léàì ïúð[האם מן אף אחיו úôìç'[שהיה Lîç ïúð. ¨©¨¦£¦§¨Ÿ§¦§¨¦¨©¨¥£¦Ÿ

הגמרא: פסים,תמהה כתונת לו שעשה אחיו, פני על מאביו העדפה לו היתה יוסף הרי

וכי למצרים, לעבד וימכרוהו בו יקנאו שאחיו גרם זה øòèöpLשב øLôàודבר øác ¤§¨¨¨¤¦§©¥
÷écö BúBà Ba,יוסף -Ba ìLké וכיצד האחים, משאר יותר לבנימין ויתן עצמו, הוא ©¦¦¨¥

מזה  נזהר áø,.לא øîà àéøeb øa àîç áø øîà àéñçî øa àáø øîàc§¨©¨¨©§©§¨¨©©¨¨©§¨¨©©
íéòìñ éðL ì÷Lî ìéáLaשלúìéî ומשובח נקי éñBäLóñBéì][-צמר á÷òé ó יותרבבגד ל îיו, שנתן åéçà,מה øàM ¦§¦¦§©§¥§¨¦¥¨¤¦©£Ÿ§¥¦§¨¤¨

ו  לעבד, אותו ומכרו אחיו בו íéøöîìקינאו eðéúBáà eãøéå øácä ìbìbúð, אביו אחריו וירדו מצרים למלך משנה נהיה שיוסף ¦§©§¥©¨¨§¨§£¥§¦§©¦
האחים. מכל יותר לבנימין יוסף נתן מדוע קשה כן ואם לשעבדם. החלו ארצם את יכבשו שמא ומחשש ואחיו,

הגמרא: úôé,מתרצת øa ïîéða éaø øîà,חליפות חמש לו שנתן Bìמה æîø æîø,לבנימין epnîיוסף úàöì ïa ãéúòL ¨©©¦¦§¨¦©¤¤¤¤¨©¤¨¦¥¨¥¦¤
מבנימין  -,L כיוסף למלך משנה ו יהיה ,øîàpL ,úeëìî éLeáì äMîça Cìnä éðôlî àöi(טו ח àöé(אסתר éëcøîe' ¤¥¥¦¦§¥©¤¤©£¦¨§¥©§¤¤¡©¨§§©¨¨

Cìnä éðôlî'Bâå úìëz úeëìî Leáìaéøëúå äìBãb áäæ úøèòå øeçå'ïîbøàå õea C. ¦¦§¥©¤¤¦§©§§¥¤§¨©£¤¤¨¨§¨§©§¦§©§¨¨
לאחיו: יוסף התגלות מפרשת נוספים פסוקים מפרשת בפסוקהגמרא יד)נאמר מה åéçà,(בראשית ïîéðá éøàeö ìò ìtiå'©¦Ÿ©©§¥¦§¨¦¨¦

.'åéøàeö ìò äëa ïîéðáe jáiå:הגמרא ïéîéðáì,וכישואלת déì eåä ïéøàeö änk רבים ומ בלשון 'צוארי' נאמר .דוע ©¥§§¦§¨¦¨¨©©¨¨©¨©¨¦£¥§¦§¨¦
הגמרא: øæòìà,משיבה éaø øîà המקדש בית על מרמז כאן שיוסף צואר ,éðL ìò äëa ה úBéäìבתי ïéãéúòL íéLc÷î ¨©©¦¤§¨¨¨¨©§¥¦§¨¦¤£¦¦¦§

ïéîéða ìL B÷ìça,'åéøàeö ìò äëa ïéîéðáe' .áøçéì ïéãéúòå ש ìòהיינו äëa והוא אחד, ãéúòLמקדש äìéL ïkLî §¤§¤¦§¨¦©£¦¦¥¨¥¦§¨¦¨¨©©¨¨¨¨©¦§©¦Ÿ¤¨¦
.áøçéì ãéúòå ,óñBé ìL B÷ìça úBéäì¦§§¤§¤¥§¨¦¥¨¥

לאחיו יוסף בדברי יב)נאמר מה ïéîéðá(שם éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå' להזכיר ראה מה להבין ויש אליכם'. המדּבר פי ּכי §¦¥¥¥¤Ÿ§¥¥¨¦¦§¨¦ְֲִִֵֵֶַַ

בנימין  גם בו כלול רואות' 'עיניכם כשאמר והלא עצמו, בפני בנימין øæòìà,.את éaø øîà לו שאין אחיו את לשכנע רצה יוסף ¨©©¦¤§¨¨
וכך בנימין, את פירט ולכך זה, על להם ושמחל למצרים, שמכרוהו עליהם íLkטינה ,íäì øîà לכם éaìaשברור ïéàL טינה ¨©¨¤§¥¤¥§¦¦

L ,éçà ïéîéða ìò הריéaìa ïéà Ck ,éúøéëîa äéä àlטינה.íëéìò יש ובליבי כך, אומר אני בפה שרק תאמרו ושמא ©¦§¨¦¨¦¤Ÿ¨¨¦§¦¨¦¨¥§¦¦£¥¤
הוסיף לכך עליכם, íëéìà',לי øaãnä ét ék'נדרש פי', דבר,éôk,'כי עליכם לי שאין בפי אומר שאני כמו הוא ïkדהיינו, ¦¦©§©¥£¥¤§¦¥

ב  .éaìגם ¦¦
כג)נאמר מה íéøöî'.(שם áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe':הגמרא íéøöî'.הכוונהéàîמבארת áehî' §¨¦¨©§Ÿ£¨¨£Ÿ¦Ÿ§¦¦¦§¨¦©¦¦§¨¦

ïLé] ïéé Bì çìL ,øæòìà éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîà,epîéä äçBð íéð÷æ úòcL הכל ] מן להם טוב .והוא ¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨¨©©¦¨¨¤©©§¥¦¨¥¤
יח)נאמר נ øæòìà,(שם éaø øîà úôé øa ïéîéða éaø øîà .'åéðôì eìtiå åéçà íb eëìiå' ליוסף השתחוו שהאחים מה ©¥§©¤¨©¦§§¨¨¨©©¦¦§¨¦©¤¤¨©©¦¤§¨¨

ממנו, וחשובים גדולים שהיו éLðéàאף éøîàc eðééä,העולם בפי ששגור מה זה -àìòz[שועל-]déðcéòa כששעתו - ©§§¨§¥¦§¥©£¨§¦§¥
החיות, מלך שהוא האריה גם שולט, והוא déìמצלחת ãéâñ בדרגה הנחות לאדם משחקת השעה אם כלומר, לו. משתחוה - §¦¥

ממנו. חשובים שהיו אף מלכותו בעת לו שהשתחוו יוסף אחי נהגו וכך לו, והשתחוה לפניו עצמך כופף ממך,

i"yx

åéìò êìùéåÐ`ed jexa yecwd
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.eig` z`pwåá ìùëéÐ,opiqxb
.erxf opiqxb `leåéä ïéøàåö äîë

ïéîéðáì åìÐjxc oky ,opiqxb `l
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"eix`ev zwlg lr" miax
."eix`ev lr dka" (fk ziy`xa)
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xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oikxr(oey`x meil)

:`xnbd zl`eyììkîxfrl` oa oerny iax ixac jezn - ¦§¨
,rnynàn÷ àpúceilr wlegdøáñbxdil `veidyïzéð §©¨©¨¨©¦¨

,ïéc úéa úãéîò úøæçìdf ixd ,okzi df j`ide ,exifgdl xzene ©£¨©£¦©¥¦
:daxe sqei ax evxiz jk lre .oicd iepir,óñBé áø øîà`l dfa ¨©©¥

lr oecl exifgdl ezbixd z` midyn oi` mlek zrcle ,ewlgp
`l` ,eiwfpam`äáBb ät ìò äåìî[dabp-]ïéLøBiä ïî §¦§¤©¤¤¦©§¦
éâìôéî÷,ewlgp -ïî äáBb ät ìò äåìî ,øáñ àn÷ àpz ¨¦§§¦©¨©¨¨©¦§¤©¤¤¦
,ïéLøBiä,[dt lr delnk aeg `edy] oiwfpa aiigy xn`y dne ©§¦

,mlyle oica cenrl miaiig miyxeidy ezpeekïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤
,øáñ øæòìàdt lr deln,ïéLøBiä ïî äáBb Bðéàoeike ¤§¨¨¨©¥¤¦©§¦

.wfpd inelyz z` miaeb oi` ,cin eze` mibxedy
:xg` ote`a ayiin daxàîìò éleëc ,øîà äaø`nw `pz mb - ©¨¨©§¥¨§¨

y mixaeq xfrl` oa oerny iax mbeïî äáBb Bðéà ät ìò äåìî¦§¤©¤¥¤¦
a àëäå ,ïéLøBiäoicøèLa äáeúëk äøBza äáeúkä äåìî ©§¦§¨¨§¦§¤©§¨©¨¦§¨¦§¨

éâìôéî÷egxk lra exiagl aiigzn mc`y aeg m`d ewlgp - ¨¦§§¦
,xhya aezkk e` dt lr delnk aygp dxezd ieeiv gknàpz©¨

øáñ àn÷,wifn oebk ,dxeza daezkd delnyøèLa äáeúëk ©¨¨©¦§¨¦§¨
,àéîc,xhya deln oick miyxeidn daebeïa ïBòîL éaøå ¨§¨§©¦¦§¤

øáñ øæòìày,àéîc øèLa äáeúëk åàìdaeb epi`e ¤§¨¨¨©¨¦§¨¦§¨¨§¨
.miyxeidn

,bxdil `vie wifdy iny ,[oey`xd oeyla] dax x`ia (:e) lirl
`ed wfidd aegy meyn mlyln eiyxei z` xhet `nw `pz
jk lr dywn `xnbd .dxeza aezk `edy s` ,dt lr delnk
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קעג
oifge` mipy` cenr f sc ± oey`x wxtzereay

ïéã úéá úãéîò úøæçìlr oica cenrle oic zial exifgdl leki dz` oi`y Ð
.epic z` oiprn oi`y ,lagy dn'åë øáñ àî÷ àðúã ììëî.dinza ÐåâøäåÐ

.xtegd z` bxd xeydøåèô.xeyd lra Ðíìùì ïéáééçdeln `nl` Ð
iqei iaxc ediizbelt iwe`c o`nl `iywe .`inc xhya daezkk dxeza daezkd

ok m`c ,wifd m`a oizipznc `nw `pze
jd aizenc `ki`e .`nzq` `nzq `iyw
d`ilt la` .xfrl` oa oerny iaxl `zaeiz
oerny iax `d ,zeywdl leki j`id ,ipira

!bilte `ed `pzïéãá ãîòùázny mcew Ð
.oiyxeid on daeb jkitl ,mlyl edeaiige
delnk dil ded mlyl uexg epicc oeikc

.xhyaåøá÷å úî àâç éðú àäåxeyd Ð
ikd elit`e ,`ileg enr litdy oebk ,xeaa

.oiyxei oiaiigàúëìéäå:ipzwc `d Ð
`net` ipiic iaziic oebk Ð oiaiig oiyxei

.mlyl cin edeaiige ,`xiacåéìò ïéæîÐ
`ied `le .eny`e ez`hg mc eliaya oiwxef
.bxdp `ly onf lk ,dilra ezny z`hgk

äòù äúåàá ââåùá àèç.bxdil `viy Ð
.elk`e `ed oney xeaqke alg d`xy oebk

åì ïé÷÷æð ïéà.axwil oaxw yixtiy Ðéðôî
åðéã úà ïéðòî ïéàùebxedln epizniy Ð

oicd iepiry ,mcd wxfie gafd ehgyiy cr
.`edéîð àùéøokl mcew `hgyk ipzwc Ð

hgyiy cr el mipiznn ixd Ð eilr oifn
.wxfieäðùîãìúù ãò äì ïéðéúîî ïéà

.`ed `teb cgc ,dnr dcle oibxed `l` Ð
øáùîä ìò äáùé.dpic xnbpy mcew Ð

ãìúù ãò äì ïéðéúîîrpe xwrc oeikc Ð
.`ed `pixg` `teb enewnnäøòùá ïéðäð

.`nrh yxtn `xnbae Ðäàðäá äøåñàÐ
"iwp xeyd lrae" :(a,ak migqt) ol `niiwck
iwp ipelt `vi :exiagl xne`y mc`k Ð

.melk ly d`pd oda el oi`e eiqkpnàøîâ
ãìåä úà úåáøìoizrc `wlq `w Ð

azkinl dil dedcn ,sili "mdipy"n
zegt "ezne" oi`c `prci `p`e ,"ezne"

.mipyníäéðù.dyxcl xzein Ðïäéðù
ïéåùla` .oiyper ipa edi zt`epde s`epd Ð

ohw `ed e` ,lecb `ede dphw `id dzid m`
Ð oiyper zae dlecb `ide ,oiyper xa e`lc

oi`.bxdp lecbd.opitli "mb"n ep` :ipyne
leeip icil`vi Ð clea zeig `di m`y Ð

.`ed leeipe ,en` zzin xg`lìçåðm` Ð
Ð zn meia eae ,meia ea dyexi el dltp

.eia`n eiaexwl dligpnúùù áø øîàå
iqkpa inewe`l `kil ligpne lgep i`d Ð
izxi eed ,edi` ciliz` `l inp i`c ,eia`

.mipa oi`c `kid eia` iqkp eiaexwàìà
åîà éñëðá ìçåð.meia ea dzn m` Ð

en` iqkp lgep Ð meia ea zn `ed elit`e
ipa opi`y eia`n eig`l egkn oligpne
dl izxi eed Ð `ed e`l i`c ,en`
oa epi`e ,`ed ltp opixn` `le ,diaexw

.dlgpøáåò ìáàÐ zxaern dzn m` Ð
zn `edc ,xaerd iaexw dl izxi `l

:ipyne .`yixaéìéî éðäziin `edc Ð
.dnvr zzin dzn `idyk ,dzin iabl Ð `yixa`yixa `ed ziin in dzin iabe :opikxte?!en` zzin xg`l qikxte `caer ded `deäàèìä áðæm` Ð

.zeig da oi`y it lr s`e ,dkizgd zqkxtn dze` oikzegäñéøë úà ïéòø÷îå.`yixa `ziin `idc ixwinc oipnifc Ð
êúçî
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.xzei eixac yxit `l` ,`ziixe`c e`l `ceariy inp xaq `dc ,sqei axløîà
ixdy ,ikd ax ipyn daxc `iyew meyn e`l Ð oica cnryk ax xn` `li` ax
meyn `l` .did ax xg` zeax mipy dax
`aa) "heyt hb" wxta dipin dil opikxtc
dt lr delnc mzd xn`c (a,drw `xza
.ipyn diytple ,oiyxeid on daeb epi`

éáúéãmewn lkne Ð `xiac `net` ipiic
`wlqc ,exawe zn xninl jixhvi`
lr cenrie xeyd lra `ai opirac jzrc
xityc ol rnyn `w ,(`,hi oixcdpq) exey

.dilr cnr

ïéæîÐ eny` mcne ez`hg mcn eilr
.ezzin xg`l daixw [my`e] z`hg oi`c

.daixw ezler la`äáùé'ek xaynd lr
,`zile .dpic xnbpy mcew :i"yx yxit Ð
Ð bxdil `veid lke ,i`w bxdil `vei`c
xkcnc edpd lka rnynck ,oic xnb xg`l
wxta rnyn oke .oizrnya oizipzna lirl
oecil `veia xacnc (a,gk oihib) "hbd lk"
oi`c `yixc `nrh epiide .bxdil `veie
(llk) ,oicd iepir meyn Ð oipiznn
oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxt rnynck
xnb xg`l `l` oicd iepir `kilc (`,dl
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cga dilhwile `zaya dipic xnble `zay
.'eke epic z` dprn dz` `vnp Ð `zaya
eypn `w Ð `zaya cga dipic xnbil

.opiyiig `l iepirle ,ediinrhl
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"íäéðL íb eúîe" :àø÷¯.ãìåeä úà úBaøì¯,ïéåL ïäéðL eäiL ãò :déì éòaéî éàäå §¨¥©§¥¤§©¤©¨¨§©¦¨¥¥©¤§§¥¤¨¦

!äiLàé éaø éøác¯ø÷òã ïåék ?àîòè éàî .'åëå "øaLnä ìò äáLé" ."íb"î zøîà÷ ék¯ ¦§¥©¦Ÿ¦¨¦¨¨§©§¦©¨§¨©©©§¥©©§¨¥¨©£©
ãâðk dúBà ïékî ,âøäéì äàöBiä äMàä :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .àeä àðéøçà àôeb¨©£¦¨¨©©§¨¨©§¥¨¦¨©§¨¥¨¥©¦¨§¤¤
äîã÷ àéäc ,àøîéîì .ìeeéð éãéì àáz àlL éãk ,äléçz ãìåeä úeîiL éãk ïBéøä úéa¥¥¨§¥¤¨©¨¨§¦¨§¥¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦§¥§¨§¦¨§¨
øîàå ,ìéçðîe ìçBð BîBé ïa ÷Bðéz :ïðúc !àLéøa úééî ãìååc ïì àîéé÷ àäå ?àLéøa äúîe¥¨§¥¨§¨©§¨¨§¨¨¨¥§¥¨¦§©¦¤¥©§¦§¨©
øaeò ìáà ,ãçà íBé ïa à÷ååc ;áàä ïî ïéçàì ìéçðäì íàä éñëða ìçBð :úLL áø¯ ©¥¤¥§¦§¥¨¥§©§¦¨©¦¦¨¨©§¨¤¤¨£¨¨

!áàä ïî ïéçàì ìéçðäì øáwa Bnà úà LøBé ïaä ïéàå ,àLéøa úééî àeäc ,àì¯éléî éðä ¨§¨¥§¥¨§¥©¥¥¤¦©¤¤§©§¦¨©¦¦¨¨¨¥¦¥
,ïéðîéqì eäì Czçîe úånä Càìîc ätéè àìééò ,déúeiç àøèeæ ãìååc éãéià ,äúéî éaâì§©¥¦¨©§¥§¨¨§¨©¥©§¨¦¨§©§©©¨¤§©¥§©¦¨¦

äâøäð ìáà¯.àLéøa äúî àéä¯!éñekøt úìz ãò ñékøôe àcáeò äåä àäå¯éåäc éãéî £¨¤¤§¨¦¥¨§¥¨§¨£¨§¨©§¥©§¨¦§¥¦¥§¨¥
äúîe øaLnä ìò äáLiL äMàä :ìàeîL øîà ïîçð áø øîà .úñkøôîc äàèlä áðfà©§©©§¨¨¦§©§¤¤¨©©©§¨¨©§¥¨¦¨¤¨§¨©©©§¥¥¨

.ãìåeä úà ïéàéöBîe dñéøk úà íéòø÷îe ïékñ ïéàéáî ,úaLa¯?ãéáò éàî ,àèéLt §©¨§¦¦©¦§¨§¦¤§¥¨¦¦¤©¨¨§¦¨©¨¥
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קעד
oifge` mipya cenr f sc ± oey`x wxtzereay

àåä àîìòá øùáá êúçî.mc `ivenc ,iga laega `l` aeig oi`eÐäøòùá ïéðäð)
d`it `ede ,oxryl zeixkp miyp xriy xeywl hren oxryyk miyp eid zelibx Ð

.(zixkpäàéô.drilwÐäàðäá øåñà úî"my" xnbe ,"mixn my znze" :aizkcÐ
.(a,hk) "oicinrn oi`"a dxf dcear zkqna dtexr dlbrn "my"úéøëð äàéôáÐ

dl dzidy `l` ,xn`w ynn dxry e`l
;dxryl dxeyw zxg` dy` xriyn d`it
xeywl hren oxryyk miyp eid zelibxc]
d`it `ede ,oxryl zeixkp miyp xriy
rnyn `we .izal dze` epz :dxn`e [zixkp
oeik ,dl dxeywc ab lr s`c oizipzn ol
dl `gip `lc dzrc `ilb Ð "epz" dxn`c
dlehpke ,dicda ixeqzi`l dtebk iedizc

.`inc miignúåéð÷ãö íéùð øòùxir lyÐ
edn ,dnr egced `ly ,zgcpd?`ax xn`e

a mzdzixkp d`it :(`,aiw oixcdpq) "wlg"
i` ,dil `irain `w dxryl zwcvd dxywy
ol `niiwe ,dpennk i` ,levipe `id dtebk
minexr dpnn oi`vei dkezay miwicv :(my)
dlly lk z`e" :aizkc ,sxyp mpenn lke

'ebe ueawzdtebk i` dil `wtqn ,`nl` ."
dtebc `kdn dil heytize ,dtebk e`l i`

!'ek "epz" dxn`c `nrhc ,`edäéì àéù÷
ïîçð áøìd`ita oizipznl opinwenc `d Ð

.'eke ipzw dndac `inec `de ,zixkpàìà
ïîçð áø øîà.ynn dxry mlerl Ð

,`iyw `l Ð edpip d`pd ixeqi` jl `iywce
inc `lc .d`pda xqzin `l znd xriyc
dzzin dy`c ,dbxdpy dnda xriyl
oi`y ,`ed dzin xa e`l xriye ,dzxqe`
dpic xnb Ð dnda la` .zepzydl ieyr
"dry lk" wxta migqta xn`ck ,dzxqe`
"xeyd lwqi lwq" xn`py rnynn :(a,ak)
dlik`a dxeq`e dliap `edy rcei ipi`?
Ð "exya z` lk`i `l" xnel cenlz dne
.xeq` Ð epic xnb xg`l ehgy m`y cibn
.'ek oipn d`pda ,dlik`a `l` il oi`e
oic xnb zrya da xaegnc lk ,jklide

.dcda xqzináøã äéúååë éåì éðúÐ
.zixkp d`itae "epz" dxn`ca dl miwenc

äúî.'ek oipzep oi` Ð "epz" dxn` `le Ð
àèéùôzndy ,oipzep oi` ikd meync Ð

iiepy :xn`w ikd i`ce `l` !d`pda xeq`
.d`pda oixeq` Ð zixkp d`it oebk ,znd
ira `wc meyn ,"iptn" i`dl ipzw ikdle
.ixiin `w ynn dxrya e`lc dlr iielbl

äáäàðäá äøåñà äâøäðù äîelit` Ð
.dxry

ïéëéøòî ìëä êìò ïøãä

äðùîòìñî úåçô ïéëøòð ïéàÐ
`l ci byda xecpd ipr elit`y

.rlqn zegt oziíéùîç ìò øúåé àìåÐ
.dyxta oiaezkd oikxray lecb edfcïúð

òìñipr dide ,miyng ekxry mixyr oa Ð
oecip iprc .ekxrl rlq ozpeci byda

.xeht xiyrdeíéùîç ïúåðdpizpac Ð
.(a,fi) "ci byd" wxta onwl opitlick ,xiyr jxr ozep Ð dpizp mcew xiyrde envr z` jixrnd ipre .eilr ekxr oiicre ,ekxr ici `vi `l `ziinwùîç åéãéá åéä

íéòìñ.mirlq yng el dide ,envr jixrdy mixyr oa ipr Ðàøîâàúàã àåä êéøòî äúàù ïéëøò ìëì àåää,edine .zegt ozi `l miipray ipr elit`y Ð
."biyz xy` it lr" :aizkc ,aidi Ð ith dil zi`c `kidøãéðä ãé àìå øãåðä ãé.ipr jxr ozep Ð xiyrd z` jixrdy ipry Ð'åë äðéî ïðéòîù àìéîî åàìs` Ð

.dipin lewy Ð zbyn ecic `kidc zrny `linne ,aizk "biyz xy` it lr" ,edin .xcipd ci `le ,`z` ikdl `xwc ab lräéðùì òáøà ïúðå`vi Ð odk it lr Ð
.`yixa dipyl adie li`ed ,opaxl elit`e ,odipy iciäáâ äáâù äîadi `l i`n` xninl `kil dipyle .dl aidi dil zi`c dn lk Ð dpey`xl aidi ik ,jklide Ð

.`ed dcic e`l dl aidic i`n elit` `dc ,dpey`xl dl carzyn dipyl adic `pcirac meyn ,yng edlek
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ïéà,rlqn zegt `weec e`l Ð xiyrde rlqn zegt .'eke rlqn zegt oikxrp
.lkd z` eilr oilblbn Ð cg` rlqn ueg jxrd lk ozp elit` `l`àåää

`xw jixhvi`c xcip iieaxl il dn :xn`z m`e Ð xcipd ci `le xcepd ci
lwya didi jkxr lke" (fk `xwie) (miyng) `xw aizkc oeik :xnel yie ?ihernl

,lwyn zegt jxr `di `lc ,"ycwd
i`dc jzrc `wlq Ð miyng jxr ogky`e
opilf`e ,`xaqn opirci ci byd meyn `nrh
xy`"c `xw ol rnyn `w .xcipd xza
.xcipd xza opilf` `lc "xcepd ci biyz

àðãéòá:dniz Ð dil zil oey`xl aidic
el did oey`xl xcpc `pcirac
?zg` mdl ozpyk xhtn ji`e ,mirlq yng
,xiyr did :(a,fi oikxr) "ci byd" wxt opzd
rextl `ayk iprde ,xcpd zrya :yexit
xiyrde ,melk ozp `le xcpyk ipr e` ,odkl
jdc :epiax xne`e !xiyr jxr ozep Ð
,xiyr ecera odkd ekixrdy `wec onwlc
m` la` .xiyr jxr ozep aey iprdyk jkle
Ð iprde ,jxred `le xiyr `edyk xcp
ozp :`ed ikd oizrnyae .ipr jxr ozep
lr dligz ekixrd odkdy ,dipyl rax`
lr ozpe ,oey`xd lr ekixrde xfge ,dipyd
,dpnn xhtp jkle Ð oey`xd lr cg` eit
yngd ecia eidy cera dilr jxred `lc

.mirlq
oeik
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àéáäì ,äëøöð àì :äaø øîà !àeä øNáa Czçî§©¥§¨¨£©©¨¨¦§§¨§¨¦
.íéaøä úeLø Cøc ïékñ¯,ïì òîLî÷ éàîe ©¦¤¤§¨©¦©¨©§©¨

åéìò äìôpL éî :àðéðz ?àúaL ïðéìlçî à÷éôqîc§¦§¥¨§©§¦©©§¨¨¥¨¦¤¨§¨¨¨
÷ôñ éç ÷ôñ ,íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ ,úìBtî©¤¨¥¨¨¥¥¨¨¥©¨¥

ìàøNé ÷ôñ éøëð ÷ôñ ,úî¯!ìbä úà åéìò ïéçwôî ¥¨¥¨§¦¨¥¦§¨¥§©§¦¨¨¤©©
¯,àúeiçc ä÷æç déì äåäc àeä íúä :àîéúc eäî©§¥¨¨¨©£¨¥£¨¨§¦¨

àøwéòî àúeiçc ä÷æç déì äåä àìc àëä ìáà¯ £¨¨¨§¨£¨¥£¨¨§¦¨¥¦¨¨
.'åëå "äâøäpL äMàä" .ïì òîLî à÷ ,àì àîéà¥¨¨¨©§©¨¨¦¨¤¤¤§¨
úøîBàa :áø øîà !eäðéð äàðä éøeqéà ?éànàå§©©¦¥£¨¨¦§£©©§¤¤

."ézáì éøòN eðz"¯"ézáì éãé eðz" äøîà eléà §§¨¦§¦¦¦¨§¨§¨¦§¦¦
àîòè .úéøëð äàôa :áø øîà !?dì ïðéáäé éî¦¨£¦©¨£©©§¥¨¨§¦©§¨

"eðz" äøîà àì àä ,"eðz" äøîàc¯àeä dôeb §¨§¨§¨¨¨§¨§¨
,àðéðç éaøa éñBé éaøì déì àéòaéî àäå ;øqzéîe¦©©§¨¦©§¨¥§©¦¥§©¦£¦¨
úBið÷ãö íéLð øòN :àðéðç éaøa éñBé éaø éòác§¨¥©¦¥§©¦£¦¨§©¨¦¦§¨¦

?eäî!déì àéòaéî÷ (àì) úéøëð äàôa :àáø øîàå ©©£©¨¨§¥¨¨§¦¨¨¦¨£¨¥
¯àðéðç éaøa éñBé éaøì déì àéòaéî÷ ék¯éìúc ¦¨¦¨£¨¥§©¦¥§©¦£¦¨§¨¥

àëä ,àúëéña¯.da øaçîc¯:äøîàc àîòè §¦§¨¨¨§¦©©¨©§¨§¨§¨
"eðz" :äøîà àì àä ,"eðz"¯àäå :÷çöé øa ïîçð áøì déì àéL÷ ;øqzéîe àeä dôeb §¨¨¨§¨§¨¦©©©§¨¥§©©§¨©¦§¨§¨

déôeb íúä äî ,éðú÷ äîäác àéîec¯Bæ :ïîçð áø øîà àlà !déôeb éîð àëä óà¯ §¨¦§¥¨¨¨¥©¨¨¥©¨¨©¦¥¤¨¨©©©§¨
Bæå ,dzøñBà dúúéî¯áøc déúååk éåì éðz ,áøc déúååk éåì éðz .dzøñBà äðéc øîb ¦¨¨©§¨§§©¦¨©§¨¨¥¥¦§¨¥§©¨¥¥¦§¨¥§©

"ézáì éøòN eðz" :äøîàå âøäéì äàöBiL äMàä :áøc déúååk éåì éðz ;÷çöé øa ïîçð©§¨©¦§¨¨¥¥¦§¨¥§©¨¦¨¤§¨¥¨¥§¨§¨§§¨¦§¦¦
¯äúî ,ïéðúBð¯øeñà únä ééBpL :àlà !àèéLt ;äàðäa øeñà únäL éðtî ,ïéðúBð ïéà §¦¥¨¥§¦¦§¥¤©¥¨©£¨¨§¦¨¤¨¤¥©¥¨

äúnL äMàä :÷çöé øa ïîçð áøc déúååk àéðz .äàðäa¯äâøäpL äîäa ,døòNa ïéðäð ©£¨¨©§¨§¨¥§©©§¨©¦§¨¨¦¨¤¥¨¤¡¦¦§¨¨§¥¨¤¤¤§¨
¯Bæ ?äæì äæ ïéa Løôä äîe ;äàðäa äøeñà¯Bæå ,dzøñBà dúúéî¯.dzøñBà dðéc øîb £¨©£¨¨©¤§¥¥¤§¤¦¨¨©§¨§§©¦¨©§¨

ïéëéøòî ìëä êìò ïøãä

àïéøéLòäå òìñ ïúð ?ãöék .òìñ íéMîç ìò øúé àìå ,òìqî úeçt ïéëøòð¯Bðéà ¥¤¡¨¦¨¦¤©§Ÿ¨¥©£¦¦¤©¥©¨©¤©§¤¡¦¥
øéLòäå òìqî úeçt ,íeìk ïúBð¯íéòìñ Lîç åéãéa eéä .òìñ íéMîç ïúBð¯ ¥§¨¦¤©§¤¡¦¥£¦¦¤©¨§¨¨¨¥§¨¦

úeçt ïéëøòð ïéà .ïlek úà ïúBð :íéøîBà íéîëçå ,úçà àlà ïúBð Bðéà :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¥¥¤¨©©©£¨¦§¦¥¤¨¥¤¡¨¦¨
.òìñ íéMîç ìò øúé àìå ,òìqîàøîâìëå" :áéúëc ?ïìðî ,òìqî úeçt ïéëøòð ïéà ¦¤©§Ÿ¨¥©£¦¦¤©¥¤¡¨¦¨¦¤©§¨©¦§¦§¨

"Lãwä ì÷La äéäé Ekøò¯éøòî äzàL ïéëøò ìkøúé àìå .ì÷Mî ïéúeçt eäé àì C ¤§§¦§¤§¤¤©Ÿ¤¨£¨¦¤©¨©£¦Ÿ§§¦¦¤¤§Ÿ¨¥
íéòìñ íéMîç ìò¯?øéàî éaøc àîòè éàî .'åë "äMîç åéãéa eéä" ."íéMîç" :áéúëc ©£¦¦§¨¦¦§¦£¦¦¨§¨¨£¦¨©©§¨§©¦¥¦

.ì÷L Bà íéMîç Bà ,"ì÷L" áéúëe "íéMîç" áéúk¯äzàL ïéëøò ìëì ,àeää ?ïðaøå §¦£¦¦§¦¤¤£¦¦¤¤§©¨©©§¨£¨¦¤©¨
éøòîdéì úéàc àëéä ,àúàc àeä ì÷Mî íéúeçt eäé àì C¯âéNz øLà" :àø÷ øîà ©£¦Ÿ§§¦¦¤¤§¨¨¥¨§¦¥¨©§¨£¤©¦

.úâOî Bãé éøäå ,"øãBpä ãé¯.àúàc àeä øcépä ãé àìå øãBpä ãé ,àeää ?øéàî éaøå ©©¥©£¥¨©¤¤§©¦¥¦©©©¥§Ÿ©©¦¨§¨¨
¯øa àcà áø øîà ?dépéî ìB÷L úâOî Bãéc àëéäc ,dpéî zòîL àìénî åàì ?ïðaøå§©¨©¨¦¥¨¨§©§¦¨§¥¨§¨©¤¤§¦¥¨©©©¨©

äiðMì òaøà ïúðå ,"éìò ékøò" øîàå øæçå ,"éìò ékøò" øîàå íéòìñ Lîç åéãéa eéä :äáäà©£¨¨§¨¨¨¥§¨¦§¨©¤§¦¨©§¨©§¨©¤§¦¨©§¨©©§©©§¦¨
äðBLàøì ãçàå¯äáâå íãwL øçeàî áBç ìòa ?àîòè éàî .ïäézL éãé àöé¯äábM äî §¤¨¨¦¨¨¨§¥§¥¤©©§¨©©§¨¤¨©§¨¨©¤¨¨

äiðMì áéäéc àðcéòa ;äáb¯äðBLàøì áéäéc àðcéòa ,äðBLàøì ãaòLî¯.déì úéì ez ¨¨§¦¨¨§¨¥©§¦¨§©§©¨¦¨§¦¨¨§¨¥¨¦¨¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oikxr(oey`x meil)

wx ixd,àeä øNaa Czçîzn xyaa jzgl zaya xeqi` oi`e §©¥©¨¨
:`xnbd daiyn .mc `iven epi`yäëøöð àì ,äaø øîà`l - ¨©©¨Ÿ©§§¨

jixvy ote`a `l` l`eny ixac ekxvpúeLø Cøc ïékñ àéáäì§¨¦©¦¤¤§
íéaøädfa yi oky ,zay lelig edfy s` xzen dfy ,jezgl ¨©¦

:`xnbd dywn .cled zlvd jxevïì òîLî÷ éàîeoiicre - ©¨©§©¨
m`d ,l`eny epl ycgn dnàúaL ïðéìlçî à÷éôqîc- §¦§¥¨§©§¦©©§¨

ixd ,ytp gewit wtq lr zay llgl xzenyàðéðzz`f epipy - §¦¨
,(.bt `nei) yexitaúìBtî åéìò äìôpL éîm` elit` ,mipa` ¦¤¨§¨¨¨©¤

oebk ,cgi zewitq dnk jka eid,íL Bðéà ÷ôñ íL àeä ÷ôñ̈¥¨¨¥¥¨
my `ed m` elit`e,úî ÷ôñ éç ÷ôñig `ed m` elit`e÷ôñ ¨¥©¨¥¥¨¥

ìbä úà åéìò ïéçwôî ,ìàøNé ÷ôñ éðòðklb z` miptn - §©£¦¨¥¦§¨¥§©§¦¨¨¤©©
:`xnbd zvxzn .zaya myn e`ivedl ick mipa`deäî©

àîéúc`weec xn`z `ny -íúäoicd zletnaàeämigwtny §¥¨¨¨
meynåäcàúeiçc ä÷æç déì ä,ig didy dwfg el yiy -ìáà ©£¨¥£¨¨§©¨£¨
àëä,xaer iablàøwéòî àúeiçc ä÷æç déì äåä àìc- ¨¨§Ÿ£¨¥£¨¨§©¨¥¦¨¨

,miig zwfg el dzid `l mlernyàì àîéàoi`y xn`z `ny - ¥¨Ÿ
,dfk ytp gewit wtq lr zay millgnïì òîLî à÷rinyn - ¨©§©¨

.millgn dfa s`y l`eny epl
:dpyna epipy'åëå äâøäpL äMàädndae ,dxrya oipdp ¨¦¨¤¤¤§¨

:`xnbd zl`ey .d`pda dxeq` dbxdpyéànàåzepdil xzen §©©
ixd ,dbxdpy dy` xryn,eäðéð äàðä éøeqéàxeq` zny ¦¥£¨¨¦§

:zayiine .d`pda,áø øîàxaecnay dy`éøòN eðz' úøîBà ¨©©§¤¤§§¨¦
ézáì:`xnbd dywn .'izen xg`ézáì éãé eðz' äøîà eléà §¦¦¦¨§¨§¨¦§¦¦

,'izen xg`ïðéáäé éîmipzep m`d -dì,,d`pda xeq` zn ixd ¦¨£¦©¨
:zvxzne .dxn`y liren dne,áø øîàznd xrya xaecn oi` ¨©©

`l`úéøëð äàôadxn` m`y ,zexg` miyp xryn dieyrd - §¥¨¨§¦
.dzzina zxq`p d`td oi` 'izal df xry epz' bxdil z`veid

y ax ixacn rnyn :`xnbd zwiicnàîòè`ed d`td zxzeny ©£¨
meynàä ,'eðz' äøîàcm`àeä dôeb ,'eðz' äøîà àì §¨§¨§¨Ÿ¨§¨§¨

øñzéîezxq`pe ,da dxeywy meyn dtebk `id d`td - ¦§©
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המשך בעמוס עח



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oikxr(ipy meil)

m` la` :x`ane dad` xa `c` ax jiynnïúðdligzaòaøà ¨©©§©
mirlqå ,äðBLàøìrlq ozp okn xg`léãé ,äiðMì úçà ¨¦¨§©©©§¦¨§¥

d melyz,àöé äiðLzra el didy dn lk z` ozpy meyn §¦¨¨¨
j` ,melyzdéãéd melyz,àöé àì äðBLàøc meyneälek §¥¦¨Ÿ¨¨§

äðBLàøì ïãaòLîmicareyn eid mirlqd zyng lky - §©§§¨¨¦¨
.drax` wx ozpe mlek z` dpey`xl zzl el dide ,dpey`xl

minrt izy jixrnd ipr ly epic dn wtzqn dad` xa `c` ax
:zg` zaaíéòìñ Lîç Bãéa eéä ,äáäà øa àãà áø éòä¥©£¨©©£¨¨§¨¨¥§¨¦

eäî ,úçà úáa éìò éëøò éðL øîàåxn`p m`d ,epic dn - §¨©§¥£¨©¨©§©©©©
yïñôz éããä ék ,øãð úçà úáác ïåékeqtz mixcpd ipy - ¥¨¦§©©©¨©¦£¨¥¨§¨

odkd `ayke ,mdipyl ecarzyd mirlqd zynge ,cgi
c el xn`i ekixrdlàbìôe ézøúå éàäì àbìôe ézøz áéäé̈¦©§¥©§¨§©§©§¥©§¨

éàäì,dfl dvgne mirlq ipye dfl dvgne mirlq ipy oziy - §©
.mdipy melyz ici `vieàîìc Bàc el xn`i `ny e` -eälek ¦§¨§

éàäì àéæç eäleëå éàäì àéæçmiie`x mirlqd zyng lky - ©§¨§©§§©§¨§©
.dvgne mirlq ipya melyz ici `vi `le ,dfle dfl

:`xnbd dwiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:dpyna epipy'åë øúé àìå òìqî úeçt ïéëøòa ïéàlr ¥¨£¨¦¨¦¤©§Ÿ¤¤
.rlq miyng

oikxra oi`y oicd z` aey dpynd dzpy recn zx`an `xnbd
:`xnbd dywn .rlq miyng lr xzei `le rlqn zegtez àä̈

éì änìepipy ixde ,df oic aey zepyl dpynd dkxved recn - ¨¨¦
:`xnbd daiyn .dpynd zligza okïì òîLî÷ àädpynd - ¨¨©§©¨

wxy eprinydl d`aàkéìc àeä òìqî úeçt,oikxra oi` - ¨¦¤©§¥¨
àkéà òìñ ìò øúé àäipre ,oikxra yi rlqn xzei la` - ¨¤¤©¤©¦¨

`edy s` ,rlqn xzei zzl leki ,zbyn eciy dn itl oecipd
oke .ekxr xeriyn zegtwxàkéìc àeä íéMîç ìò øúé- ¤¤©£¦¦§¥¨

,oikxra oi`yàkéà íéMîçî úeçt àäipre ,oikxra yi - ¨¨¥£¦¦¦¨
,miyngn zegt zzl leki miyng ekxryïðaøk àîúñe`ae - §¨¨§©¨¨

.xi`n iaxk `le ,minkgk epzpyn z` mezql `pzd

äðùî
hrende daexnd xeriyd z` zx`and zncewd dpynd ab`
dlrnl xeriy ea yiy sqep oic epzpyn d`ian ,oikxray

.dhnl xeriye
didi mC daf didz iM dX`e' (hi eh `xwie) dcp z`neha xn`p§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤
dze`a xn`p cer .'ebe 'DzCpa didY mini zraW ,DxUaA DafŸ¨¦§¨¨¦§©¨¦¦§¤§¦¨¨
`lA miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' ,(gk ,dk eh my) dyxt§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦§Ÿ
DzCp iniM Dz`nh aFf ini lM DzCp lr aEfz ik F` ,DzCp zr¤¦¨¨¦¨©¦¨¨¨§¥ª§¨¨¦¥¦¨¨
mini zraW DN dxtqe DaFGn dxdh m`e' .'`ed d`nh didY¦§¤§¥¨¦§¦¨£¨¦¨§¨§¨¨¦§©¨¦
dcp z`neh ,md dy`a mc z`neh ipin ipye .'xdhY xg`e§©©¦§¨
,dpey`x mrt mc ze`xl dligzny dy` lky .daf z`nehe
xg`le ,dzecp inil miaygp dzii`x zligzn minid zray lk
zii`xl miie`xd mini xnelk ,daif ini `"i miligzn el` mini
`"i xg`le .dcpk `le dafk dpic didi mda d`xz m`y ,daif
m`y ,zecp zii`xl miie`xd mini aey miligzn el` mini
daif ini `"i aey eligzie ,mini zray dcp dyriz d`xz
dcp z`neh dwelg dxez oicne .dzecp zii`xl ipinyd meidn
zligzn mini dray xg`l zxdhp dcpdy .daif z`nehn
,mc zii`xn miiwp zeidl mikixv el` mini dray oi`e ,dzii`x
meid seqa wx ze`xl dwiqtde mleka dz`x m` s` `l`
.dz`nehn zxdhpe ipinyd dlila zlaeh `id ixd ,iriayd
.dlecb dafe dphw daf ,d`neh ipin ipy epivn dafa z`f znerl
eneie elil eid m`e ,dzaif inin cg` mei d`exd `id dphw daf
meia zlaeh `idy dpic ,mc zii`xn miiwp zxgnly meid ly
m` ,ea ze`xl dwiqtde ipyd meia mb dz`x m` oke .zxdhpe df

`idy dpic ,dii`xn miiwp eixg`ly meid ly eneie elil eid
`id mipy e` cg` mei dz`xy ef dafe .zxdhpe df meia zlaeh
zeiwpa cg` mei xenyl dilr ik ,'mei cbpk mei zxney' diexwd
m` j` .xdhdle leahle mda dz`xy miineid e` meid cbpk

a mc dz`xdaf' `id ixd dzaif inin mitevx mini dyly
f` wxe ,mc zii`x `la miiwp mini dray xetql dilre ,'dlecb

.dz`nehn xdhdle leahl dleki `id
dzecp ini oeayg z` dcai`y dy`a dpc epiptly dpynd
zrayn `ed dz`xy meid m` zrcei dpi`e ,mc dz`xe dzaife
,'dzecp gzt'l zxfeg `id izni`n ,daif ini `"in e` zecp ini
dray ly reaw xcq aey zepnl ligzdl lkez iznn xnelk

.daif ini `"ie zecp ini
äòáMî úeçt äòBha çút ïéàdpi`e mc dz`xy dy` - ¥¤©©¨¨¦¦§¨

zxfeg dpi` dzaif inia e` dzecp inia ef dii`x dzid m` zrcei
miiwp mini dray zegtl dilr exariy cr zecp ini zepnl

,dzii`xlåmlerl okàì`id dkixvøNò äòáL ìò øúémini §Ÿ¤¤©¦§¨¨¨
.dzecp inil xefgl ick dii`xn miiwp

àøîâ
llkn drehd z`vei izn ,dagxda zhxtn epiptly `ziixad
llkn z`vei `id izne ,miiwp mei xyr dray xg`l wx wtq

:jkn zegta wtq,ïðaø eðzd dy`äòBèdzecp ini oeayga ¨©¨¨¨
dzaifeãçà íBé' äøîàLmc,'éúéàø àîèm` zrcei dpi`e ¤¨§¨¤¨¨¥¨¦¦

,dzaif ini `"in e` dzecp ini 'fn `ed df meiäòáL dçút¦§¨¦§¨
øNòexariy xg`l wx dzecp gztl zxfeg `id ixd -dilr ¨¨

mini xg`l aey d`xz m`e ,dii`xn miiwp mini xyr dray
dzid m` ixdy .daif zii`x `le ,`id zecp zii`x i`cea ,el`
dxyr xg`l xaky `vnp ,daif ini zligza dpey`xd dzii`x
`ed g"id meid ok m`e ,dzaif ini elk dii`xd mei caln mini
dzid m` s`e .[a dxey ` dlah oldl d`x] dzecp inin i`cea
mini f"i xg`l `ld ,dzecpl miie`xd minia dpey`xd dzii`x
ini zray exar xak [mini g"i md dii`xd mei mr cgiy] miiwp
miligzn g"id meiay `vnpe ,mdixg`ly daifd ini `"ie zecpd
la` .[` dxey ` dlah oldl d`x] dzecpl miie`xd minid aey
meia xnelk] dpey`xd dzii`x xg`ly f"id meia d`xz m`
dzid m` oky .wtq llkn `vz `l oiicr ,[dzii`xl g"id
eay f"id meidy `vnp ,dzecp ini zligz dpey`xd dzii`x
dxey ` dlah oldl] dzaif ini ly `"id mei `ed aey dz`x
f"id meidy `vnp ,dzaif inia dpey`xd dzii`x dzid m`e .[`
m`y oky lke .[a dxey ` dlah oldl] dzecp inin xak `ed
zecp wtq llkn d`vi `l oiicry f"id meid iptl aey dz`x

.daif wtq
dxn` m` mbeíéîé éðL'mc'éúéàø àîèeid m` zrcei dpi`e §¥¨¦¨¥¨¦¦

,dcp inin e` daif inin el` minidçútini zligz xcq-] ¦§¨
xg`l xfeg [dzecpøNò äòáLmeia xnelk ,miiwp mini ¦§¨¨¨

zii`x i`cea okn xg`l d`xz m`e ,dzii`x zligzn mixyrd
dpey`xd dii`xd dzid m` ixdy .daif zii`x `le `id zecp
mini f"h xg`l daif inie zecp ini elk xak dzecp ini zligza
ini mdn draye ,dzii`x ini ipy mr cgi mini g"i mdy] miiwp
ini miligzn f"id meidn xaky `vnpe ,[daif ini `"ie zecp
dzii`x dzid m`e .[` dxey a dlah oldl d`x] dzecp
mei `"i mdy ,miiwp mini dryz xg`l `ld daif ini zligza
dzecp ini eligzde dzaif ini elk xak ,dii`xd ini ipy mr cgi

dlah oldl d`x]envr f"id meia d`xz m` la` .[a dxey a
`id oiicr ,okl mcew e` [dzii`x zligzn h"id meid `edy]
[a dxey a dlah] daif inin dii`xd ini ipy eid m` oky ,wtqa
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המשך בעמוס קע

oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay
äðåùàøì òáøà ïúðici `vi `l Ð dligz dpey`xd lr odkd ekixrdy Ð

lk z` ozep Ð xiyrde xfg m`e .opaxk ,diciac dn lk azinl irac ,dpey`x
.`id melk e`l `ziinw dpizpc ,jxrd'åë éàäì àéæç åäìåëon cg` oiicre Ð

.eilr oikxrdàëéà òìñ ìò øúåé àäeid m`c .rlq miyng `kilc ab lr s` Ð
xzei epiidc ,mlek ozep Ð mirlq yng ecia
,opaxk `nzqe .miyngn zegte rlq lr
lr xzei `diy ci byd `kil xi`n iaxlc
,miyng ekxry ina miyngn zegte rlq

.rlq e` [miyng e` `l`]äðùîçúôÐ
dz`x :`ziixe`c dcp oic dfy .zecp zligz
Ð mipy dz`x ,`ede dyy dpen Ð meid
dray lk dz`x elit`e .ode dyng dpen
meine .zynyne zlaeh Ð axrl dwqte
,mei xyr cg` daif ini oiied jli`e iriay
zxney Ð mipy e` cg` mei oda dz`x m`y
dyly oda dz`x m`e .zlaehe mei cbpk mei
dxitq dperhe ,dxenb daf `ied Ð oitevx
ycg daef ini ekyn m`e .oaxwe miiwp dray
cr zecp zligzl zxfeg dpi` Ð dpy e`
miiwp dray dayi .miiwp dray ayzy
dyy dpene ,dcp zligz `ied Ð dz`xe
`l m`e .yxetnd lkk dpiiprl zxfeg ,`ede
Ð oitevx dyly mei xyr cg` oze`a dz`x
dz`x oia ,ok ixg` d`xzyke .daf dpi`
zligz `ied Ð dzii`x dwigxdy oia jenq
dpi` Ð oitevx dyly d`xz elit`e .dcp
`l` aef ini oi`y ,ode drax` `l` dpen
df dcp seq oiay mei xyr cg` oze`a
dklda yxetn oke ,d`ad dcp zlgzl

.(`,ar) dcp zkqn ly dpexg`çúô ïéà
äòáùî úåçô äòåèádz`xy dreh Ð

,zcner dzcp inia m` zrcei dpi`e ,meid
oi` Ð daif ly mei xyr cg` oze`a m`
.miiwp drayn zegta dzecp gztl zxfeg

øùò äòáù ìò øúåé àìå.`xnba yxtnck ,miiwp Ðàøîâäòåè ïðáø åðú
éúéàø àîè ãçà íåé äøîàùmei `l` xenyl dkixv dpi`e `ed aefd ini xyr cg` oze`a m` ,`ede dyy zepnl dkixve `ed zecp zligz inia m` zrcei dpi`e ,meid Ð

.mei cbpkøùò äòáù äçúômein cal xyr dray xg`l jytp dnnc .`ede dyy zepnl ,dzecp gztl zxfeg f`Ðdf mein cal xyr dray xg`l cr d`xz `l m`yÐ
,xyr dray xg`l cr dz`x `ly ,dzii`x dwigxde ,aefd ini dzvi mei xyr cg` elky oeik ,did daif ini zligzn dz`xy df mei m`c ,aefd ini ly wtqn dzvi df
dray ixdÐdcpl dcp oiay xyr cg`e ,dzecp ini znlydldyy exar ixdy ,aefd ini dzvi ok it lr s`Ð`id dcp zligzdf meiy xn`z m` elit`e .`id dcp zligze
z`ay df mei `ny :xnel yic ,daif mei e` `ed dcp mei m` wtqd on dzvi `l Ð xyr dray meia d`xz m` la` .`id dcp zligzÐ dz`xyk xyr dray xg`le .xyr
epiptl dz`ay oey`x mei `ny e` .xeniy dkixv dpi`e ,`ed dcpl dcp oiay mei xyr cg` seq Ð ea dz`xy xyr dray meie ,did dcp inil oey`x Ð dz`xyk epiptl
.xyr dray mcew d`xz m` oky lke .`ede dyy zepnl dkixve ,`ed dcp zligz Ð ea dz`xy xyr dray meie ,aefd inin dzvi mei xyr cg` elkyke ,`ed daif inin
dray ini el` jeza cg`mei d`xzyky ,wtqn dilr xingp mlerly ,c`n `id zlwlewn ef dwitqa `idy onf lke .miiwp xyrdray ayzycrmlerl cenrz ef `witqae
oi` Ð xyr dray xg`l la` .lk`p epi`e ,wtqn oaxwe miiwp dray dkixve ,od aef ini :xn`p Ð oitevx dyly d`xzyke .`ede dyy dkixve ,dcp zligz :xn`p Ð xyr

.daf `dz dyly meie ,mei cbpk mei xenyzÐ d`xz m` dray seqale ,ode drax` dpnzÐ oitevx dyly d`xz m`e ,dcp zligz i`cec ,xingdléúéàø àîè íéîé éðù
øùò äòáù äçúôaefd ini mdl elk ixd Ð aefd inin elld mini ipy m` :jytp dnn ,`id dcp zligzÐ xyr dray xg`l cr d`xz `l m`y .elld mini ipyn cal Ð

seql dz`xe dwigxdyke ,mipyd xg` mini dryzliniy ,mipyd xg` xyr dyy seql aefe zecp ini mdl elk ixd Ð `id dcp zligz m`e .dcp zligz Ð xyr dray
mcew oky lke ,xyrdray meia d`xz m` la` .`id dcp Ðwtqd zii`x zligzl mixyrmei `edy ,xyrdray xg`l cr dz`x `ly efe ,xyr dpeny`l` opi` aefe zecp
e` .`id dcp zligz Ð xyr dray meia dz`xy efe ,aefe zecp ini elk Ð mipyd xg` xyr dyy seqle ,eid dcp zligz mini ipy el` `nyc ,wtqd on dzvi `l Ð okl
ixde ,`id daif seq Ð xyr dray meia dz`xy efe ,xyr dray xg`l cr zeaife zecp ini elk `le ,dcp zligz ipyde ,did daif ly xyr cg` seq minid ipyn cg` `ny
dz`x `ly efe ,eid aef ini seq epiptl dz`ay elld mini ipy `nyc ,wtqa zcner xyr drax`e xyr dyly meia d`xz m` oebk ,mcew d`xz m` oky lke .wtqa `id
`id df wtqa oke .mei cbpk mei xenyze ,`ed aefd ini ly ipiny Ð df xyr dyly meie ,eid dcp zligz minid ipy `ny e` .`id dcp zligz Ð xyr dyly mei cr aey

.miiwp xyrdray ayzycr ,mlerløùò äòáù äçúô éúéàø àîè íéîé äùìù`ny :xnelyie ,wtqa zcnerÐ envr xyrdray oebk ,okl mcew la` .izyxity enkÐ
elk dylydn cal xyr dyng seqle ,eid dcp zligz dylyd olek `ny e` .`ed daif seq Ð df xyr dray meie ,dcp zligz iyilyde daif seq eid dylydn mini ipy

.jytp dnn wtqd on dzvi xyr dpeny meil la` .`ed dcp zligz df xyr dray meie ,aefe zecp iniøùò äùù äçúô 'åëå íéîé äòáøàxg`l cr d`xz `l m`y Ð
elky oky lk Ð eid aef ini m`e ,elld drax` xg` xyr drax` seql aefe zecp ini elk ixd Ð eid dcp zlgz m` :jytp dnn ,wtqd on dzvi Ð jpdn cal xyr dyy
`ny :xninl `kil `de .aefe zecp ini elk xyr dyy seql ,ok it lr s`Ðdcp zlgz mipyde daif seq eid odn mipy :xn`z m`e .`id dcp zligz eiykre ,xyr dyy mcew
oitevx dyly dz`xy oeikc .dcp zligz dpi` iriaxa dz`xyk Ð daif seq eid dylyd m`c .xyr dray seq cr elk `le ,dcp zligz iriaxde ,eid daif seq dylyd
miiwp draydayiy xg`le ,'ebe "dxtqe daefn dxdhm`e" (eh `xwie) aizkck ,miiwp dray ayzycrdcp zligzzeidl daif icin mlerl `vz `le ,`id dafÐdaif inia

seqa dwetql `ki`Ð xyr dyy meia elit` ,okl mcew d`xz m` la` .dzecp zligzl dxfg,dcp zligz mipyde ,daif seq eid drax`dn mipy `nyc ,dcp zligze daif
.aefe zecp inin dzvi xake ,daif seq e` dcp zligz eid drax`d `ny e` .daif seq xyr dyy meieøùò äùîç äçúô éúéàø àîè íéîé äùîçxg`l :jytp dnn Ð

dyng mei oiicre ,zecp ini dylyde daif seq eid dyngdn mipy `nyc ,wtq `ied Ð ea d`xz m` ,envr xyr dyng mei la` .d`xz m` ,`id dcp zligz xyr dyng
Ðdaif seq odn dyly zxn` i`c ,iwetql `kil ikdn ith la` .zecpd on mipexg`de ,daif seqa mipey`xd mipy dl opiwtqn `ziixa dlek oke .`ed aefd ini seq df xyr

.`id dcp zligz Ð miiwpd minid zray z` dayiy xg`l `ifg ik ,`zyde .miiwp dray dayi `ly onf lk zecp ini ipixg` eed `l ez
íéðù
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ïåéëoziy xnel yi ekixrdl odk `ayk ,jklde Ð oqtz iccd ik xcp zg` zaac
wx xnel odkl el oi`e ,efg edlek :`nlc e` .jci`l oke ,i`dl `blte izxz
i`e .mipyl `le ecarzyp zg`lc ,zg`l mirlq yngd lk rxtiy
mpziy oicd ixdy ,mdizy ici `vi `l Ð i`dl `blte ixze i`dl `blte ixz aidi
yngd aidic `pcira ,jkld .cal zg`l
iede ,zg`l micareyn edlek Ð ediiexzl
ixiinc xnel jixve .oey`xl rax` ozp enk
df xg` dfa i`c ,cgia odizy lr ekixrny
,oey`x lr ozpe xfge dipyl ozpn rxb `l Ð
daby dn mbe .miey oiaeg ilra i`ce `dc

.xge`n did eli`n rxb `l

äçúôxyr dray :yexit Ð xyr dray
dcp Ð xyr dpenya d`xz m`e ,mixedh
`ny Ð xyr draya d`xz m` la` .i`ce
dzid dz`xy meiac ,`id daf zii`x
mei `ed xyr dray meie ,dcp zligz

.daif ly mei xyr cg` ly oexg`

äùìùmini ipy `ny Ð mi`nh mini
meie mei xyr cg`n mipey`x
dray dkixv jkld .dcpl oey`x iyily
dnn ,xyr dyy dgzt mini drax` .xyr
cg`n i`nw mini dylyc xn`p m`c ,jytp
dilr exaryn ok m`Ð [meie] (draye) xyr
.dzecp gztl d`a dzxitq ini dray
mini drax`d ly oexg` meic xninl `kilc
`idy oeikc ,xyt` i` dfc .dzecp ligzd
xg` cr dcp didz `l mlerl Ð dlecb daf
jkld .daifc xdeh ini mini dray zxitq
xnel m` ik ,dzecp gzt oigadl `kil
ligzd `le ,daif inin i`nw mipy `nyc
mini ipy dilr exare ,iyily mei cr dzecp
mini dyng dl e`lniyke .dzecpn
epiidc ,xyr cg` cere ,dzecp milydl
.dzecp gzt `vnz Ð mini xyr dyy
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קעז
oifge` mipy` cenr g sc ± oey`x wxtzereay

äðåùàøì òáøà ïúðici `vi `l Ð dligz dpey`xd lr odkd ekixrdy Ð
lk z` ozep Ð xiyrde xfg m`e .opaxk ,diciac dn lk azinl irac ,dpey`x

.`id melk e`l `ziinw dpizpc ,jxrd'åë éàäì àéæç åäìåëon cg` oiicre Ð
.eilr oikxrdàëéà òìñ ìò øúåé àäeid m`c .rlq miyng `kilc ab lr s` Ð

xzei epiidc ,mlek ozep Ð mirlq yng ecia
,opaxk `nzqe .miyngn zegte rlq lr
lr xzei `diy ci byd `kil xi`n iaxlc
,miyng ekxry ina miyngn zegte rlq

.rlq e` [miyng e` `l`]äðùîçúôÐ
dz`x :`ziixe`c dcp oic dfy .zecp zligz
Ð mipy dz`x ,`ede dyy dpen Ð meid
dray lk dz`x elit`e .ode dyng dpen
meine .zynyne zlaeh Ð axrl dwqte
,mei xyr cg` daif ini oiied jli`e iriay
zxney Ð mipy e` cg` mei oda dz`x m`y
dyly oda dz`x m`e .zlaehe mei cbpk mei
dxitq dperhe ,dxenb daf `ied Ð oitevx
ycg daef ini ekyn m`e .oaxwe miiwp dray
cr zecp zligzl zxfeg dpi` Ð dpy e`
miiwp dray dayi .miiwp dray ayzy
dyy dpene ,dcp zligz `ied Ð dz`xe
`l m`e .yxetnd lkk dpiiprl zxfeg ,`ede
Ð oitevx dyly mei xyr cg` oze`a dz`x
dz`x oia ,ok ixg` d`xzyke .daf dpi`
zligz `ied Ð dzii`x dwigxdy oia jenq
dpi` Ð oitevx dyly d`xz elit`e .dcp
`l` aef ini oi`y ,ode drax` `l` dpen
df dcp seq oiay mei xyr cg` oze`a
dklda yxetn oke ,d`ad dcp zlgzl

.(`,ar) dcp zkqn ly dpexg`çúô ïéà
äòáùî úåçô äòåèádz`xy dreh Ð

,zcner dzcp inia m` zrcei dpi`e ,meid
oi` Ð daif ly mei xyr cg` oze`a m`
.miiwp drayn zegta dzecp gztl zxfeg

øùò äòáù ìò øúåé àìå.`xnba yxtnck ,miiwp Ðàøîâäòåè ïðáø åðú
éúéàø àîè ãçà íåé äøîàùmei `l` xenyl dkixv dpi`e `ed aefd ini xyr cg` oze`a m` ,`ede dyy zepnl dkixve `ed zecp zligz inia m` zrcei dpi`e ,meid Ð

.mei cbpkøùò äòáù äçúômein cal xyr dray xg`l jytp dnnc .`ede dyy zepnl ,dzecp gztl zxfeg f`Ðdf mein cal xyr dray xg`l cr d`xz `l m`yÐ
,xyr dray xg`l cr dz`x `ly ,dzii`x dwigxde ,aefd ini dzvi mei xyr cg` elky oeik ,did daif ini zligzn dz`xy df mei m`c ,aefd ini ly wtqn dzvi df
dray ixdÐdcpl dcp oiay xyr cg`e ,dzecp ini znlydldyy exar ixdy ,aefd ini dzvi ok it lr s`Ð`id dcp zligzdf meiy xn`z m` elit`e .`id dcp zligze
z`ay df mei `ny :xnel yic ,daif mei e` `ed dcp mei m` wtqd on dzvi `l Ð xyr dray meia d`xz m` la` .`id dcp zligzÐ dz`xyk xyr dray xg`le .xyr
epiptl dz`ay oey`x mei `ny e` .xeniy dkixv dpi`e ,`ed dcpl dcp oiay mei xyr cg` seq Ð ea dz`xy xyr dray meie ,did dcp inil oey`x Ð dz`xyk epiptl
.xyr dray mcew d`xz m` oky lke .`ede dyy zepnl dkixve ,`ed dcp zligz Ð ea dz`xy xyr dray meie ,aefd inin dzvi mei xyr cg` elkyke ,`ed daif inin
dray ini el` jeza cg`mei d`xzyky ,wtqn dilr xingp mlerly ,c`n `id zlwlewn ef dwitqa `idy onf lke .miiwp xyrdray ayzycrmlerl cenrz ef `witqae
oi` Ð xyr dray xg`l la` .lk`p epi`e ,wtqn oaxwe miiwp dray dkixve ,od aef ini :xn`p Ð oitevx dyly d`xzyke .`ede dyy dkixve ,dcp zligz :xn`p Ð xyr

.daf `dz dyly meie ,mei cbpk mei xenyzÐ d`xz m` dray seqale ,ode drax` dpnzÐ oitevx dyly d`xz m`e ,dcp zligz i`cec ,xingdléúéàø àîè íéîé éðù
øùò äòáù äçúôaefd ini mdl elk ixd Ð aefd inin elld mini ipy m` :jytp dnn ,`id dcp zligzÐ xyr dray xg`l cr d`xz `l m`y .elld mini ipyn cal Ð

seql dz`xe dwigxdyke ,mipyd xg` mini dryzliniy ,mipyd xg` xyr dyy seql aefe zecp ini mdl elk ixd Ð `id dcp zligz m`e .dcp zligz Ð xyr dray
mcew oky lke ,xyrdray meia d`xz m` la` .`id dcp Ðwtqd zii`x zligzl mixyrmei `edy ,xyrdray xg`l cr dz`x `ly efe ,xyr dpeny`l` opi` aefe zecp
e` .`id dcp zligz Ð xyr dray meia dz`xy efe ,aefe zecp ini elk Ð mipyd xg` xyr dyy seqle ,eid dcp zligz mini ipy el` `nyc ,wtqd on dzvi `l Ð okl
ixde ,`id daif seq Ð xyr dray meia dz`xy efe ,xyr dray xg`l cr zeaife zecp ini elk `le ,dcp zligz ipyde ,did daif ly xyr cg` seq minid ipyn cg` `ny
dz`x `ly efe ,eid aef ini seq epiptl dz`ay elld mini ipy `nyc ,wtqa zcner xyr drax`e xyr dyly meia d`xz m` oebk ,mcew d`xz m` oky lke .wtqa `id
`id df wtqa oke .mei cbpk mei xenyze ,`ed aefd ini ly ipiny Ð df xyr dyly meie ,eid dcp zligz minid ipy `ny e` .`id dcp zligz Ð xyr dyly mei cr aey

.miiwp xyrdray ayzycr ,mlerløùò äòáù äçúô éúéàø àîè íéîé äùìù`ny :xnelyie ,wtqa zcnerÐ envr xyrdray oebk ,okl mcew la` .izyxity enkÐ
elk dylydn cal xyr dyng seqle ,eid dcp zligz dylyd olek `ny e` .`ed daif seq Ð df xyr dray meie ,dcp zligz iyilyde daif seq eid dylydn mini ipy

.jytp dnn wtqd on dzvi xyr dpeny meil la` .`ed dcp zligz df xyr dray meie ,aefe zecp iniøùò äùù äçúô 'åëå íéîé äòáøàxg`l cr d`xz `l m`y Ð
elky oky lk Ð eid aef ini m`e ,elld drax` xg` xyr drax` seql aefe zecp ini elk ixd Ð eid dcp zlgz m` :jytp dnn ,wtqd on dzvi Ð jpdn cal xyr dyy
`ny :xninl `kil `de .aefe zecp ini elk xyr dyy seql ,ok it lr s`Ðdcp zlgz mipyde daif seq eid odn mipy :xn`z m`e .`id dcp zligz eiykre ,xyr dyy mcew
oitevx dyly dz`xy oeikc .dcp zligz dpi` iriaxa dz`xyk Ð daif seq eid dylyd m`c .xyr dray seq cr elk `le ,dcp zligz iriaxde ,eid daif seq dylyd
miiwp draydayiy xg`le ,'ebe "dxtqe daefn dxdhm`e" (eh `xwie) aizkck ,miiwp dray ayzycrdcp zligzzeidl daif icin mlerl `vz `le ,`id dafÐdaif inia

seqa dwetql `ki`Ð xyr dyy meia elit` ,okl mcew d`xz m` la` .dzecp zligzl dxfg,dcp zligz mipyde ,daif seq eid drax`dn mipy `nyc ,dcp zligze daif
.aefe zecp inin dzvi xake ,daif seq e` dcp zligz eid drax`d `ny e` .daif seq xyr dyy meieøùò äùîç äçúô éúéàø àîè íéîé äùîçxg`l :jytp dnn Ð

dyng mei oiicre ,zecp ini dylyde daif seq eid dyngdn mipy `nyc ,wtq `ied Ð ea d`xz m` ,envr xyr dyng mei la` .d`xz m` ,`id dcp zligz xyr dyng
Ðdaif seq odn dyly zxn` i`c ,iwetql `kil ikdn ith la` .zecpd on mipexg`de ,daif seqa mipey`xd mipy dl opiwtqn `ziixa dlek oke .`ed aefd ini seq df xyr

.`id dcp zligz Ð miiwpd minid zray z` dayiy xg`l `ifg ik ,`zyde .miiwp dray dayi `ly onf lk zecp ini ipixg` eed `l ez
íéðù

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

ïåéëoziy xnel yi ekixrdl odk `ayk ,jklde Ð oqtz iccd ik xcp zg` zaac
wx xnel odkl el oi`e ,efg edlek :`nlc e` .jci`l oke ,i`dl `blte izxz
i`e .mipyl `le ecarzyp zg`lc ,zg`l mirlq yngd lk rxtiy
mpziy oicd ixdy ,mdizy ici `vi `l Ð i`dl `blte ixze i`dl `blte ixz aidi
yngd aidic `pcira ,jkld .cal zg`l
iede ,zg`l micareyn edlek Ð ediiexzl
ixiinc xnel jixve .oey`xl rax` ozp enk
df xg` dfa i`c ,cgia odizy lr ekixrny
,oey`x lr ozpe xfge dipyl ozpn rxb `l Ð
daby dn mbe .miey oiaeg ilra i`ce `dc

.xge`n did eli`n rxb `l

äçúôxyr dray :yexit Ð xyr dray
dcp Ð xyr dpenya d`xz m`e ,mixedh
`ny Ð xyr draya d`xz m` la` .i`ce
dzid dz`xy meiac ,`id daf zii`x
mei `ed xyr dray meie ,dcp zligz

.daif ly mei xyr cg` ly oexg`

äùìùmini ipy `ny Ð mi`nh mini
meie mei xyr cg`n mipey`x
dray dkixv jkld .dcpl oey`x iyily
dnn ,xyr dyy dgzt mini drax` .xyr
cg`n i`nw mini dylyc xn`p m`c ,jytp
dilr exaryn ok m`Ð [meie] (draye) xyr
.dzecp gztl d`a dzxitq ini dray
mini drax`d ly oexg` meic xninl `kilc
`idy oeikc ,xyt` i` dfc .dzecp ligzd
xg` cr dcp didz `l mlerl Ð dlecb daf
jkld .daifc xdeh ini mini dray zxitq
xnel m` ik ,dzecp gzt oigadl `kil
ligzd `le ,daif inin i`nw mipy `nyc
mini ipy dilr exare ,iyily mei cr dzecp
mini dyng dl e`lniyke .dzecpn
epiidc ,xyr cg` cere ,dzecp milydl
.dzecp gzt `vnz Ð mini xyr dyy
`le
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`oifgeקעח mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay
äðåîù äçúô øùò íéðùdnn wtqd on dzvi miiwp dpeny dayiy xg`lc Ð

oexg`d oipnn dl elk ixd Ð eid daif seq mipey`xd mipy xn`z elit` :jytp
envr ipiny mei la` .`id dcp zligze ,aefe zecp ini e`vie ,mini xyr dpeny
odn dray Ð dxyrde ,daif seq eid xyr mipyd on mipy :xnel yic ,`ed wtq
draye ,daf `iede ,aefl dylyde ,zecpl
oiicr Ð ea dz`xy df ipinye .dayi miiwp
,dcp zligz dpi`e ,`ed xyr cg`d on
cg`n zegt dcp zligzl dcp seq oia oi`y
oipnn mini xyr mipyd elkc ,mei xyr
meiy ,`id dcp zligz `ny e` .oexg`d
,did dcp zligz xyr mipy ly oey`x
eligzde ,zecp ini mdl elk dray seqle
ekld xyr mipy meile ,daif ini ipinya
ini mdl elkiy `vnp ,dyng aef inin mdl
dcp ini elk dyy seqle .dyy seql aef
,daifl miiwp [dray] dayi ixde ,aefe
wtq epiide .`ed dcp zligz df ipinye
cr dzcp gztl xefgz `ly ,lecb lewlwe
dl `iede `xcdc ,mei xyr dray xg`l
ipi`e ,izi`x `nh cg` mei :dxn`y dreh
m`e .daif inia m`e dcp inia m` zrcei
,mini dray df ipiny zii`x xg`l weqtz
Ð mei cbpk mei xenyl dvxze ,d`xze
ea dz`xy mei `ny :xn`pe dilr xingp
e` .`ed dcp zligz eiykre ,did daif seq
drax` zepnl dvxze dyly d`xz m`
mei eze` `ny :xn`pe dilr xingp Ð mini
eiykre ,did dcp zligz ea dz`xy ipiny
`id df wtqa oke .`id dafe `id aef inia

.miiwp dray ayzy cr mlerløùò äùìù
äòáù äçúôopiwtqn i`nw (mini) ipy Ð

.xyr dpeny ixd ,miiwp draye xyr cg` edl eyt ,daif seqläòáùî úåçô äòåèá çúô ïéàùzegta dgztl zxfeg dpi` Ð xyr drax` dz`x elit`y Ð
.daif icin `vz `l miiwp 'f dayi `ly onf lk ,`id daf jytp dnnc ,miiwp drayn'åëå àãà áø äéì øîàdynge xyr dyye f"i jpd lkc xaqe irh `c` ax Ð

.ixn`w `xabl diixynl Ð xyräçúôå äãðini dl eidi jpi`e ,mde dyly `l` dpnz `l Ð mini drax` e` dyly d`xz m`y .dcp ini dpnz zni`n rczy Ð
.mei zxney `dz xg` d`xz m`y ,aefúåáæ úåòåèä ìëopiwetql opivnc lirlc jpda `ki`c jpd lk ,xnelk .zerehd zeaf lk `l` :yxtne dl jitn onwl Ð

.dafa dwetql `kil `nh inei `zlzn xivac ,`nh mini ipye `nh cg` mein xa edlek oebk ,zeafaïáø÷ úåàéáîz`hgl cg` mixez izy ,miiwp dray seql Ð
.eid zeaf `nyc ,daf oick dlerl cg`eìëàð åðéàå.dliap `l` opi` oiweln oilegc ,dliap dzwilne ,oileg ef z`hge eid daif ini `l `nyc ,zlk`p dpi` z`hgd Ð

.`kil dacp z`hg la` .dacpl `dz Ð e`l m`e ,dzaegl `dz Ð `id daf m` ,i`pz lr daixw dlerdeìëàðå ïáø÷ úåàéáîù äðåîù äçúôå äòáù äçúôî õåç
dz`xc oeik ,jytp dnnc Ðedl eyt `dc ,oexg`d oipnn daife zecp zlgz `ied ikd elit` Ð daif seql i`nw ipy zxn` inp i`c .edpip zeaf Ð oitevx xyr mipy

,od zeaf wtq `ziinw edlek la` .od zeaf jytp dnn Ð daif seq ediipin dyly e` ,zecp zlgz eed i`nw i` oky lke .aefl dylye zecpl dray ,mini dxyr
.oexg`d oipnn daf `ied `l eze ,zeaf seqn i`nw inei ipyc ,`id daf e`l :xninl `ki`e .`id dafe ,eed daif jpdn mini dyly :xninl `ki`cúåòåèä ìë åèà

úåáæ!edpip zeaf i`ce e`le ,`ed `nlra `yyg `de Ðúåòåèä úåáæ ìë àìàizi`x `nh mini dylyn epiidc ,ezerh zngn aefa ewtql yiy lk :rnync Ð
.jli`eäðùîãçà òåáùî úåçôá íéòâðá øäåè ïéà.xbqdl Ðàøîâíãà éòâð.dyxta aizkck cg` reaya mda yi Ðíéúá éòâð`ipzck ,zereay yly Ð

,dfae dfa eipira rbpd cnr m`y oipne .'ek daiy s` Ð reay el ozepe ghe dvewe uleg d`ia dn ,d`ia `id ef daiy `id ef Ð "odkd `ae odkd aye" :mipdk zxeza
.'eke epivn dn ,"odkd `ai `a m`e" "odkd `ae" :xnel cenlz Ð iyily reay epiide ,reay el ozepe ghe dvewe ulegy oipn ,dipye oey`x reayaíãà éòâð åìàÐ

.ef `id dlecb dwcve ,hlgil m` xdhl m` cg` reaya oixxapy'åë êú÷ãö àìîìà.onwl yxtnck Ðùáåë øîà øæòìà éáø .['åëå] éâìôéî÷ éàîáyecwd Ð
.zeikfd erixkiy ick ,ceakd `qk zlign zgz zeper xizqne yaek `ed jexaàùåð.zeikfd erixkiy ick dlrnl zeperd sk diabne `yep Ðøæòìà éáøë äáøÐ

.dax medza ,zeper epiidc ,jihtyn xizqne yaek dz`y dna epwicvn dz`y ,l` ixxdk jzwcv :xn`w ikde[àðéðç éáøá] éñåé éáøë äãåäé áøå:xn`w ikde Ð
.dax medz cr oirixkn ediy ,jihtyn iptn cenrl lkei in Ð zeper diabn dz`y dwcv epl dyer dz`y ,l` ixxdk jzwcv `lnl`äðùîäòáøàî ïéúçåô ïéà

ïéøáåòî íéùãç.`xnba `nrh yxtn `lere .dpya mei miyly ly Ðíéðùî úåçô.oziit`l ipy meil Ðùìù ìò øúåé àìåeze ,oilk`p oziit`l yly meil Ð
.iyily meil epiidc ,oztepz xg`l aeh meia zelk`pe ,aeh mei `le zay `l dgec oziit` oi`y ,zay axra zet`p Ð zaya cg`a zeidl zxvr ly aeh mei lg .`l

.oziit`l ipy `edy ,aeh meia zelk`pe aeh mei axr zet`p Ð zayd ini x`yn cg`a zxvr lgyke'åë íéðôä íçìcvik Ð?zayl oilk`pe zay axra oit`p
lk`pe ,zaya xcqpe ,zaya iriaxa miptd mgl dt`p Ð zaya iyye zaya iying zeidl dpyd y`x ly miaeh mini ipy elg .oziit`l iriyz mei `edy zxg`d

.eziit`l xyr cg` `edy ,dipy zayaøùò íéðùì ìåîéð ïè÷cvik Ð?zeynyd oiac ,`ed iriyz `nyc ,zaya lenip epi` Ð zay axr ly zeynyd oia clep
eze` xg` dpyd y`x ly miaeh mini ipy elg m`e .aeh mei `le zay `l dgec dpi` dpnfa `ly dline ,dryz mei zay `vnp Ð `ed mei m`e ,dlil wtq mei wtq

.ezcill xyr mipy `edy ,iyily mei cr lenip epi` Ð zayàøîâ'åë äðåîù ìò øúåé øáòì íéîëçì äàøð àìdrax`n oizget oi` :ipzwc oizipznc `yixe Ð
.`lerc dil zi` `ped axe ,onwl dl yxtn `lere ,`zyd yxtn `le .opicar dpeny la` ,dpeny lr xzei oixiqg opicar `lc Ð oixaern miycgïë íàãopicarc Ð

oiay .dpyd y`x mcew `nei `zlz `zcg `xdiq iz` micw ,mi`iln dryzmiray ze`n dpenye zery dpenye mini drax` `ad ixyz clenl df ixyz clen
Ð xqg cg`e `ln cg` miycgd oixcqn ep`yke .zaya rax` meil zery dpenya `ad ixyz clen `vnp Ð zay lil zligza df ixyz clen m`e ,miwlg dyye
ipyl ixd .miwlg dylye miraye dry zeci izye ivge mei mixyre dryz dpal ycgy ,xqg cg`e `ln cg` dpald zeclez xcqy .clend meia dpyd y`x rawp
,clend xg`l cg` mei dpyd y`x dgcp Ð mi`iln dray oiyer ep`yke .mei miylyn cg` ycge ,mixyre dryzn cg` yceg epiid ,mini dryze miyng miycg

.mini dyly dgcp Ð mi`iln dryz m`e ,mini ipy dgcp Ð mi`iln dpeny m`e
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קעט oifge` mipya cenr g sc ± oey`x wxtzereay
äðåîù äçúô øùò íéðùdnn wtqd on dzvi miiwp dpeny dayiy xg`lc Ð

oexg`d oipnn dl elk ixd Ð eid daif seq mipey`xd mipy xn`z elit` :jytp
envr ipiny mei la` .`id dcp zligze ,aefe zecp ini e`vie ,mini xyr dpeny
odn dray Ð dxyrde ,daif seq eid xyr mipyd on mipy :xnel yic ,`ed wtq
draye ,daf `iede ,aefl dylyde ,zecpl
oiicr Ð ea dz`xy df ipinye .dayi miiwp
,dcp zligz dpi`e ,`ed xyr cg`d on
cg`n zegt dcp zligzl dcp seq oia oi`y
oipnn mini xyr mipyd elkc ,mei xyr
meiy ,`id dcp zligz `ny e` .oexg`d
,did dcp zligz xyr mipy ly oey`x
eligzde ,zecp ini mdl elk dray seqle
ekld xyr mipy meile ,daif ini ipinya
ini mdl elkiy `vnp ,dyng aef inin mdl
dcp ini elk dyy seqle .dyy seql aef
,daifl miiwp [dray] dayi ixde ,aefe
wtq epiide .`ed dcp zligz df ipinye
cr dzcp gztl xefgz `ly ,lecb lewlwe
dl `iede `xcdc ,mei xyr dray xg`l
ipi`e ,izi`x `nh cg` mei :dxn`y dreh
m`e .daif inia m`e dcp inia m` zrcei
,mini dray df ipiny zii`x xg`l weqtz
Ð mei cbpk mei xenyl dvxze ,d`xze
ea dz`xy mei `ny :xn`pe dilr xingp
e` .`ed dcp zligz eiykre ,did daif seq
drax` zepnl dvxze dyly d`xz m`
mei eze` `ny :xn`pe dilr xingp Ð mini
eiykre ,did dcp zligz ea dz`xy ipiny
`id df wtqa oke .`id dafe `id aef inia

.miiwp dray ayzy cr mlerløùò äùìù
äòáù äçúôopiwtqn i`nw (mini) ipy Ð

.xyr dpeny ixd ,miiwp draye xyr cg` edl eyt ,daif seqläòáùî úåçô äòåèá çúô ïéàùzegta dgztl zxfeg dpi` Ð xyr drax` dz`x elit`y Ð
.daif icin `vz `l miiwp 'f dayi `ly onf lk ,`id daf jytp dnnc ,miiwp drayn'åëå àãà áø äéì øîàdynge xyr dyye f"i jpd lkc xaqe irh `c` ax Ð

.ixn`w `xabl diixynl Ð xyräçúôå äãðini dl eidi jpi`e ,mde dyly `l` dpnz `l Ð mini drax` e` dyly d`xz m`y .dcp ini dpnz zni`n rczy Ð
.mei zxney `dz xg` d`xz m`y ,aefúåáæ úåòåèä ìëopiwetql opivnc lirlc jpda `ki`c jpd lk ,xnelk .zerehd zeaf lk `l` :yxtne dl jitn onwl Ð

.dafa dwetql `kil `nh inei `zlzn xivac ,`nh mini ipye `nh cg` mein xa edlek oebk ,zeafaïáø÷ úåàéáîz`hgl cg` mixez izy ,miiwp dray seql Ð
.eid zeaf `nyc ,daf oick dlerl cg`eìëàð åðéàå.dliap `l` opi` oiweln oilegc ,dliap dzwilne ,oileg ef z`hge eid daif ini `l `nyc ,zlk`p dpi` z`hgd Ð

.`kil dacp z`hg la` .dacpl `dz Ð e`l m`e ,dzaegl `dz Ð `id daf m` ,i`pz lr daixw dlerdeìëàðå ïáø÷ úåàéáîù äðåîù äçúôå äòáù äçúôî õåç
dz`xc oeik ,jytp dnnc Ðedl eyt `dc ,oexg`d oipnn daife zecp zlgz `ied ikd elit` Ð daif seql i`nw ipy zxn` inp i`c .edpip zeaf Ð oitevx xyr mipy

,od zeaf wtq `ziinw edlek la` .od zeaf jytp dnn Ð daif seq ediipin dyly e` ,zecp zlgz eed i`nw i` oky lke .aefl dylye zecpl dray ,mini dxyr
.oexg`d oipnn daf `ied `l eze ,zeaf seqn i`nw inei ipyc ,`id daf e`l :xninl `ki`e .`id dafe ,eed daif jpdn mini dyly :xninl `ki`cúåòåèä ìë åèà

úåáæ!edpip zeaf i`ce e`le ,`ed `nlra `yyg `de Ðúåòåèä úåáæ ìë àìàizi`x `nh mini dylyn epiidc ,ezerh zngn aefa ewtql yiy lk :rnync Ð
.jli`eäðùîãçà òåáùî úåçôá íéòâðá øäåè ïéà.xbqdl Ðàøîâíãà éòâð.dyxta aizkck cg` reaya mda yi Ðíéúá éòâð`ipzck ,zereay yly Ð

,dfae dfa eipira rbpd cnr m`y oipne .'ek daiy s` Ð reay el ozepe ghe dvewe uleg d`ia dn ,d`ia `id ef daiy `id ef Ð "odkd `ae odkd aye" :mipdk zxeza
.'eke epivn dn ,"odkd `ai `a m`e" "odkd `ae" :xnel cenlz Ð iyily reay epiide ,reay el ozepe ghe dvewe ulegy oipn ,dipye oey`x reayaíãà éòâð åìàÐ

.ef `id dlecb dwcve ,hlgil m` xdhl m` cg` reaya oixxapy'åë êú÷ãö àìîìà.onwl yxtnck Ðùáåë øîà øæòìà éáø .['åëå] éâìôéî÷ éàîáyecwd Ð
.zeikfd erixkiy ick ,ceakd `qk zlign zgz zeper xizqne yaek `ed jexaàùåð.zeikfd erixkiy ick dlrnl zeperd sk diabne `yep Ðøæòìà éáøë äáøÐ

.dax medza ,zeper epiidc ,jihtyn xizqne yaek dz`y dna epwicvn dz`y ,l` ixxdk jzwcv :xn`w ikde[àðéðç éáøá] éñåé éáøë äãåäé áøå:xn`w ikde Ð
.dax medz cr oirixkn ediy ,jihtyn iptn cenrl lkei in Ð zeper diabn dz`y dwcv epl dyer dz`y ,l` ixxdk jzwcv `lnl`äðùîäòáøàî ïéúçåô ïéà

ïéøáåòî íéùãç.`xnba `nrh yxtn `lere .dpya mei miyly ly Ðíéðùî úåçô.oziit`l ipy meil Ðùìù ìò øúåé àìåeze ,oilk`p oziit`l yly meil Ð
.iyily meil epiidc ,oztepz xg`l aeh meia zelk`pe ,aeh mei `le zay `l dgec oziit` oi`y ,zay axra zet`p Ð zaya cg`a zeidl zxvr ly aeh mei lg .`l

.oziit`l ipy `edy ,aeh meia zelk`pe aeh mei axr zet`p Ð zayd ini x`yn cg`a zxvr lgyke'åë íéðôä íçìcvik Ð?zayl oilk`pe zay axra oit`p
lk`pe ,zaya xcqpe ,zaya iriaxa miptd mgl dt`p Ð zaya iyye zaya iying zeidl dpyd y`x ly miaeh mini ipy elg .oziit`l iriyz mei `edy zxg`d

.eziit`l xyr cg` `edy ,dipy zayaøùò íéðùì ìåîéð ïè÷cvik Ð?zeynyd oiac ,`ed iriyz `nyc ,zaya lenip epi` Ð zay axr ly zeynyd oia clep
eze` xg` dpyd y`x ly miaeh mini ipy elg m`e .aeh mei `le zay `l dgec dpi` dpnfa `ly dline ,dryz mei zay `vnp Ð `ed mei m`e ,dlil wtq mei wtq

.ezcill xyr mipy `edy ,iyily mei cr lenip epi` Ð zayàøîâ'åë äðåîù ìò øúåé øáòì íéîëçì äàøð àìdrax`n oizget oi` :ipzwc oizipznc `yixe Ð
.`lerc dil zi` `ped axe ,onwl dl yxtn `lere ,`zyd yxtn `le .opicar dpeny la` ,dpeny lr xzei oixiqg opicar `lc Ð oixaern miycgïë íàãopicarc Ð

oiay .dpyd y`x mcew `nei `zlz `zcg `xdiq iz` micw ,mi`iln dryzmiray ze`n dpenye zery dpenye mini drax` `ad ixyz clenl df ixyz clen
Ð xqg cg`e `ln cg` miycgd oixcqn ep`yke .zaya rax` meil zery dpenya `ad ixyz clen `vnp Ð zay lil zligza df ixyz clen m`e ,miwlg dyye
ipyl ixd .miwlg dylye miraye dry zeci izye ivge mei mixyre dryz dpal ycgy ,xqg cg`e `ln cg` dpald zeclez xcqy .clend meia dpyd y`x rawp
,clend xg`l cg` mei dpyd y`x dgcp Ð mi`iln dray oiyer ep`yke .mei miylyn cg` ycge ,mixyre dryzn cg` yceg epiid ,mini dryze miyng miycg

.mini dyly dgcp Ð mi`iln dryz m`e ,mini ipy dgcp Ð mi`iln dpeny m`e
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.àðéðç éaøa éñBéäðùîøúé äàøð àìå ,äðLa íéøaeòîä íéLãç äòaøàî ïéúçBt ïéà ¥§©¦£¦¨¥£¦¥©§¨¨¢¨¦©§¨¦§¨¨§Ÿ¦§¨¨¥
ìL ìò øúé àìå ,íéðLî úeçt ïéìëàð ïéà íçlä ézL .äðBîL ìòíéðtä íçì .äL ©§¨§¥©¤¤¥¤¡¨¦¨¦§©¦§Ÿ¨¥©§¨¤¤©¨¦

,äðBîMî úeçt ìBnéð ïè÷ ïéà .øNò ãçà ìò øúé àìå ,äòLzî úeçt ìëàð ïéà¥¤¡¨¨¦¦§¨§Ÿ¨¥©©©¨¨¥¨¨¦¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oikxr(ipy meil)

dxn` m`eøNò íéðL','izi`x minidçútxfegxg`läðBîL §¥¨¨¦§¨§¨
i`cea ef ixd dzii`x seqn iriyzd meia dz`x m`e ,miiwp mini
dzii`x ly mipey`xd minid ipy m` elit` oky .dcp zii`x
drayd mdixg`y dii`xd ini zxyr jezne ,daif ini seq eid
mewn lkn ,daif ini mipexg`d dylyde dcp ini md mipey`xd
dzcp ini aey miligzne dzaif ini elk mini dpeny xg`l

.[b dxey ` dlah d`x]
dxn` m`eìL'øNò äL,'izi`x minidçútxg`l xfeg §Ÿ¨¨¨¦§¨

äòáLseq mipey`xd minid ipy eid m` elit` oky ,miiwp mini ¦§¨
zecp ini dray eid mdixg`ly mei xyr cg` jezne ,dzaif ini
xg`l daife zecp ini g"i oipn dlk `ld ,daif ini drax` cere
d`x] zecp inin i`cea `ed ipinyd meide ,miiwp mini dray

.[b dxey a dlah
,xac ly ellkïéàLxfegçútzecpd iniad dy`äòBh ¤¥¤©¨¨

a dpeaygaäòáMî úeçô,miiwp miniàìåaäòáL ìò øúé ¨¦¦§¨§Ÿ¤¤©¦§¨
øNòxyr drax` dz`x m`y s`e .epzpyn ixack ,miiwp mini ¨¨

`ide mini drayn zegta wtq icin z`vei `id xzei e` mini
`l` dzecp gztl zxfeg dpi` mewn lkn ,dlecb daf i`cea

.(`"r) lirl x`eank ,miiwp dray xg`l
oipny xaqe ,dpynd ixaca dligza drh dad` xa `c` ax
z` xizdl oiprl xn`p dnecke f"he f"i ly miiwpd minid

:oldlck dywd ok lre ,dlral drehd dy`dáø déì øîà̈©¥©
éàä élek éì änì ,àáøì äáäà øa àãà-lk z` jixv recn £¨©©£¨§¨¨¨¨¦¥©

,el`d minidäòáL éðîézmiiwpéøzLúå,dlral [xzeze-] ¦§¥¦§¨§¦§§¥
.jka dl ic dlecb daf `id m` elit` ixdydéì øîà`l ,`ax ¨©¥
`l` ,dlral dxizdl ick df oipn xn`päcð éãéì dðewúì§©¨¦¥¦¨

ïðéøîà÷ dçúôedxifgdle dpwzl ick mikxvp el` mini - ¦§¨¨¨§¦©
mini oipn xetqz `ly cr oky .daife zecp ini ly reaw xcql
zii`x `id m`d d`xzy dii`x lka mlerl zrcl lkez `l df

.lirl x`eank ,daif zii`x e` dcp
zxxane daf oaxw oica `ziixad ixac z` d`ian `xnbd

:mze`,ïðaø eðzdxdhpe mini dray dxtqy xg`l dlecb daf ¨©¨¨
z`hgl cg` ,dpei ipa ipy e` mixez ipy d`ian dz`nehn
z`hgde ,gafnd iab lr lilk zxhwen dlerd ,dlerl cg`e

e .mipdkl zlk`pìkmiypdúBòBhäody ozcp gzta,úBáæ ¨©¨
ïaø÷ úBàéáî,dafåoz`hg oaxwìëàð Bðéàixdy .mipdkl §¦¨§¨§¥¤¡¨

dxezd dxizd `le ,zwlnp `l` zhgyp dpi` serd z`hg
`ed oilega la` ,miycwa `l` wlnpy ser lek`l mipdkl
zeaiig opi`e zecp wtq zeaf wtq od el` zerehy xg`ne ,dliap
oaxw wtq `ed ze`ian ody serdy `vnp ,wtqn `l` oaxwa

.dliap wtq meyn dlik`a xeq` `ede ,oileg wtqî õeçef ¦
y da epipyy mei xyr dyly dz`xyå ,äòáL dçútefn ueg ¦§¨¦§¨§
y da epipyy mei xyr mipy dz`xyL ,äðBîL dçútodizy ¦§¨§¨¤

od ok lre ,zeaf i`ceïaø÷ úBàéán,i`ceìëàðåopaxw §¦¨§¨§¤¡¨
.mipdkl

:'zeaf zerehd lk' `ziixad oeyl lr `xnbd dywneèà[ike-] ¨
,úBáæ úBòBhä ìkyi daif yyg wx `l` ,zeaf i`ce opi` ixde ¨©¨

.odaeúåopic zerehd lky `ziixad zxne` ji` ,dyw cere - §
wx dz`xy drehd ike ,wtqn oaxw ze`iane zeafkãçà íBé¤¨

,àéä ïaø÷ ééeúéà úa íéîé éðLeinia ok dz`x m` elit` ixde §¥¨¦©¦¥¨§¨¦
zvxzn .oaxwa zaiig dpi`y dphw daf `l` dpi` dzaif

:`xnbdàlà,`ziixad ixac yexit `ed jk,úBòBhä úBáæ ìk ¤¨¨¨©
,zeaf od `ny oda wtzqdl yiy zereh oze` xnelkéáîúBà §¦

äðBîL dçúôe äòáL dçútî õeç ,ìëàð Bðéàå ïaø÷̈§¨§¥¤¡¨¦¦§¨¦§¨¦§¨§¨
,ìëàðå ïaø÷ úBàéánL.zeaf i`ce ody meyn ¤§¦¨§¨§¤¡¨

äðùî
yiy oic cer epiptly dpynd d`ian zencewd zeipynd ab`

:dhnl xeriye dlrnl xeriy el,dxeza exn`p mirbp ipin dnk
mdn yie ,cin mi`nh mdy mdn yi .miza irbpe mc` irbp mdae
e` mze`nhl okn jk xg`le mini zray mxibqdl odkd lry

.mxdhla ïéàzxdhãçà òeáMî úeçt íéòâp,xbqd lyàìå ¥§§¨¦¨¦¨©¤¨§Ÿ
ìL ìò øúéúBòeáL äL.xbqd ly.`xnba mixacd ex`eaie ¤¤©§Ÿ¨¨

àøîâ
`edy xbqd oi`y epzpyna epipyy dn :`xnbd zyxtnúeçẗ

òeáMîa mixen` mixacd ,cg`,íãà éòâðmdl ic minrtly ¦¨©¦§¥¨¨
exya xera zrxv rbp d`xp m`y .cala cg` reay ly xbqda
xya zign ekeza yiy e` ,rbpd jeza oal xry yi m` ,mc` ly
exibqn el` mipniq ea e`xp `l m` j` .cin e`nhn odkd ,ig
ea e`xp m`e ,aey odkd ed`ex reayd seqae .mini dray odkd
exibqn e`l m`e ,e`nhn rbpd [agxzd-] dyty e` el` mipniq
m`e ,aey odkd ed`ex ipyd reayd seqae .mitqep mini dray

nhn el` mipniq ea e`xp`ed rbpd m`e .exdhn e`l m`e ,e`
xg`l m`e ,cg` reay `l` exibqn odkd oi` ,dekna e` oigya
e`xp `l m`e ,e`nhn rbpd dyty e` oal xry ea d`xp reay
zegt mirbpa oi`' dpynd dzpyy `ede .exdhn el` mipniq ea
xbqd ly cg` reayn zegta xdhp rbpd oi` oky ,'cg` reayn

.deknae oigyay zrxva
epzpyna epipyy dneìL ìò øúé àìå','úBòeáL äLaéòâð §Ÿ¤¤©§Ÿ¨¨¦§¥

íézázereay dyly mikixv md minrtly ,mixen` mixacd ¨¦
ed`ex ,ziad zexiwa rbp d`xp m`y .mxdhl ick xbqd ly
`l m` ,aey ed`ex reayd seqae ,mini zray exibqne odkd
reayd seqa m`e ,mini dray cer odkd exibqn rbpd dyt
mipa`d z` uelgl odkd devn epira cnry e` rbpd dyt ipyd
odizgz zzle odizeaiaq z` [wilgdl] rivwdle zerbepnd
m`e .mini dray cer exibqne ,ziad z` gehle zexg` mipa`
m`e ,ziad z` odkd xdhn rbpd xfg `l iyilyd reayd seqa

.elek ziad z` uzep xfg
:xen`d oipra dyxc d`ian `xnbd,àtt áø øîàxn`p ¨©©¨¨

(f el) mildza,'dAx mFdY LhRWn l` ixxdM Lzwcv'Eú÷ãö' ¦§¨§§©§¥¥¦§¨¤§©¨¦§¨§
éètLî' ,íãà éòâð elà 'ìà éøøäkéòâð elà 'äaø íBäz E §©§¥¥¥¦§¥¨¨¦§¨¤§©¨¥¦§¥

.íézámr `ed jexa yecwd dyer dlecb dwcv mc` irbpa oky ¨¦
exdhl ick xbqd ly cg` reaya minrtl el icy jka rxevnd
minrtl oky ,md miyw mihtyn miza irbp la` ,e`nhl e`

.mxdhl e` m`nhl ick xbqd ly zereay dyly jixv
aezkd ly eheyt xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

`ey .xen`d:`xnbd zláéúk éàîa àø÷c déèLtdna - §¨¥¦§¨§©§¦
.df `xwn ly eheyt xacn,äãeäé áø øîàaezkd zernyn ¨©©§¨

,`idyEú÷ãö àìîìàddeab `idy 'dìëeé éî ,ìà éøøäk ¦§¨¥¦§¨§§©§¥¥¦©
éètLî éðôì ãBîòìEk mdy,øîà äaø .äaø íBäz`ed jk ©£¦§¥¦§¨¤§©¨©¨¨©

,df `xwn ly eyexitéètLnL éðtî ìà éøøäk Eú÷ãöE ¦§¨§§©§¥¥¦§¥¤¦§¨¤
.äaø íBäz.mixacd ex`eai jenqae §©¨

zyxtn .zxg` zwelgna ef mi`xen` zwelgn dlez `xnbd
:`xnbdéâìôéî÷ éàîa,daxe dcedi axazwelgnéaøã §©¨¦§§¦§§©¦

àðéðç éaøa éñBé éaøå øæòìà.ewlgpøæòìà éaø ,øîzéàc ¤§¨¨§©¦¥§©¦£¦¨§¦§©©¦¤§¨¨
,øîàcbpk l`xyi zeiekf z` mipf`nd ska milweyyk ¨©

`ed jexa yecwd ,mdizepeerLáBkzgz zepeerd z` xizqne ¥
,zepeerd sk z` zeiekfd sk rixkzy ick ,ceakd `qk zlign

.'EpizpFr WAki Epngxi aEWi' (hi f dkin) xn`pyeéaøa éñBé éaø ¨§©£¥¦§Ÿ£Ÿ¥©¦¥§©¦
,øîà àðéðç`ed jexa yecwdàNBðzepeerd sk z` diabne £¦¨¨©¥
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xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oikxr(iyily meil)

éîBé àúìz àøäéñ éúà íéã÷dpald clen `ae micwn - ¨¦¨¥¦£¨§¨¨¥
dpyd m` oky .d`ad dpyd ly dpyd y`x iptl mini dyly
ipy iciny `vnp ,xqg cg`e `ln cg` yceg dxcqk `id
mei mr yceg y`x mei dezyn mei dryze miyng mdy miycg
iwlg b"vyze mei ivge h"k mpyi clenl clen oia oky ,clend
.dvgne dryke dryze miyng yi cgi zeclen ipyae ,dryd
mini drax`a mcwzn ixyz clene dpyd y`x df oeayg itle
lgy oebke ,eiptly ixyz clene dpyd y`xn reayd zenin
clen ,dpyd y`x rawp mei eze`ae zay lila ixyz clen
.iriax mei lila legi `ad dpyd ly ixyz yceg y`xe ixyz
etqezi ,mixqg dylye mi`ln miycg dryz dyrp m` la`
dpyd ly dpyd y`x legie ,dpyd ini oipnl mini dyly cer
legi ixyz clen oky ,ixyz clen xg`l mini dyly d`ad
oi`e .eixg`ly zay lila rawi dpyd y`x eli`e ,iriax lila
lkk miyer mdy minkg lr zeixad eppxi `ly ick ok zeyrl
ly izin`d onfa aygzdl ilan miycgd z` miraewe ,evxiy

.clend
zeyrl oi` mb df mrhn `ld :dziiyew z` `xnbd dwiqn

miycg dpenyixdy ,mi`lnéøz éúà íéã÷ à÷ énð àzLä©§¨©¦¨¨¦¨¥§¥
éîBézngn ,mini ipya dpyd y`xl clend mcwi dzr mb - ¥

jka mbe ,mixizid mi`lnd miycgd ipy ly minid ipy ztqez
:`xnbd zvxzn .minkg lr opxl zeixad e`eaiáø øîàãk¦§¨©©

àéLøLîminrtly `ziixaa epipyy dn z` uxzl (a"r) oldl §¨§§¨
,xnerd spd mei ea lgy reaya mei eze`a dpyd y`x lg

xaecnyäðL äúéäL ïBâkefénð àëä ,úøaeòîixaca §¤¨§¨¨¨§¤¤¨¨©¦
xaecn ,mi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`y epzpynïBâk§

å ,úøaeòî äéðôlL äðL äúéäLjxevl sqepy xc` yceg ¤¨§¨¨¨¤§¨¤¨§¤¤§
øeaéòdäðLlk ezeyrl epiciabeqLãBçly `ln oia ,`edy ¦¨¨¤

xeaird yceg z` epiyr m`e .mei h"k ly xqg oiae ,mei miyly
ly dpyd y`x z` epncwdy `vnp ,xqg dxary dpyd ly
dyrp m` s` dzrne .clend iptl cg` mei dixg`ly ef dpy
miinei `ad dpyd y`x xg`zi `l mi`ln dpeny ef dpya

oky ,clend ixg`àøéñç àçøé éãäa àéìî àçøé ìcxqd - ©©§¨©§¨©£¥©§¨£¦¨
dpy ly cg` xqg yceg cbpk ef dpy ly cg` `ln yceg
zngn cg` meia `ad dpyd y`x xegi` cbpk ,xnelk .dxary
dpyd ly xqgd xeaird yceg micwn ,ipinyd `lnd ycegd

.cg` meia `ad dpyd y`x z` dxary
:`xnbd dywn aeyàîBé ãç ézkàåoiicr df ote`a mb ixde - §©©¦©¨

ycegd `lel oky ,clend ixg` cg` mei dpyd y`x xg`zn
,miineia `ad dpyd y`x xg`zn did dxary dpydn xqgd

zvxzn .oepixl yeygl yi oiicre ,cg` meia xg`zn `ed dzre
cg` mei ly xegi` :`xnbdéLðéàc eäéézòcà àìdler oi` - Ÿ©©§©§§¦§¥

ok lre ,minkg lr ezngn opxle eilr denzl mc` ipa zrc lr
.el yeygl oi`

d`xp `l' dpynd ixac xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbd
:'dpeny lr xzi,øîà àleòy `id dpynd zpeekäàøð àì ¨¨©Ÿ¦§¤

äðBîL ìò øúé øqçì íéîëçìmiycg dpenyn xzei zeyrl - ©£¨¦§©¥¤¤©§¨
,dpya mixqgøîà÷ àîòè éàîådpynd `pz z`f xn`e - §©©£¨¨¨©

`ed jke .envr ipta oick `le ,`yixd ixacl mrh zpizpk
,eixac yexitíéLãç äòaøàî íéúçBt ïéà íòh äî©©©¥£¦¥©§¨¨¢¨¦

ìò øúé øqçì íéîëçì äàøð àìc íeMî ,äðLa íéøaeòîä©§¨¦§¨¨¦§Ÿ¦§¤©£¨¦§©¥¤¤©
äðBîL.jenqa x`eand mrhdn ,miycg §¨

:`xnbd dywnàìc äòLz àðL éàî,mixqg mze` miyer ©§¨¦§¨§Ÿ
meynéîBé àúìz àøäéñ àøzééî ïk íàcdpald zkynp - §¦¥§©§¨¦£¨§¨¨¥

dpyd ly dpyd y`x xg`l mini dyly lel` ly dpyid
,xen`k clend meia dpyd y`x lg dxcqk dpya oky ,d`ad
dylya dpyd y`x mcwei mitqep miycg dyly xeqig ici lre

ok m` .miniénð àzLämixqg dpeny dyrpyk dzr mb -à÷ ©§¨©¦¨
éîBé éøz àøzééî-y`x xg`l miinei dpyid dpald jynzz §©§¨§¥¥

:`xnbd zvxzn .mitqepd miycgd ipy xeqig zngn dpyd
àéLøLî áø øîàãk`idy ,oldl `ziixad ixac z` uxzl ¦§¨©©§¨§§¨

zxaecnénð àëä ,úøaeòî äðL äúéäL ïBâkz` cinrdl yi §¤¨§¨¨¨§¤¤¨¨©¦
epizpyn ixacúøaeòî äéðôlL äðL äúéäL ïBâkz` epiyre §¤¨§¨¨¨¤§¨¤¨§¤¤

mei ef dpy ly dpyd y`x xg`zdy `vnpe ,`ln xeaird yceg
dpeny ef dpya dyrp m` s` dzrne .ixyz clen xg`l cg`
dpyd y`x xg`l miinei dpyid dpald jynzz `l mixqg

oky ,`adàéìî àçøé éãäa àøéñç àçøé ìcyceg xqd - ©©§¨£¦¨©£¥©§¨©§¨
dpyd ly `lnd xeaird yceg cbpk ef dpy ly cg` xqg
xqgd ycegd zngn `ad dpyd y`x zncwd ,xnelk .dxary
mcewd dpyd y`x xegi` ici lr zlhazn ,ef dpy ly ipinyd

.dxary dpyd ly xeaird yceg zngn
:`xnbd dywn aeyàîBé ãç àkéà ézkàådf ote`a mb ixde - §©©¦¦¨©¨

oky ,cg` meia `ad dpyd y`x xg`l clend xg`zn oiicr
,miineia xg`zn did dxary dpydn `lnd ycegd `lel
xegi` meyn :`xnbd zvxzn .cg` meia xg`zn `ed dzre
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oifge` mipy` cenr h sc ± oey`x wxtzereay
àøäéñ [éúà] íéã÷meia clendy .dpyd y`x mcew mini dyly `zcg Ð

ippxne ,zaya dpyd y`xe ,iriax.icar erac dn lk :xninl ,opax xza `nlr
àéùøùî áø øîàãë,inp `kd .zxaern dpy dzidy oebk :zxvr iab ,onwl Ð

.zxaern diptly dpy dzidy oebkùãç äðù øåáéòly ycg zeyrl epiciae Ð
xeair z`e .xqg oiae `ln oia dpyd ztqez
`vnpe ,xqg epiyr cwzy` ly dpy ly
zcnk eclen iptl xary ixyz epncwdy
xg`l oileki ep` jkitl ,cg` ycg oexqg
:xn`wck ,cg` ycg ielin zcnk df ixyz

.`xiqg icdal `iln `gxi lcãç éúëàå
àîåécg Ð `id `blte `neic ab lr s`e Ð

ef dzid m` inp oicd `ede .dil ixw `nei
xarl d`xpc ,ivexzl inp ivn ded zxaern
Ð diptly dpy hwpc i`de .miycg dpeny
dpya oizipzn `nwezin `lc meyn
miycg rax`n oizget oi` :ipzwc ,zxaern
i`e .ibq mixaern drax`a `d ,oixaern
oiae ,oixiqg dryz edl eyt Ð zxaerna
oixiqg dpeny elit` `lerl oia `ped axl
dryz la` ,zxaerna `l` `nwe`l `kil

.onwlck zxaerna `le dheyta `l Ðàì
éùðéàã åäééúòãà,idnz `l `nei cg` Ð

.ippxn `leàøäéñ àøúééîyly `wizr Ð
zeclez xcqc .dpyd y`x xg` inei
cg`e `ln cg` dpald clenl miycgd

yly dpyd y`xl dil zncwn ith Ð oixiqg `zlz zcar ike ,ziyixtck xqg
.ineiäéðôìù äðù äúéäù,mei miyly xeaird ycge ,zxaern cwzy` ly Ð

y`xl zxg`nc gkzy` ,`blte dryze mixyr `l` ied `l dpald oipnle
`lc oeike .`blte `nei `l` dpyd y`xl micw `l `zyde ,`nei `blt dpyd
.`nei cg `ki` izk`e :jixt `wc epiide .dil aiyg `w cg Ð minily mipy eed

éæçúéà ééåæçúéàoiytp xqninl oizrc` e`lc `ed op`e ,oic zial dpal Ð
.ippxn `l jklid ,diifginle
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éàîixyz clen m`y .mini dyly `xdiq micwn ok m`c Ð `lc dryz `py
opicar ike .zery dpeny iriax meia `ad ixyz clen Ð zay lil zligza
mi`iln dryz miyer ep`yke ,iriaxa dpyd y`x rawp Ð xqg cg`e `ln cg`
dyly clend mein dpyd y`x dgcpe ,mini dyly xg`zn zeriawd ixd Ð
meine ,zay meia didi reaiwdy ,mini
ixz micw inp `zyd .clend did rax`
mei clenl mini ipy reaiwd xg`ny ,inei
,reaiwd didi iyiy meiae ,iying meie iriax
didz iriax meinc ,inei ixz micwnc ixde
ipyil :i"yxl dywe .dycgd dpal d`xp
oebk Ð mini ipy micwn `lc zgkync
ziyc ,iriax meia did xary reaiw clenc
xgnl cr d`xz `le ,`xdiq iqkin iry
.`nei cg wx micwn `lc ,iying meia
clend oi`c uexizd itl `nwezin ikdac
ziy `xdiq iqkinc meyn ,eneia d`xp
inp `kd :yxitc ,qxhpewa yxit jk .iry
dpy xeaire zxaern dpy dzidy oebk
ze`n yng zg`e mixyr yng icye ,ycg
meia ixyz clen `vnze ,ryze mipeny
iqkin iry ziye .dry zg`e mixyr iying
lil cr dpald d`xz `ly `vnz ,`xdiq
reaiw xg`n oi`e (ycg dpy xeaire) dyy

ef dpy lywx xeaird liaya cwzy` lyn
reaiwd did mi`iln ipy ilele .mini dyng
xg`zn xqg cg`e `ln cg` lr mixizi mi`iln ['a] ('d) liaya ,iying meia
dncw `l `zyde .cwzy` enk iriay meia rawie ,iyy meie iying mei reaiwd
,`ki`c oipnifc ab lr s`e :qxhpewa yxite .cg` mei `l` reaiwl dpald zii`x
zicy ike ,zaya rawpe xyr dpenya zay axra cwzy`c clend did m` oebk
rax` iying meia clend `vnz ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr yng
,zcar mi`iln dpeny `dc ,zaya eraw dzre ,meia ea dpald zi`xpe ,dxyr
`l` micw `lca Ð opinwen ikda op`c ,`id `kxit e`l Ð inei ixz micw `zyde
rnyn Ð inei ixz micwn cenlzd xn`wc `zyd :el dyw cere .`nei cg
bdpn oi` mixac dnknc ,`din ol ztki` `l `zydc iiegcl `kile !inei ixz `ki`e ,iying meia rawie c"xhba `ad clen ea migec ep` `zyde ,ok rxi` `l mlerlc
iriay mei `zyd egc `l jklc :uxize yxit i"yx `dc ,`zil `dc .migec ep` xy`k daxr iptn cg` mei oigec eid `l mdiniac ,mi`xen`d inia didy dnl dey
oey`x mei cr iriay meia mb dil epigc i`e ,iay ixz meyn xgnl mb dgcpe g"ida clend rxi`c ,inei ixz micwnc ogky`c oipnif ok m`c meyn ,xtey zevn miiwl
ziye) `zcgn dxyr dpeny `xdiq iqkin laa ipalc ,inei ixz micwdl c"xhb oiqtez ep` oi` jklc :i"yx uxize !opiwiic inp `zyd .inei ixz micwnc gkzy` Ð
(ixz) dil `iyw i`n ,ok m` :xn`z m`e .xgnl cr mei eze`a zi`xp lkl `le li`ed ,inei ixz micwn ied `le ,(a,k) dpyd y`xc `nw wxt seq `zi`ck (`wizrn
did cwzy`c clendc dil rnync :xnel yie !inei ixz dncwd `kile ,iry dpeny iriaxa `pci`d zay lil zligza cwzy`c clendyk `ld ?inei ixz micwn inp
`le .jenqa `lerl dl yxtn oke ,`ped axl yxtzz jkac ,mixiqg dpenye oixaern miycg drax`n oizget oi`c `yixc `inec ,dhnl e` dxyr dpeny iyiy meia
,ikda ixiin inp `tiqc `ped axl dil rnyn jklid .reaiwd iptly mein did cwzy`c cleny `peeb i`dka wx ,opicar mixiqg dpenyc `ler ly eyexit zgkyn
`gipe .iriax meia d`xz zery xyr dpeny iqkin inp ikc ,zery izy drax` meia clend `pci`d jklid ,dxyr dpeny dyya reaiwd meil mcw cwzy`c clendy
oiqtz `lc opiyxtc i`nl :xn`z m`e .reaiwd iptly meia clendc ,`tiqc `inec dil rnync .zery xyr iriaya clend did cwzy`c ipy `l i`n` ,`dl `zyd
leki `ld ?xn`w i`ne ?oxcqk lr mixizi mi`ln ipy opicar ik inei ixz micw `zyd :`ibeqd zligza xn`w i`n ,dry dxyr dpeny mcw `l m` `xdiq micwnl
iptly meia clend rxi` cwzy`c `din `kid inei ixz micwn jixtc :xnel yie !laa ipal d`xz `l mei eze` lkc ,zery dryzl clend did mi`ln ipyac zeidl

.[i"yx .jk xg` d`xz dxyr dpeny dqkzz inp ikc ,reaiwd meia rx`i `pci`dc ,dry iyy meia] reaiwdàëädze`a Ð zxaern diptly dpy dzidy oebk inp
dpeny da epiyry ef dpy :yexit Ð zxaern diptly dpy dzidy oebk inp `kd ik .mi`ln dpenya opicar jkle ,zxaern dpydc xninl dil dede ,opiniiw dpy
xg`zi mi`iln oitiqenyke ,(clend eay) iriax meia oxcqk eidi m` ef dpyd reaiwd didi Ð zaya clende reaiwd did cwzy` m` ,xeaird did `l m`e .mi`iln

.`nei cg wx micwn `lc ixd ,iyy mei cr d`xp `le ,zery zg`e mixyr iying meia rxi` clend [xeaira la`] .iriay mei cr cg` mei cerãçî`zrc` `l `nei
`kilc `kid oi`iln dpeny `zyd icarc rnyn Ð iypi`c,dxyr dpeny iriaya didi d`ad dpyac meyn c"xhb migec ep`c `pci`d :dywe .`nei cgn wx micwn

mrt meya ekix`iy zeriawe mixeair epl excqy mze` owzl evx `lc :xnel jixve !`nei cg `l` `kil izk`e ,mi`iln ipy dyrpe ,mini dyy `ki`e ipy meia rawie
.mi`iln drayn xzei dpydéàîdyly liayae ,iriax meia clend meia reaiwd rx`i oxcqkac .inei `zlz `xdiq `xziin ok m`c Ð `lc mixiqg yly `nrh

.ipy meia reaiwd didie ,inei ixz `xziin inp ixz .oey`x meia rawie inei yly `zyn ixva mixiqgïåâë`vnpe ,miyly dpy xeaire Ð zxaern diptly dpy dzidy
didi clende ,iriax meia didie ,xzei mini ipy ,mei miylyn `edy xeaird ycg liaya dzr xg`zi mixiqg dpenyd liayae ,ipy meia zeidl ie`x did reaiwd
ixiinc :xacl daeyz !iyy mei cr d`xz `le iqkin iry ziyc ,`ki` inp inei ixz :`iyw i`e !`nei cg `ki` izk` :jixtc `d epiide .zery zg`e mixyr iyinga
meia ze`xl dlekie ,mein iry ryz [iptl] clend didi ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr yng miyz ikc .reaiwd iptly meia iry yng clend did cwzy`c
d`xz `le zery zg`e mixyr iying meia didi dpydy ,zayd zlgza clend did cwzy` m` ,i`ce la` .`nei cg wx micwn df oi`e ,l`xyi ux` ipal iying
dpeny `d ,dpeny lr xzi xarl d`xp `l :xn`w `tiqc ,`ped axlc idpe :xn`z m`e .inei ipy `xdiq xziin ok m`c ,mixiqg dpeny dyrp `l f` Ð mei eze`a
yxtl `ed wewf Ð mixaern miycg drax`n oizget oi` oizipznc `yix` ,iyiy mei cr iying meia llk zi`xp `lc `kide ,zxaern dpya `l` opigkyn `le ,opicar
:xnel yi !oiccvl ied ok m` Ð reaiwl clend mcew cwzy`c ,envr iying meia zi`xpc `kid epiide ,opicar dpeny `d Ð dpenyn xzi oixqgn oi`c meyn ,`lerk
`pz `tiqae ,reaiwl clend mcw cwzy` m` Ð opicar mixiqg dpenyc `yixa `pz .oxcqkn miycgd zepyl ep` oilekiy dn lk ol iiexe`l zgp oizipznc `pzc

.`peeb cga `tiqe `yix `nwezin ,lirl ziyixtc i`nle .ereaiw meil clen cwzy` mcw `l m` Ð opicar mi`iln dpenyc
ipy
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה סיון, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת חי' בתי' תחי'

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבה מי' סיון עם המצורף אליו, ובהתענינות ראיתי את הבול 

המצורף.

יודעת  בודאי  אשר  הלוחות  ציור  קצת  שלפלא  אלא  טעמים,  ומכמה  הוא  נכון  הרעיון  ובכלל 

בבא  ]ומהם  בכ"מ  חז"ל  ממאמרי  וכמבואר  עיגול,  בחצי  ולא  מלמעלה  גם  מרובעות  להיות  שצריכים 

בתרא יד, א[ וכמפורסם ג"כ ע"י הציור שעל השיחות לנוער וכו' כוונתי בהנ"ל לא לשם בקורת סרק אלא 

שכאשר יתמו כולם )בולים אלה( לתקן בהדפסה הבאה ועד"ז בשאר המקומות בם נמצא ציור לוחות.

המשך בעמוס דה
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.zxaern diptly dpy dzidy oebkùãç äðù øåáéòly ycg zeyrl epiciae Ð

xeair z`e .xqg oiae `ln oia dpyd ztqez
`vnpe ,xqg epiyr cwzy` ly dpy ly
zcnk eclen iptl xary ixyz epncwdy
xg`l oileki ep` jkitl ,cg` ycg oexqg
:xn`wck ,cg` ycg ielin zcnk df ixyz

.`xiqg icdal `iln `gxi lcãç éúëàå
àîåécg Ð `id `blte `neic ab lr s`e Ð

ef dzid m` inp oicd `ede .dil ixw `nei
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zeclez xcqc .dpyd y`x xg` inei
cg`e `ln cg` dpald clenl miycgd

yly dpyd y`xl dil zncwn ith Ð oixiqg `zlz zcar ike ,ziyixtck xqg
.ineiäéðôìù äðù äúéäù,mei miyly xeaird ycge ,zxaern cwzy` ly Ð

y`xl zxg`nc gkzy` ,`blte dryze mixyr `l` ied `l dpald oipnle
`lc oeike .`blte `nei `l` dpyd y`xl micw `l `zyde ,`nei `blt dpyd
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opicar ike .zery dpeny iriax meia `ad ixyz clen Ð zay lil zligza
mi`iln dryz miyer ep`yke ,iriaxa dpyd y`x rawp Ð xqg cg`e `ln cg`
dyly clend mein dpyd y`x dgcpe ,mini dyly xg`zn zeriawd ixd Ð
meine ,zay meia didi reaiwdy ,mini
ixz micw inp `zyd .clend did rax`
mei clenl mini ipy reaiwd xg`ny ,inei
,reaiwd didi iyiy meiae ,iying meie iriax
didz iriax meinc ,inei ixz micwnc ixde
ipyil :i"yxl dywe .dycgd dpal d`xp
oebk Ð mini ipy micwn `lc zgkync
ziyc ,iriax meia did xary reaiw clenc
xgnl cr d`xz `le ,`xdiq iqkin iry
.`nei cg wx micwn `lc ,iying meia
clend oi`c uexizd itl `nwezin ikdac
ziy `xdiq iqkinc meyn ,eneia d`xp
inp `kd :yxitc ,qxhpewa yxit jk .iry
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lil cr dpald d`xz `ly `vnz ,`xdiq
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ef dpy lywx xeaird liaya cwzy` lyn
reaiwd did mi`iln ipy ilele .mini dyng
xg`zn xqg cg`e `ln cg` lr mixizi mi`iln ['a] ('d) liaya ,iying meia
dncw `l `zyde .cwzy` enk iriay meia rawie ,iyy meie iying mei reaiwd
,`ki`c oipnifc ab lr s`e :qxhpewa yxite .cg` mei `l` reaiwl dpald zii`x
zicy ike ,zaya rawpe xyr dpenya zay axra cwzy`c clend did m` oebk
rax` iying meia clend `vnz ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr yng
,zcar mi`iln dpeny `dc ,zaya eraw dzre ,meia ea dpald zi`xpe ,dxyr
`l` micw `lca Ð opinwen ikda op`c ,`id `kxit e`l Ð inei ixz micw `zyde
rnyn Ð inei ixz micwn cenlzd xn`wc `zyd :el dyw cere .`nei cg
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oey`x mei cr iriay meia mb dil epigc i`e ,iay ixz meyn xgnl mb dgcpe g"ida clend rxi`c ,inei ixz micwnc ogky`c oipnif ok m`c meyn ,xtey zevn miiwl
ziye) `zcgn dxyr dpeny `xdiq iqkin laa ipalc ,inei ixz micwdl c"xhb oiqtez ep` oi` jklc :i"yx uxize !opiwiic inp `zyd .inei ixz micwnc gkzy` Ð
(ixz) dil `iyw i`n ,ok m` :xn`z m`e .xgnl cr mei eze`a zi`xp lkl `le li`ed ,inei ixz micwn ied `le ,(a,k) dpyd y`xc `nw wxt seq `zi`ck (`wizrn
did cwzy`c clendc dil rnync :xnel yie !inei ixz dncwd `kile ,iry dpeny iriaxa `pci`d zay lil zligza cwzy`c clendyk `ld ?inei ixz micwn inp
`le .jenqa `lerl dl yxtn oke ,`ped axl yxtzz jkac ,mixiqg dpenye oixaern miycg drax`n oizget oi`c `yixc `inec ,dhnl e` dxyr dpeny iyiy meia
,ikda ixiin inp `tiqc `ped axl dil rnyn jklid .reaiwd iptly mein did cwzy`c cleny `peeb i`dka wx ,opicar mixiqg dpenyc `ler ly eyexit zgkyn
`gipe .iriax meia d`xz zery xyr dpeny iqkin inp ikc ,zery izy drax` meia clend `pci`d jklid ,dxyr dpeny dyya reaiwd meil mcw cwzy`c clendy
oiqtz `lc opiyxtc i`nl :xn`z m`e .reaiwd iptly meia clendc ,`tiqc `inec dil rnync .zery xyr iriaya clend did cwzy`c ipy `l i`n` ,`dl `zyd
leki `ld ?xn`w i`ne ?oxcqk lr mixizi mi`ln ipy opicar ik inei ixz micw `zyd :`ibeqd zligza xn`w i`n ,dry dxyr dpeny mcw `l m` `xdiq micwnl
iptly meia clend rxi` cwzy`c `din `kid inei ixz micwn jixtc :xnel yie !laa ipal d`xz `l mei eze` lkc ,zery dryzl clend did mi`ln ipyac zeidl

.[i"yx .jk xg` d`xz dxyr dpeny dqkzz inp ikc ,reaiwd meia rx`i `pci`dc ,dry iyy meia] reaiwdàëädze`a Ð zxaern diptly dpy dzidy oebk inp
dpeny da epiyry ef dpy :yexit Ð zxaern diptly dpy dzidy oebk inp `kd ik .mi`ln dpenya opicar jkle ,zxaern dpydc xninl dil dede ,opiniiw dpy
xg`zi mi`iln oitiqenyke ,(clend eay) iriax meia oxcqk eidi m` ef dpyd reaiwd didi Ð zaya clende reaiwd did cwzy` m` ,xeaird did `l m`e .mi`iln

.`nei cg wx micwn `lc ixd ,iyy mei cr d`xp `le ,zery zg`e mixyr iying meia rxi` clend [xeaira la`] .iriay mei cr cg` mei cerãçî`zrc` `l `nei
`kilc `kid oi`iln dpeny `zyd icarc rnyn Ð iypi`c,dxyr dpeny iriaya didi d`ad dpyac meyn c"xhb migec ep`c `pci`d :dywe .`nei cgn wx micwn

mrt meya ekix`iy zeriawe mixeair epl excqy mze` owzl evx `lc :xnel jixve !`nei cg `l` `kil izk`e ,mi`iln ipy dyrpe ,mini dyy `ki`e ipy meia rawie
.mi`iln drayn xzei dpydéàîdyly liayae ,iriax meia clend meia reaiwd rx`i oxcqkac .inei `zlz `xdiq `xziin ok m`c Ð `lc mixiqg yly `nrh

.ipy meia reaiwd didie ,inei ixz `xziin inp ixz .oey`x meia rawie inei yly `zyn ixva mixiqgïåâë`vnpe ,miyly dpy xeaire Ð zxaern diptly dpy dzidy
didi clende ,iriax meia didie ,xzei mini ipy ,mei miylyn `edy xeaird ycg liaya dzr xg`zi mixiqg dpenyd liayae ,ipy meia zeidl ie`x did reaiwd
ixiinc :xacl daeyz !iyy mei cr d`xz `le iqkin iry ziyc ,`ki` inp inei ixz :`iyw i`e !`nei cg `ki` izk` :jixtc `d epiide .zery zg`e mixyr iyinga
meia ze`xl dlekie ,mein iry ryz [iptl] clend didi ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr yng miyz ikc .reaiwd iptly meia iry yng clend did cwzy`c
d`xz `le zery zg`e mixyr iying meia didi dpydy ,zayd zlgza clend did cwzy` m` ,i`ce la` .`nei cg wx micwn df oi`e ,l`xyi ux` ipal iying
dpeny `d ,dpeny lr xzi xarl d`xp `l :xn`w `tiqc ,`ped axlc idpe :xn`z m`e .inei ipy `xdiq xziin ok m`c ,mixiqg dpeny dyrp `l f` Ð mei eze`a
yxtl `ed wewf Ð mixaern miycg drax`n oizget oi` oizipznc `yix` ,iyiy mei cr iying meia llk zi`xp `lc `kide ,zxaern dpya `l` opigkyn `le ,opicar
:xnel yi !oiccvl ied ok m` Ð reaiwl clend mcew cwzy`c ,envr iying meia zi`xpc `kid epiide ,opicar dpeny `d Ð dpenyn xzi oixqgn oi`c meyn ,`lerk
`pz `tiqae ,reaiwl clend mcw cwzy` m` Ð opicar mixiqg dpenyc `yixa `pz .oxcqkn miycgd zepyl ep` oilekiy dn lk ol iiexe`l zgp oizipznc `pzc

.`peeb cga `tiqe `yix `nwezin ,lirl ziyixtc i`nle .ereaiw meil clen cwzy` mcw `l m` Ð opicar mi`iln dpenyc
ipy

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

à÷ éîð àzLä ,éîBé àúìz àøäéñ éúà íéã÷̈¥¨¥¦£¨§¨¨¥¨§¨©¦¨
!éîBé éøz éúà íéã÷¯ïBâk :àiLøLî áø øîàãk ¨¥¨¥§¥¥¦§¨©©§¨§¦¨§

éîð àëä ;úøaeòî äðL äúéäL¯äúéäL ïBâk ¤¨§¨¨¨§¤¤¨¨©¦§¤¨§¨
àçøé ìc ,LãBç äðL øeaéòå ,úøaeòî äéðôlL äðL̈¨¤§¨¤¨§¤¤§¦¨¨¤©©§¨

.àøéqç àçøé éãäa àéìî¯!àîBé ãç ézkàå¯àì ¨§¨©£¥©§¨©¦¨§©©¥©¨¨
íéîëçì äàøð àì :øîà àleò .éLðéàc eäéézòcà©©§©§¤¡¨¥¨¨©Ÿ¦§¤©£¨¦
íòh äî :øîà÷ àîòè éàîe ,äðBîL ìò øúé øqçì§©¥¨¥©§¨©©§¨¨¨©©©©
äðLa íéøaeòîä íéLãç äòaøàî íéúçBt ïéà¯ ¥£¦¥©§¨¨¢¨¦©§¨¦§¨¨

.äðBîL ìò øúé øqçì íéîëçì äàøð àìc íeMî¦§Ÿ¦§¤©£¨¦§©¥¨¥©§¨
àìc äòLz àðL éàî¯àøäéñ àøzééî ïk íàc ©§¨¦§¨§¨§¦¥§©§¨¦£¨

,éîBé àúìz!éîBé éøz àøzééî à÷ éîð àzLä¯ §¨¨¥¨§¨©¦¨§©§¨§¥¥
;úøaeòî äðL äúéäL ïBâk :àiLøLî áø øîàãk¦§¨©©§¨§¦¨§¤¨§¨¨¨§¤¤

éîð àëä¯ìc ,úøaeòî äéðôlL äðL äúéäL ïBâk ¨¨©¦§¤¨§¨¨¨¤§¨¤¨§¤¤©
.àéìî àçøé éãäa àøéqç àçøé¯ãç àkéà ézkàå ©§¨©¦¨©£¥©§¨¨§¨§©©¥¦¨©

!àîBé¯.ïézòcà åàì ïðàå ,éæçúéà ééeæçúéà :éøáñ ¨¨§¦¦§£¥¦§£¦©£©¨©©§¦
éàîá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ערכין. פרק שני - אין נערכין דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



קפב
oifge` mipya cenr h sc ± oey`x wxtzereay

éâìôéî÷ éàîáoa oerny oaxk dl xaq ilin izxza oizipznl iwenc `ped ax Ð
oizget oi` :oizipzn `yxtin ikde .miyly oipnife dryze mixyr oipnifc ,l`ilnb
Ð oixiqg dpeny `d ,oixiqg dpenyn ith opicar `lc ,oixaern miycg drax`n

re ,zxaerna `l` dl zgkyn `le .opicard`xp `le .`lercke ,miyly dxeai
oi`iln dpeny `d Ð dpeny lr xzei xarl
,dryze mixyr dxeaire zxaernae .opicar
dl xaq `lere .oerny oaxk epiide ,lirlcke
`l jkld ,miyly mlerlc `nw `pzk
`le ,`nrh cga `l` oizipzn `nwezin
dpeny `d ,ipzw dpenyn xzei xqgl d`xp
la` .miyly dxeaire zxaernae ,oicar Ð
`l inp oi`iln dpeny elit` Ð xarl
zxaernc .inei ipy `xdiq micwc ,opicar
dinewe`l `kil dryze mixyr dxeaire
.miylyn xiva dpy xeair oi`c ,`ped axk

ðä íåéá àìàóea rxi`y mei eze`a Ð
oqipa xyr dyyay itl .oqipa xyr dyy
miyng meie ,miyng zepnl oiligzn ep`
meic ,oipnd zlgzdl oey`x meia rlwi`
,ziriay zay seq ied dryze mirax`

.reayd ligzn miyng meiaeùàø ïéàå
åøåáéò øåàì åà 'åë äðùäexeair xe`l Ð

ly cg`e miyely ea rxi`y meia ,oqip ly
xe` ied Ð zaya oey`xa oqip m` ,oebk .oqip
xe`" dil ixw ikdl .zaya iyily exeair
,ycgd xarzn eay dlil `edy Ð "exeair
cg`e miyly mei yceg y`x miyeryky

.xaern xary ycg iedïéøéñç íäéðùÐ
oixiqg drax` edl eedc oeike ,oeiqe eilqk
ied Ð `hiiwa mixiqg drax`e ,`eezqa
opicar `pci`d `dc .spd meia dpyd y`x
epl yie ,oxcqk dngd zeni iycg mlerl
gqt ly iyilyl .x"b y"a z"` :reaw oniq
ike .exeair xe`l epiidc ,dpyd y`x ied
y`xl dil zncwn Ð ith xqg cg car
axl `l` .spd meil epiidc ,`nei cg dpyd
oeik `d ,opicar inp oixaern :xn`c `ped
Ð oi`iln drax` dngd zenia opicarc
dil dedc ,`nei cg dpyd y`xl zxg`n
ly iriax meil oqip ly exeair xe` xe`l

.gqtïðéãáò äòáù àä.`lerl elit` Ð
meyn Ð oi`iln dpny opicar `lc `dc
,dray la` ,inei ixz `xdiq iz` micwc
`de .opicar Ð `nei cg `l` micw `lc
`picare ,`eezqa opicar [`lc] oipnif
dil `pixarne ,oxcqk sxegd iycgl

!exeair xe` xe`l inp dil dede ,mi`ln drax` opicare ,`hiiwaàìàedciclc ,oixiqge oi`iln edl zilc ,`ed mixg` Ð xzei `le exeair xe`l mlerl :ipzwc `d Ð
.oxcqk [edlek] miycgd lkíéîé äòáøà àìà.oxcqk edlek epiidc ,iying meil d`ad dpyl `ai ,oey`x meia dpyd y`x rxi` m` Ððä íåéáäì úçëùî àì óÐ

.exeair xe`l rlwn oxcqka `dcàçøé ìã,cgia oi`iln oey`xd xc`e hay opicarc ikid ikc .`ln dil zcarc xeairc `gxi icdal ,xqg dil ciare ,`hiiwc Ð
oia `ziy edl eed Ð iccd icda oixiqg ixz opicar `l i` ,miyly dpy xeairc oeike ,dyng Ð zxaern dpy dzid m` :opixn` `dc .cgi oixiqg xii`e oqip inp opicar
.spd meia rlwine ,oixiqg rax` `hiiwa edl eed jklid .inei ixz dpyd y`xl dil zxg`n Ð `zy igxi lr `ln ycg cg ztqen ik `dc ,dpyd y`xl dpyd y`x

ïðéòåîùàì àúà àðéðî íéøçà`linne ,jxevl ycgd z` oixarn oi` :xninl edl irai` ikde .drax` `l` dfl df oia oi`c `hiyt ,edl zi` oxcqkc oeik :dinza Ð
!drax` `l` dfl df oia oi`c `prci[ïì òîùî÷ àä]ez` `lc `kid la` ,epnfa d`xpy ycga ilin ipd :`pin` ded jxevl ycgd z` oixarn oi` :ixn` ded i` Ð

.micr it lr ycwl devnc meyn ,edxarz jgxk lr Ð miyly meia icdq'åë ïì òîùî à÷elit`e ,dfl df oia mini drax` :jcia hewp `pniq i`dc ,rnyn ikdc Ð
.dpald zi`xp `léòùã àîåé àëéàäå`ki` `dc .gqtl gqt oia dheyt dpya mini dyng `ki`c oipnif edin ,mixg` ilf` dpald zeclen xzac inp idp ,xnelk Ð

ylyl `v ,miwlg dyye miray ze`n dpenye zery dpenye mini drax` `ki` d`ad dpy clenl df clen oiac .`piiteh `nei cg ith mipy ylylc ,iryc `nei
.cg` mei `vnz Ð zery dpeny dpy lkl ,mipyïéðù ïéúìúã àîåéåze`n dpeny lkn drax`e miyy ze`n dpeny `v dyye miray ze`n dpenyd on ixdy Ð

miyy ze`n dpeny miylyl ixd Ð zery rax` drax`e miyy ze`n dpeny dyng aeyg ,drya miwlg mipenye sl` ixdy .dpy miylyl mei `vnz ,dyye miray
.cg` mei ody ,zery rax`e mixyr Ð drax`eàðåä áøã àäì øáñ ìàåîù óàå.opicar inp oi`iln dpenyc Ðíéàéìî íäéðùoebk (mipy) oixiqgd on mdipy Ð

.dyye miyng ze`n yly `id ixde ,oxcqk lr mini ipy ztcer dpy `vnp Ð mi`iln dyrz m` ,xii`e oeeygxnïéøéñç íäéðù,oeiqe eilqk oebk ,oi`ilnd on mipy Ð
.oi`iln `ipnz opicar `nl` .drax`e miyng ze`n yly oxcqke ,mipye miyng ze`n yly `id ixde ,oxcqkn mini ipy dxiqg dpy z`vnp Ð oixiqg dyrz m`

äîçä úåîéë øéæð éðéøä.dynge miyy ze`n yly zexifp dpen Ð dngd zeni oipnk xn`y (e`) Ðàðåä áøë äì øáñ éáø óàå.mi`iln dpeny opicar :xn`c Ð
ùãç äàøðå.dpyd y`x zeriaw meia ,epnfa ixyz dpal Ðäîú éáø äéäå.mini dyly zeriawd enicwd ixdy ,mini dyly dpald xg`l didy itl Ð
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éðù.exeair xe`l Ð xqg cg`e `ln cg` .oqipa xyr dyy Ð spd meil mixiqg
miyly meic ,cg`e miyly meil epiidc (exeairc) exeair xg`y lil :yexit

`edy oqipa xyr dray ea rxi`y mei eze`a `ed oqipa cg`e.gqtl iyily mei

óåñzxaern dpy dzidy oebk Ð 'ek dl zgkyn `l spd meia mixg`l seq
xeair epiyrc oeike ,miyly dxeaire
ycg xqgl epl yi Ð mei miylyn dpy
ogky` jkl ,uiwd ly minilydn cg`

.spd meia

äùòîd`xpe mixqg dryz iax dyre
meia ixyz clen Ð epnfa ycg
epiyr j`id :dinz iax dide .dpyd zeriaw
:yexit ?epnfa ycg d`xpe mixqg dryz
meia did cwzy`c clene reaiwc xeaq iax
dpy rawede ,mixqg dryz dyre ,iriay
dn itl ,dinz did ok lre .oey`x meia
meia clende reaiwd cwzy`c xeaqy
mei cr oica did `l dpyd ok m` Ð iriay
xg` mini dyly dpald d`xz `lc ,iriax
`ny :epa oerny iax eiptl xn` .reaiwd
,miyly dpy xeaire ,dzid zxaern dpy
`zlz lc .mi`ln mdipy epiyr cwzy`e
dpy :yexit .dizkec` dil mwe `zlz icda
dryzd epiyry ef dpy dzid zxaern
meia reaiwd did cwzy` i`ce ,mixqg
zxaern ef dpy epiyry ici lre ,iriay
xg`ziy oica did Ð miyly dpy xeaire
,mini dyy cwzy` lyn reaiwd dpyd
yly iax dyry ici lre ,iriax meia rawie
cwzy`e .oey`x meia dpyd rawed mixqg
reaiwl clend micwe ,mi`ln mdipy epiyr
cwzy`c clend rxi`e ,mini ipy cwzy`c
zg`e mixyr iying zicy ike ,iyily meil
clend iedc ,ryze mipeny ze`n yng
meia dzr d`xp jkle ,oey`x meia `zyd
clend micw cwzy` dxe`kle .reaiwd
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dpeny miyery dpyna x`ean `ped ax zrcly ,lirl x`azd
oi` mi`ln dpeny s` `ler zrcle ,dpya miycg mi`ln
zyxtn `xnbd .xg` ote`a dpynd z` yxit ok lre ,miyer

:mzwelgn yxey z`éâìôéî÷ éàîa,`lere `ped axaini oipn §©¨¦§§¦§
l sqepd `edy oey`x xc` ycegäðL øeaéò.ewlgp,àéðúc ¦¨¨§©§¨

änkl mitiqeny ycegd ini mdìL ,äðL øeaéòíéLef ,mei ©¨¦¨¨§Ÿ¦
la` .`nw `pz zhiy `id,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥

miyerbeq lk eze`LãBçax xaeqe .`ln oiae xqg oia ,`edy ¤
ote`a dpynd z` cinrd ok lre l`ilnb oa oerny oaxk `ped
,xqg xeaird yceg dide zxaern dxary dpyd dzidy
x`eank ,mi`ln dpeny ef dpya zeyrl xyt` df ote`ay
yxtl leki did `l ok lre ,`nw `pzk xaeq `ler la` .lirl
,`ln mlerl xeaird yceg ezhiyl ixdy ,df ote`a dpynd z`
yxtl gxked jkitle ,mi`ln dpeny miyer oi` mlerl ok m`e

.xg` ote`a dpynd z`
:`ziixan `ped ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy `ld ¥¦¥

,`ziixaaa àlà äìç úøöò ïéàea lgy reaya mei eze` ¥£¤¤¨¨¤¨§
dpy dze`aðä íBéó.oqipa f"h `edy ezaxwde xnerdïéàå ¨¥§¥

a Bà àlà äìç äðMä Làøea lgy reayd meiðä íBéóxnerd Ÿ©¨¨¨¨¤¨§¨¥
,el mcwyBøeaéò øBàì Bàreayd mei eze`a epiid ,oqip ly §¦

.xii` '` mei ea lgyäðBîL øîàã àleòì àîìLamiycg ¦§¨¨§¨§¨©§¨
ïéøéñçdpyaïðéãáòdpeny la`,ïðéãáò àì ïéøaeòî £¥¦¨§¦©§¨¦Ÿ¨§¦©

dì úçkLîsqep yceg exqige mixqg dpeny da eyry dpya ©§©©¨
z` eyre ,dngd zenia sqep ycege minybd zeniaïäéðL§¥¤
ycegl [mi`ln zeidl dxcqk dpya mkxcy oeiqe elqk],øñç̈¥

dixg`ly dpyd y`x legiyaea lgy reayd meiðä íBéó §¨¥
diycg eidy dxcqk dpyae .xnerdøñç ãçàå àìî ãçà¤¨¨¥§¤¨¨¥

dpyd y`x legi ,`ln oeiq dideBøeaéò øBàìreayd meia - §¦
xg` meia dpyd y`x lg oi` mlerl la` .xii` '` ea lgy
lr mlerl mitiqen oi` `ler zhiyl oky ,el` mini ipy caln
drayn xzei eidi `ly ick ,dngd zeniay mi`lnd miycgd
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`edy reaya meiaBøeaéò øBà øBàìlil xg`ly dlild - §¦
ir.xii` 'a ea lgy meia xnelk ,xii` '` `edy oqip ly exea

md mkezn drax` mi`ln miycg dpeny miyeryk ixdy
xg`zne ,uiwd ini lr mei cer sqepy `vnpe ,uiwd iycgn

:`xnbd zvxzn .sqep meia dpyd y`xå ,àðeä áø Cì øîàik ¨©¨©¨§
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ïéàyxtdäðMä Làø ïéadfäðMä Làøì,eixg`lyàlà ¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨

úøaeòî äðL äúéä íàå ,ãáìa íéîé äòaøàmdipia didi ©§¨¨¨¦¦§©§¦¨§¨¨¨§¤¤
ly yxtdäMîçcg`e `ln cg` yceg miyer mlerly .mini £¦¨

drax` mb minrtl miyery epzpyn ixack `le ,oibexiql xqg
jkitl .jtidl oke mixqg dpeny e` draye mi`ln dyng e`
dpyn dpyd y`x lye zxvr ly reayd mei wgxzn mzhiyl
miycg dyy eyry zxaern dpyae ,mini drax`a dpyl
lye zxvr ly reayd mei wgxzn ,mixqg draye mi`ln dpnn
xe`l dpyd y`x legi `l mlerl j` .sqep meia dpyd y`x

.oqip ly exeair xe`

`ld :`xnbd dywn aeyíéøçàì óBñ óBñmbðä íBéaàì ó ©£¥¦§¨¥Ÿ
dì úçkLîoqip mlerl mzhiyl ixdy ,dpyd y`x legiy ©§©©¨

legi mlerl ok m`e ,mixqg lel`e fenze xii`e mi`ln a`e oeiqe
xg`l cg` mei `edy ,xii` '` ea lgy reayd meia dpyd y`x

:`xnbd zvxzn .spd mei ea lgy reayd meiáø øîà̈©©
,àéLøLîmeia dpyd y`x ea legiy ote` epyi mixg` itl mb §¨§§¨

,spdeäðL äúéäL ïBâkefå úøaeòîyceg z` eyrøeaéò §¤¨§¨¨¨§¤¤§¦
dìL äðLàçøé éãäáì àçøé ìc .íBé íéLcg` yceg xqd - ¨¨§Ÿ¦©©§¨§©£¥©§¨

,`lnd xeaird yceg cbpk uiwd iycgn `lncdzrnúçkLî §©§©©
dìdpyd y`x legiyaea lgy reayd meiðä íBé.ó ¨§¨¥
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jixv oeayg it lry yceg mixarn oi`y `l` xnel mdl did
zxvr oiay rcp `linne ,xaca jxev yiy elit`e ,xqg zeidl
.reay ini drax` ly yxtd mlerl yi dpyd y`x oiae zxvrl

:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä,mixg`ïðéòa àìcläåöî ¨¨©§©¨§Ÿ¨¦©¦§¨
,äiàøä ét ìò Lc÷ì.oeayg it lr ycegd z` ycwl yi `l` §©¥©¦¨§¦¨

elit` xqgd ycegd z` mixarn oi`y wx mixne` eid m`y
micr e`ay ote`a wx `ed oky ,mdixaca miyxtn epiid ,jxevl
elit` eze` mixarn oi`y ,miylyd meia dpald z` e`xy
miycwn oi` ,miylyd meia dpald dz`xp `l m` la` .jxevl
lry elit` `ln df yceg miyere ,xgnl `l` `ad ycegd z`
dii`xd it lr ycwl devn yi oky ,xqg zeidl eilr oeayg it
`l` zxvrl zxvr oia oi`' exn` ok lr .oeayg it lr `le
`ln cg` yceg miyer mlerly rnyn jkny ,'mini drax`
,miylyd meia dpald dz`xp `l m` elit` ,xqg cg`e

.xqg zeidl ie`xd ycega miylyd mei z` miycwn
:mixg` ixac lr `iyew d`ian `xnbdé÷úî,àðéáø dì óji` ©§¦¨©¦¨

,cala mini drax` zxvrl zxvr oia yiy mixg` exn`
éðL ïéúìúc àîBéå éòLc àîBé àkéàäåmipy yly icn ixde - §¨¦¨¨§¨¥§¨¦§¨¦§¥

dpy lka zetqepy zeryd dpeny ici lr sqepy cg` mei epyi
dpy miyly icne ,dpyd zeni drax`e miyng ze`n ylyl
lka zetqepd dryd iwlg e"rzz ici lr sqepy cg` mei epyi
mini drax` `l` odipia oi`y exn` recne .dpyd zenil dpy

.cala
:`xnbd zvxzndéúéìc ïåékel` mitqep minilàzL ìëa ¥¨§¥¥§¨©¨

,[dpy-]áéMç à÷ àìoia oi`' exn` `le ,el` mini mixg` Ÿ¨©¦
oi`y dlibx dpya `l` 'cala mini drax` `l` zxvrl zxvr

.mini mze` z` da
:lirl d`aedy `lere `ped ax zwelgnl zxfeg `xnbdóàå§©

,àðeä áøk dì øáñ ìàeîLmiycg dpeny zeyrl xyt`y §¥¨©¨§©¨
.dpya mi`lnìMî äúeçt äðáì úðL ïéà ,ìàeîL øîàcL §¨©§¥¥§©§¨¨§¨¦§Ÿ
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eid m` ,mixqgïéàìî íäéðLmiycg dpeny ef dpya yi §¥¤§¥¦
e miyng ze`n yly da yiy `vnpe ,mi`lnäMLipye .mei ¦¨

eid m` ,mi`ln md dxcqk dpyay miycgïéøéñç íäéðLyi §¥¤£¥¦
oipnl dler `idy `vnpe ,mixqg miycg dpeny ef dpya

miyng miylyeíéðLmxcqk dpyd iycg lk eid m`e .mei §©¦
,øñç ãçàå àìî ãçàe miyng ze`n miyly da yiäòaøà ¤¨¨¥§¤¨¨¥©§¨¨

.mei
:`ziixan `ped axe l`eny ixac lr `iyew d`ian `xnbd

,éáéúéîxn`y in ,`ziixaa epipy `ldúBîék øéæð éðéøäzpy ¥¦¥£¥¦¨¦¦
änçä,`ed ixdìL úeøéæð äðBî,íéîé äMîçå íéMLå úBàî L ©©¨¤§¦§Ÿ¥§¦¦©£¦¨¨¦
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dpeny miyery dpyna x`ean `ped ax zrcly ,lirl x`azd
oi` mi`ln dpeny s` `ler zrcle ,dpya miycg mi`ln
zyxtn `xnbd .xg` ote`a dpynd z` yxit ok lre ,miyer

:mzwelgn yxey z`éâìôéî÷ éàîa,`lere `ped axaini oipn §©¨¦§§¦§
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miyerbeq lk eze`LãBçax xaeqe .`ln oiae xqg oia ,`edy ¤
ote`a dpynd z` cinrd ok lre l`ilnb oa oerny oaxk `ped
,xqg xeaird yceg dide zxaern dxary dpyd dzidy
x`eank ,mi`ln dpeny ef dpya zeyrl xyt` df ote`ay
yxtl leki did `l ok lre ,`nw `pzk xaeq `ler la` .lirl
,`ln mlerl xeaird yceg ezhiyl ixdy ,df ote`a dpynd z`
yxtl gxked jkitle ,mi`ln dpeny miyer oi` mlerl ok m`e

.xg` ote`a dpynd z`
:`ziixan `ped ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy `ld ¥¦¥

,`ziixaaa àlà äìç úøöò ïéàea lgy reaya mei eze` ¥£¤¤¨¨¤¨§
dpy dze`aðä íBéó.oqipa f"h `edy ezaxwde xnerdïéàå ¨¥§¥
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ycegl [mi`ln zeidl dxcqk dpya mkxcy oeiqe elqk],øñç̈¥

dixg`ly dpyd y`x legiyaea lgy reayd meiðä íBéó §¨¥
diycg eidy dxcqk dpyae .xnerdøñç ãçàå àìî ãçà¤¨¨¥§¤¨¨¥

dpyd y`x legi ,`ln oeiq dideBøeaéò øBàìreayd meia - §¦
xg` meia dpyd y`x lg oi` mlerl la` .xii` '` ea lgy
lr mlerl mitiqen oi` `ler zhiyl oky ,el` mini ipy caln
drayn xzei eidi `ly ick ,dngd zeniay mi`lnd miycgd

.mi`lnïðéãáò øîàc àðeä áøì àlàmiycg dpeny mb ¤¨§©¨§¨©¨§¦©
ïéøaeòî,dpyaúçkLîc ïéðîéæ àämb dpyd y`x legiy dl §¨¦¨¦§¦§©§©©

`edy reaya meiaBøeaéò øBà øBàìlil xg`ly dlild - §¦
ir.xii` 'a ea lgy meia xnelk ,xii` '` `edy oqip ly exea

md mkezn drax` mi`ln miycg dpeny miyeryk ixdy
xg`zne ,uiwd ini lr mei cer sqepy `vnpe ,uiwd iycgn

:`xnbd zvxzn .sqep meia dpyd y`xå ,àðeä áø Cì øîàik ¨©¨©¨§
,àçéð éî àleòì`weec ezhiyl mb `ldäðBîLmi`ln miycg §¨¦¦¨§¨
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ïéà ,íéøîBà íéøçà ,àéðúc .àéä íéøçàini oeayga yxtd £¥¦¦§©§¨£¥¦§¦¥
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ïéàyxtdäðMä Làø ïéadfäðMä Làøì,eixg`lyàlà ¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨

úøaeòî äðL äúéä íàå ,ãáìa íéîé äòaøàmdipia didi ©§¨¨¨¦¦§©§¦¨§¨¨¨§¤¤
ly yxtdäMîçcg`e `ln cg` yceg miyer mlerly .mini £¦¨

drax` mb minrtl miyery epzpyn ixack `le ,oibexiql xqg
jkitl .jtidl oke mixqg dpeny e` draye mi`ln dyng e`
dpyn dpyd y`x lye zxvr ly reayd mei wgxzn mzhiyl
miycg dyy eyry zxaern dpyae ,mini drax`a dpyl
lye zxvr ly reayd mei wgxzn ,mixqg draye mi`ln dpnn
xe`l dpyd y`x legi `l mlerl j` .sqep meia dpyd y`x

.oqip ly exeair xe`

`ld :`xnbd dywn aeyíéøçàì óBñ óBñmbðä íBéaàì ó ©£¥¦§¨¥Ÿ
dì úçkLîoqip mlerl mzhiyl ixdy ,dpyd y`x legiy ©§©©¨

legi mlerl ok m`e ,mixqg lel`e fenze xii`e mi`ln a`e oeiqe
xg`l cg` mei `edy ,xii` '` ea lgy reayd meia dpyd y`x

:`xnbd zvxzn .spd mei ea lgy reayd meiáø øîà̈©©
,àéLøLîmeia dpyd y`x ea legiy ote` epyi mixg` itl mb §¨§§¨

,spdeäðL äúéäL ïBâkefå úøaeòîyceg z` eyrøeaéò §¤¨§¨¨¨§¤¤§¦
dìL äðLàçøé éãäáì àçøé ìc .íBé íéLcg` yceg xqd - ¨¨§Ÿ¦©©§¨§©£¥©§¨

,`lnd xeaird yceg cbpk uiwd iycgn `lncdzrnúçkLî §©§©©
dìdpyd y`x legiyaea lgy reayd meiðä íBé.ó ¨§¨¥
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,àáøì äáäà øaike,ïðéòeîLàì àúà àðéðî íéøçà`l ixd ©©£¨§¨¨£¥¦¦§¨¨£¨§©§¦©

jixv oeayg it lry yceg mixarn oi`y `l` xnel mdl did
zxvr oiay rcp `linne ,xaca jxev yiy elit`e ,xqg zeidl
.reay ini drax` ly yxtd mlerl yi dpyd y`x oiae zxvrl

:`xnbd zvxznïì òîLî à÷ àä,mixg`ïðéòa àìcläåöî ¨¨©§©¨§Ÿ¨¦©¦§¨
,äiàøä ét ìò Lc÷ì.oeayg it lr ycegd z` ycwl yi `l` §©¥©¦¨§¦¨

elit` xqgd ycegd z` mixarn oi`y wx mixne` eid m`y
micr e`ay ote`a wx `ed oky ,mdixaca miyxtn epiid ,jxevl
elit` eze` mixarn oi`y ,miylyd meia dpald z` e`xy
miycwn oi` ,miylyd meia dpald dz`xp `l m` la` .jxevl
lry elit` `ln df yceg miyere ,xgnl `l` `ad ycegd z`
dii`xd it lr ycwl devn yi oky ,xqg zeidl eilr oeayg it
`l` zxvrl zxvr oia oi`' exn` ok lr .oeayg it lr `le
`ln cg` yceg miyer mlerly rnyn jkny ,'mini drax`
,miylyd meia dpald dz`xp `l m` elit` ,xqg cg`e

.xqg zeidl ie`xd ycega miylyd mei z` miycwn
:mixg` ixac lr `iyew d`ian `xnbdé÷úî,àðéáø dì óji` ©§¦¨©¦¨

,cala mini drax` zxvrl zxvr oia yiy mixg` exn`
éðL ïéúìúc àîBéå éòLc àîBé àkéàäåmipy yly icn ixde - §¨¦¨¨§¨¥§¨¦§¨¦§¥

dpy lka zetqepy zeryd dpeny ici lr sqepy cg` mei epyi
dpy miyly icne ,dpyd zeni drax`e miyng ze`n ylyl
lka zetqepd dryd iwlg e"rzz ici lr sqepy cg` mei epyi
mini drax` `l` odipia oi`y exn` recne .dpyd zenil dpy

.cala
:`xnbd zvxzndéúéìc ïåékel` mitqep minilàzL ìëa ¥¨§¥¥§¨©¨

,[dpy-]áéMç à÷ àìoia oi`' exn` `le ,el` mini mixg` Ÿ¨©¦
oi`y dlibx dpya `l` 'cala mini drax` `l` zxvrl zxvr

.mini mze` z` da
:lirl d`aedy `lere `ped ax zwelgnl zxfeg `xnbdóàå§©

,àðeä áøk dì øáñ ìàeîLmiycg dpeny zeyrl xyt`y §¥¨©¨§©¨
.dpya mi`lnìMî äúeçt äðáì úðL ïéà ,ìàeîL øîàcL §¨©§¥¥§©§¨¨§¨¦§Ÿ

ìL ìò äøéúé àìå ,íBé íézLe íéMîçå úBàîúBàî L ¥©£¦¦§©¦§Ÿ§¥¨©§Ÿ¥
,ãöék àä .íBé äMLå íéMîçåmd dxcqk dpyay miycg ipy ©£¦¦§¦¨¨¥©

eid m` ,mixqgïéàìî íäéðLmiycg dpeny ef dpya yi §¥¤§¥¦
e miyng ze`n yly da yiy `vnpe ,mi`lnäMLipye .mei ¦¨

eid m` ,mi`ln md dxcqk dpyay miycgïéøéñç íäéðLyi §¥¤£¥¦
oipnl dler `idy `vnpe ,mixqg miycg dpeny ef dpya

miyng miylyeíéðLmxcqk dpyd iycg lk eid m`e .mei §©¦
,øñç ãçàå àìî ãçàe miyng ze`n miyly da yiäòaøà ¤¨¨¥§¤¨¨¥©§¨¨

.mei
:`ziixan `ped axe l`eny ixac lr `iyew d`ian `xnbd

,éáéúéîxn`y in ,`ziixaa epipy `ldúBîék øéæð éðéøäzpy ¥¦¥£¥¦¨¦¦
änçä,`ed ixdìL úeøéæð äðBî,íéîé äMîçå íéMLå úBàî L ©©¨¤§¦§Ÿ¥§¦¦©£¦¨¨¦

úBîé ïéðîkzpy.änçäxifp ipixd xn` m`eúBîékzpy §¦§©§©©¨¦
,äðálä`ed ixdìL úeøéæð äðBîäòaøàå íéMîçå úBàî L ©§¨¨¤§¦§Ÿ¥©£¦¦§©§¨¨
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המשך בעמוס יח



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oikxr(iriax meil)

åycegäðL øeaéòoa `ln didìLíéLok enke ,meiã÷zLéà §¦¨¨§Ÿ¦¤§¨©
eðéNòz`íäéðL,mixqg md dxcqk dpyay miycg ipy z`] ¨¦§¥¤

[xii`e oeygxn oebkàúìz éãäáì àúìz ìc ,ïéàìîz` xqd - §¥¦©§¨¨§©£¥§¨¨
miycgd zyly cbpk ef dpy ly mixqgd miycgd zyly
df dpyd y`x zncwd cbpk ,xnelk .mixen`d mi`lnd
xg`zn `ed ixd ,mixqgd miycgd zyly zngn mini dylya
mdy] mi`lnd miycgd zyly ztqez meyn mini dylya
,[zncewd dpydn mi`lnd miiycgde ef dpy xeair yceg

å`vnpdpyd y`xydézëeãa déì í÷meia ie`xd [enewna-] §¨¥§§¥
.ixyz clen
déì øîà,epa oerny iaxl iaxìàøNé øðxi`n jpidy ,dz` ¨©¥¥¦§¨¥

ok` ,minkg ipir z` jixaca,äåä ïk,zxaern dpyd dzide ¥£¨
xaq iax mby epl ixd .mi`ln miycg dpeny eid dxary dpyae
.dpya mi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`y ,`ped ax ixack

äðùî
dilke dpibpl mirbepd mipic x`ye mipiipna zwqer epzpyn

.ycwnd ziaa
Lc÷na úBòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéàerwziy mei oi` - ¥£¦¥¤§¦§©©§¦©¦§¨

.ycwna zexvevga zeriwz zg`e mixyrn zegt eax`eanke
(:bp) dkeqaixry zgizt zra zeriwz yely mirwez eidy

,xgy ly cinzd oaxw ikqp jeqip zrya zeriwz ryz ,dxfrd
,zg`e mixyr ixd ,miiaxrd oia ly cinzd ikqp zrya ryze

äðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî àìåxzei ea yiy mei oi`e - §Ÿ¦¦©©§¨¦§Ÿ¤
dpenye mirax`nmitiqen eidy mini eidy .ycwna zeriwz

eid sqen oaxw miaixwn eidy minia ,mde ,zereawd zeriwz lr
bgae ,zeriwz yy cer zay axrae ,zeriwz ryz cer mirwez
bgay zay axrae .zeriwz dxyr mizy cer eid zekeqd

.dpenye mirax`l ribn zeriwzd oipn did zekeqd
idyk ,okemipbpn my eide ,oaxwd lr mei lka mixy miield e

,xnf ipin x`ye lapaíéìáð éðMî ïéúçBt ïéàezgti `l - ¥£¦¦§¥§¨¦
,milap ipya mipbpn ipynäML ìò ïéôéñBî àìå.lapa mipbpn §Ÿ¦¦©¦¨

okeïéìéìç éðMî ïéúçBt ïéàziaa lilga mipbpny onfa ¥£¦¦§¥£¦¦
,ycwndøNò íéðL ìò ïéôéñBî àìåsiqedl milekiy ,mililg §Ÿ¦¦©§¥¨¨

.gafnd iptl lilga mipbpny minid oipnk xyr mipy cr
äkî ìéìçä äðMa íBé øNò íéðLáe[obpn-]çaænä éðôì- ¦§¥¨¨©¨¨¤¨¦©¤¦§¥©¦§¥©

gafnd iptl lilga mipbpn mday dpya mini xyr mipy mpyi
,md el`e .oaxwd lr lldd zxiy zraúèéçLaoaxwçñt ¦§¦©¤©

ïBLàøzrya dxfra lldd z` mi`xew eid oqipa xyr drax`a ¦
dhigydililga mipbpn eidem.xnfd ilk x`y oiaúèéçLáe¦§¦©

oaxw,éðL çñteid dhigyd zryae ,xii`a xyr drax`a ¤©¥¦
,lldd z` mi`xewáBè íBéáe ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéáe§¨¦¤¤©§

úøöò ìL,[zereayd bg-]âçä éîé úðBîLáe[zekeq ly-] ¤£¤¤¦§©§¥¤¨
eid `l miield zxiy zrya mini x`yae .mini xyr mipy ixd

.zexepike miizlvn ,milapa `l` mililga mipbpn
ziaa lilgd zpibpl mirbepd mitqep mipic dpey dpynd

:ycwndäkî äéä àìå[obpn-]áeaàalilga -úLçð ìL- §Ÿ¨¨©¤§©¤§Ÿ¤
,zyegpn ieyrdäð÷ ìL áeaàa àlàurn ieyrd lilga - ¤¨§©¤¨¤

,lelgBìBwL éðtîdpwn ieyrd lilg lyáøò.xzeiäéä àìå ¦§¥¤¨¥§Ÿ¨¨
÷ìçî[oebipd miiqn-]éãéçé áeaàa àlàipy my eidy s`y - ©£¦¤¨§©§¦¦

mixg`d on xzei zvwna jix`n mdn cg` did ,xzei e` mililg
äôé ÷éìçî àeäL éðtîxzei d`p cigi lilga meiqy - ¦§¥¤©£¦¨¤

.cgi mlek eniiqiyn
eéä íéðäë éãáòåpnd el`el` ,xnfd ilka mipbéaø éøác §©§¥Ÿ£¦¨¦§¥©¦

.øéàîe,øîBà éñBé éaøn eid mipbpndíéøât úéa úçtLî ¥¦©¦¥¥¦§©©¥§¨¦
ezgtynnàéøtö úéá,mdizegtyn zeny e`xwp jk - ¥¦§©¨
eeéä íeàîòîe ,mnewn `xwp jk -äpeäëì ïéàéOîmipdkdy - ¥£¨¨©¦¦¦§¨

e .miqgein mil`xyi eidy iptn ,mdizepa z` e`ypàðéðç éaø©¦£¦¨
,øîBà ñBðâéèðà ïamipbpnd,eéä íiåìmileqt mil`xyi la` ¤©§¦§¥§¦¦¨
.ycwnd ziaa obpl

àøîâ
mixyrn zget epi` mei lka zeriwzd oipny dpyna epipy
:`xnbd jkn dwiqn .dpenye mirax` lr dler epi`e zg`e

äãeäé éaøk àìc ïéúéðúîiax zhiyk zkled dpi` epzpyn - ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨
,dcediòáMî úBçôé àì [úçBtä] øîBà äãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨¥©¥Ÿ¦§¦¤©

,rayn zegt eidi `l xzeia zehrnd zeriwzd eay meid -
éñBnäå]éñBé àì(å) [óäøNò LL ìò ózeriwzd eay meide - §©¦Ÿ¦©¥¤§¥

iwzdy .dxyr yyn xzei eidi `l xzeia zeaxddrexzd dr
,zeriwz ylyk oze` mipen epzpynl ,driwz lkay driwzde

.zg`k oze` mipen dcedi iaxle
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .opaxe dcedi iax §©¨¦§§¦

:`xnbdàéä àãç äòé÷úe äòeøz ,äòé÷z øáñ äãeäé éaø- ©¦§¨¨©§¦¨§¨§¦¨£¨¦
,od zg` devn xnelk ,zg` driwz `l` opi` ozylymipene

.zg`k oze`äòé÷úe ãeçì äòeøúe ãeçì äòé÷z éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦§¦¨§§¨§§¦¨
ãeçìlk mipene `id dnvr ipta devn ylyd on zg` lk - §

.zeriwzd oeayga cegl zg`
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîdevn ody xaeqy ©©£¨§©¦§¨

:`xnbd zx`an .zg`áéúkzriwz iabl (d i xacna) §¦
xacna zepgnd zriqp zra zexvevgdäòeøz ízò÷úe'Erqpe §©§¤§¨§¨§

,'dncw mipgd zFpgOdåokáéúë(e i my)drExY mYrwzE' ©©£©Ÿ¦¥§¨§§¦§©§¤§¨
'ebe zipyeò÷úé äòeøz'mdirqnl,(íëì)zynzyny ¥¦§¨¦§§§©§¥¤¨¤

driwzl z`xewy jkne .drexz iabl driwz oeyla dxezd
,driwz drexzle drexzäòé÷úe äòeøz äòé÷z ,dpéî òîL§©¦¨§¦¨§¨§¦¨

àéä àãçxac od ixd driwze drexze driwzy o`kn gken - £¨¦
.od zg` devne cg`

:`xnbd zl`eyïðaøå,od zg` devn ozylyy micnel mpi`y §©¨¨
:`xnbd zx`an .ef oeyl exiaqi cvikàeääoeyla weicd - ©

,weqtdàúàc àeä äéøçàì äèeLôe äéðôì äèeLôì`ed - ¦§¨§¨¤¨§¨§©£¤¨©£¨
drexz mirwez xy`ky epcnll `adriwz rewzl jixv

dnn ,`id zernynde .dixg`l dheyt driwze diptl dheyt
dnne ,driwz drexzl mcewy ixd 'drexz mzrwze' xn`py
lk j` ,driwz drexzd xg`ly ixd 'erwzi drexz' xn`py

.`id dnvr ipta devn odn zg`
:`xnbd zxxaneäééîòè éàî ïðaøå:`xnbd zx`an .áéúëc §©¨¨©©§©§¦§¦

(f i xacna)'eòéøú àìå eò÷úz ìäwä úà ìéä÷äáe' ,xy`k - §©§¦¤©¨¨¦§§§Ÿ¨¦
driwz ici lr elidwdl yi mrd l` xacl dvex epiax dyn

,drexz `laCzòc à÷ìñ éàåyàãç äòé÷úe äòeøz äòé÷z §¦¨§¨©§¨§¦¨§¨§¦¨£¨
äåöîc àbìt ãéáò àðîçø øîà ,àéädxezd devzy okzid - ¦¨©©£¨¨£¦©§¨§¦§¨

`la driwz ixd zg` devn ozyly m`y ,devn ivg zeyrl
.dievg devn `id drexz

:`xnbd zl`eyäãeäé éaøå,od zg` devn ozylyy xaeqy §©¦§¨
xiaqi dcedi iax :`xnbd daiyn .ef dgked lr dpri dn

yàeä àîìòa àðîéñdpi` ldwd z` lidwdl ef driwz - ¦¨¨§¨§¨
mrl oniql `l` ,dxezay zeriwz x`yk devn ly driwz

.eldwie e`eaiy
a xen`d itl :`xnbd zxxan,opaxe dcedi iax zhiyïàîk§©

àìæàjled in zhiyk -ïéà ,àðäk áø øîàc àäzedyl ¨§¨¨§¨©©©£¨¥
wiqtdleäòeøúì äòé÷z ïéadriwzl drexz oiae ,dixg`y ¥§¦¨¦§¨
dixg`y,íeìk àìåzx`an .zg` zaa ozeyrl yi `l` §Ÿ§
:`xnbdïàîk,in enk -äãeäé éaøkzyelyy xne`y §©§©¦§¨

cg` dyrn rvn`a wiqtdl oi` okle ,od zg` devn zeriwzd
.devn ly
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המשך בעמוס לא



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oikxr(iriax meil)

åycegäðL øeaéòoa `ln didìLíéLok enke ,meiã÷zLéà §¦¨¨§Ÿ¦¤§¨©
eðéNòz`íäéðL,mixqg md dxcqk dpyay miycg ipy z`] ¨¦§¥¤

[xii`e oeygxn oebkàúìz éãäáì àúìz ìc ,ïéàìîz` xqd - §¥¦©§¨¨§©£¥§¨¨
miycgd zyly cbpk ef dpy ly mixqgd miycgd zyly
df dpyd y`x zncwd cbpk ,xnelk .mixen`d mi`lnd
xg`zn `ed ixd ,mixqgd miycgd zyly zngn mini dylya
mdy] mi`lnd miycgd zyly ztqez meyn mini dylya
,[zncewd dpydn mi`lnd miiycgde ef dpy xeair yceg

å`vnpdpyd y`xydézëeãa déì í÷meia ie`xd [enewna-] §¨¥§§¥
.ixyz clen
déì øîà,epa oerny iaxl iaxìàøNé øðxi`n jpidy ,dz` ¨©¥¥¦§¨¥

ok` ,minkg ipir z` jixaca,äåä ïk,zxaern dpyd dzide ¥£¨
xaq iax mby epl ixd .mi`ln miycg dpeny eid dxary dpyae
.dpya mi`ln miycg dpeny zeyrl xyt`y ,`ped ax ixack

äðùî
dilke dpibpl mirbepd mipic x`ye mipiipna zwqer epzpyn

.ycwnd ziaa
Lc÷na úBòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéàerwziy mei oi` - ¥£¦¥¤§¦§©©§¦©¦§¨

.ycwna zexvevga zeriwz zg`e mixyrn zegt eax`eanke
(:bp) dkeqaixry zgizt zra zeriwz yely mirwez eidy

,xgy ly cinzd oaxw ikqp jeqip zrya zeriwz ryz ,dxfrd
,zg`e mixyr ixd ,miiaxrd oia ly cinzd ikqp zrya ryze

äðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî àìåxzei ea yiy mei oi`e - §Ÿ¦¦©©§¨¦§Ÿ¤
dpenye mirax`nmitiqen eidy mini eidy .ycwna zeriwz

eid sqen oaxw miaixwn eidy minia ,mde ,zereawd zeriwz lr
bgae ,zeriwz yy cer zay axrae ,zeriwz ryz cer mirwez
bgay zay axrae .zeriwz dxyr mizy cer eid zekeqd

.dpenye mirax`l ribn zeriwzd oipn did zekeqd
idyk ,okemipbpn my eide ,oaxwd lr mei lka mixy miield e

,xnf ipin x`ye lapaíéìáð éðMî ïéúçBt ïéàezgti `l - ¥£¦¦§¥§¨¦
,milap ipya mipbpn ipynäML ìò ïéôéñBî àìå.lapa mipbpn §Ÿ¦¦©¦¨

okeïéìéìç éðMî ïéúçBt ïéàziaa lilga mipbpny onfa ¥£¦¦§¥£¦¦
,ycwndøNò íéðL ìò ïéôéñBî àìåsiqedl milekiy ,mililg §Ÿ¦¦©§¥¨¨

.gafnd iptl lilga mipbpny minid oipnk xyr mipy cr
äkî ìéìçä äðMa íBé øNò íéðLáe[obpn-]çaænä éðôì- ¦§¥¨¨©¨¨¤¨¦©¤¦§¥©¦§¥©

gafnd iptl lilga mipbpn mday dpya mini xyr mipy mpyi
,md el`e .oaxwd lr lldd zxiy zraúèéçLaoaxwçñt ¦§¦©¤©

ïBLàøzrya dxfra lldd z` mi`xew eid oqipa xyr drax`a ¦
dhigydililga mipbpn eidem.xnfd ilk x`y oiaúèéçLáe¦§¦©

oaxw,éðL çñteid dhigyd zryae ,xii`a xyr drax`a ¤©¥¦
,lldd z` mi`xewáBè íBéáe ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéáe§¨¦¤¤©§

úøöò ìL,[zereayd bg-]âçä éîé úðBîLáe[zekeq ly-] ¤£¤¤¦§©§¥¤¨
eid `l miield zxiy zrya mini x`yae .mini xyr mipy ixd

.zexepike miizlvn ,milapa `l` mililga mipbpn
ziaa lilgd zpibpl mirbepd mitqep mipic dpey dpynd

:ycwndäkî äéä àìå[obpn-]áeaàalilga -úLçð ìL- §Ÿ¨¨©¤§©¤§Ÿ¤
,zyegpn ieyrdäð÷ ìL áeaàa àlàurn ieyrd lilga - ¤¨§©¤¨¤

,lelgBìBwL éðtîdpwn ieyrd lilg lyáøò.xzeiäéä àìå ¦§¥¤¨¥§Ÿ¨¨
÷ìçî[oebipd miiqn-]éãéçé áeaàa àlàipy my eidy s`y - ©£¦¤¨§©§¦¦

mixg`d on xzei zvwna jix`n mdn cg` did ,xzei e` mililg
äôé ÷éìçî àeäL éðtîxzei d`p cigi lilga meiqy - ¦§¥¤©£¦¨¤

.cgi mlek eniiqiyn
eéä íéðäë éãáòåpnd el`el` ,xnfd ilka mipbéaø éøác §©§¥Ÿ£¦¨¦§¥©¦

.øéàîe,øîBà éñBé éaøn eid mipbpndíéøât úéa úçtLî ¥¦©¦¥¥¦§©©¥§¨¦
ezgtynnàéøtö úéá,mdizegtyn zeny e`xwp jk - ¥¦§©¨
eeéä íeàîòîe ,mnewn `xwp jk -äpeäëì ïéàéOîmipdkdy - ¥£¨¨©¦¦¦§¨

e .miqgein mil`xyi eidy iptn ,mdizepa z` e`ypàðéðç éaø©¦£¦¨
,øîBà ñBðâéèðà ïamipbpnd,eéä íiåìmileqt mil`xyi la` ¤©§¦§¥§¦¦¨
.ycwnd ziaa obpl

àøîâ
mixyrn zget epi` mei lka zeriwzd oipny dpyna epipy
:`xnbd jkn dwiqn .dpenye mirax` lr dler epi`e zg`e

äãeäé éaøk àìc ïéúéðúîiax zhiyk zkled dpi` epzpyn - ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨
,dcediòáMî úBçôé àì [úçBtä] øîBà äãeäé éaø ,àéðúc§©§¨©¦§¨¥©¥Ÿ¦§¦¤©

,rayn zegt eidi `l xzeia zehrnd zeriwzd eay meid -
éñBnäå]éñBé àì(å) [óäøNò LL ìò ózeriwzd eay meide - §©¦Ÿ¦©¥¤§¥

iwzdy .dxyr yyn xzei eidi `l xzeia zeaxddrexzd dr
,zeriwz ylyk oze` mipen epzpynl ,driwz lkay driwzde

.zg`k oze` mipen dcedi iaxle
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîazx`an .opaxe dcedi iax §©¨¦§§¦

:`xnbdàéä àãç äòé÷úe äòeøz ,äòé÷z øáñ äãeäé éaø- ©¦§¨¨©§¦¨§¨§¦¨£¨¦
,od zg` devn xnelk ,zg` driwz `l` opi` ozylymipene

.zg`k oze`äòé÷úe ãeçì äòeøúe ãeçì äòé÷z éøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦§¦¨§§¨§§¦¨
ãeçìlk mipene `id dnvr ipta devn ylyd on zg` lk - §

.zeriwzd oeayga cegl zg`
:`xnbd zxxanäãeäé éaøc àîòè éàîdevn ody xaeqy ©©£¨§©¦§¨

:`xnbd zx`an .zg`áéúkzriwz iabl (d i xacna) §¦
xacna zepgnd zriqp zra zexvevgdäòeøz ízò÷úe'Erqpe §©§¤§¨§¨§

,'dncw mipgd zFpgOdåokáéúë(e i my)drExY mYrwzE' ©©£©Ÿ¦¥§¨§§¦§©§¤§¨
'ebe zipyeò÷úé äòeøz'mdirqnl,(íëì)zynzyny ¥¦§¨¦§§§©§¥¤¨¤

driwzl z`xewy jkne .drexz iabl driwz oeyla dxezd
,driwz drexzle drexzäòé÷úe äòeøz äòé÷z ,dpéî òîL§©¦¨§¦¨§¨§¦¨

àéä àãçxac od ixd driwze drexze driwzy o`kn gken - £¨¦
.od zg` devne cg`

:`xnbd zl`eyïðaøå,od zg` devn ozylyy micnel mpi`y §©¨¨
:`xnbd zx`an .ef oeyl exiaqi cvikàeääoeyla weicd - ©

,weqtdàúàc àeä äéøçàì äèeLôe äéðôì äèeLôì`ed - ¦§¨§¨¤¨§¨§©£¤¨©£¨
drexz mirwez xy`ky epcnll `adriwz rewzl jixv

dnn ,`id zernynde .dixg`l dheyt driwze diptl dheyt
dnne ,driwz drexzl mcewy ixd 'drexz mzrwze' xn`py
lk j` ,driwz drexzd xg`ly ixd 'erwzi drexz' xn`py

.`id dnvr ipta devn odn zg`
:`xnbd zxxaneäééîòè éàî ïðaøå:`xnbd zx`an .áéúëc §©¨¨©©§©§¦§¦

(f i xacna)'eòéøú àìå eò÷úz ìäwä úà ìéä÷äáe' ,xy`k - §©§¦¤©¨¨¦§§§Ÿ¨¦
driwz ici lr elidwdl yi mrd l` xacl dvex epiax dyn

,drexz `laCzòc à÷ìñ éàåyàãç äòé÷úe äòeøz äòé÷z §¦¨§¨©§¨§¦¨§¨§¦¨£¨
äåöîc àbìt ãéáò àðîçø øîà ,àéädxezd devzy okzid - ¦¨©©£¨¨£¦©§¨§¦§¨

`la driwz ixd zg` devn ozyly m`y ,devn ivg zeyrl
.dievg devn `id drexz

:`xnbd zl`eyäãeäé éaøå,od zg` devn ozylyy xaeqy §©¦§¨
xiaqi dcedi iax :`xnbd daiyn .ef dgked lr dpri dn

yàeä àîìòa àðîéñdpi` ldwd z` lidwdl ef driwz - ¦¨¨§¨§¨
mrl oniql `l` ,dxezay zeriwz x`yk devn ly driwz

.eldwie e`eaiy
a xen`d itl :`xnbd zxxan,opaxe dcedi iax zhiyïàîk§©

àìæàjled in zhiyk -ïéà ,àðäk áø øîàc àäzedyl ¨§¨¨§¨©©©£¨¥
wiqtdleäòeøúì äòé÷z ïéadriwzl drexz oiae ,dixg`y ¥§¦¨¦§¨
dixg`y,íeìk àìåzx`an .zg` zaa ozeyrl yi `l` §Ÿ§
:`xnbdïàîk,in enk -äãeäé éaøkzyelyy xne`y §©§©¦§¨

cg` dyrn rvn`a wiqtdl oi` okle ,od zg` devn zeriwzd
.devn ly
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oifge` mipy` cenr i sc ± oey`x wxtzereay
íéùìù äðù øåáéòåoeygxn mi`iln odipy epiyr cwzy`e ,`ln cg` jl ixd Ð

ediicdal `zyd dxqg ik ,jkld .oxcqk lr xzei oi`ln dyly jl ixde Ð xii`e
.dizkeca dil mwÐdylyìàøùé øð.minkg ipir xi`n dz`yÐäðùîíéøùò

úåòé÷ú úçàå"lilgd" wxtadkeqzkqna edlyxtnzeriwzdpenyemirax`eÐ
.(a,bp)íéìáð éðùî.miel ipylÐïéôéñåî àìå

äùù ìò.`nrh yxtz` `lÐïéìéìç éðùî
.frla y"liinlw = lilg Ðìò ïéôéñåî àìå

øùò íéðùmipy oiyer eid oivex eid m` Ð
dkn lilgdy mini xyr mipy cbpk ,xyr

.gafnd iptläëî,lilga miawp eidy Ð
.lewd z` mirpdl awpd lr erav`a dkne

ïåùàø çñô úèéçùá,oqipa xyrdrax`aÐ
,dhigy zrya dxfra lldd oixew eidy
.(`,cq migqt) "hgyp cinz"a opixn`ck

áåáà.ikd yxtn `xnbae .lilg epiid Ðàìå
÷ìçî äéä.icigi aea`a `l` ,miiqn Ð

on cg`d did dnirpd meiql ribn didyk
edfy ,xg`d zwizy xg`l jix`n mililgd

g.cg`k mdipy eniiqiyn xzei dti weli
dnirp oia wlgny ,meiq epiid Ð welig
eide ,df xiy did daxwd zryae .dnirpl
mipy oze`a lldd z` dta mixxeyn mield
mini x`yae .millgn mililgde ,mini xyr
eze` did xiyde ,zexepike lvlve milap eid
cg` :(`,`l) dpyd y`xa yxetnd xiy
,xenfnd lke "d`elne ux`d 'dl" Ð zaya

.mlek oke ,"lledne 'd lecb" Ð ipyaeéãáòå
åéä íéðäë.lilga miknd mze` Ðúéá

àéøôö úéáå íéøâôä.dgtynd my Ð
íåàîòî.mewnd myÐäðåäëì ïéàéùîåÐ

mil`xyiy ,odizepa oi`yep eid mipdk
.eid oiqgeinàøîâïéúéðúîaiygwc Ð

dpenye mirax`e zeriwz zg`e mixyr
`w oizipznc .dcedi iaxk `lc ,zeriwz
,dytp itp`a drexz lkle driwz lkl aiyg
diptldheytdriwz oi`ydrexzlkjl oi`e
driwz aiyg `w `l dcedi iaxe .dixg`le
mixyr jl ixdÐ`cg `l` driwze drexze
mirax`e ,dcedi iaxl ray ocic `pzc zg`e
.dcedi iaxl dxyr yy ocic `pzc dpenye

äòåøú íúò÷úåixw drexzl `nl` Ð
."drexz" driwzle ,"driwz"äèåùôì

äéøçàìå äéðôìdheyt `wtp `kdnc Ð
,"drexz" xcde "mzrwze" aizkc ,diptl
(i xacna) aizkc Ð dixg`l dheyte
`cg lk mlerle ."erwzi" xcde "drexz"

.dytp itp`a devnàîìòá àðîéñoniql Ð
.devnmeyle`le ,eldwiyíåìë àìå`lyÐ

,drexzl diptly dheyt oia wiqtie `dyi
zaa `l` ,dixg`ly dheytl drexzd oiae

.efl ef zekenq zg`äãåäé éáøë:xn`c Ð
.iweqt` ira `le ,edpip devn `cgåìéôà

ïðáøëzekenq dyric e`l "oia oi`" i`de Ð
.i`cnxzeimiizpiaddyi`ly`l` ,jklkïðçåé éáøãî é÷åôàìåy`x iab xn`cÐ

zextey ly ylye zepexkf ly ylye zeikln ly yly zeriwz ryz rny :dpyd
.`vi Ð zg`e zg` lk oia dry ddyy ,zery ryzaíåìë àìållk rnyn Ð

.oaxw `kilc meyn ,oizipzna aiyg `l dkepg ini dpeny .wiqti `l
éîé
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ryze mipeny ze`n yng zg`e mixyr dyng zicy ikc ,zery yy iyily mein
meia did clend cwzy`c oeik :wcwcl yie .envr [oey`x] meia clend d`xp
`ld ?iying mei cr reaiw [xg`zi`e] (cg i`e) mi`ln dpeny dyr ji` iyily
`l` mi`ln dpeny opicar `lc opiwq` lirle ,reaiwl mini ipy clend mcw
`lc jk rx`zne ,zxaern dpy dze`yk
ok m`e .reaiwl `nei cg m` ik micwn
did clendy ,cwzy` xacd did eyexitl
`le zery dxyr dpeny xg` iyily meia
zii`x mcw `le ,iriax mei cr zi`xp
dyw ok m`e .`nei cg wx reaiwl clend
yng zg`e mixyr dying opicy ikc :`aeh
dpeny iyily mei lr ryze mipeny ze`n
dxyr yng ipy meia ef dpyd didi ,dxyr
ji`e Ð cg` meia did reaiwde ,zery
yxitc dn itl mb ?epnfa ycegd d`xp
dpeny mcew epi` m` ied `l micwnc ,lirl
zeidl lekie ,meiay zepexg` zery dxyr
,zery yyl iyily meia clend cwzy`c
izk` Ð iriax mei cr zi`xp `l laa ipale
ze`n yng zg`e mixyr dyng zicy ikc
ied ,zery yy iyily lr ryze mipeny
,zery ylye ipy meia `zyd clend
yceg d`xp `nye !epnfa ied `l izk`e
ixw reaiw xg`y meiac ,`weec e`l epnfa
clend cg` mei xegi` liayac ,"epnf" dil
ediizrc` e`lc ,melk jka oi` Ð reaiwl
reaiwc ezxgnl clendyk jkld ,iypi`c

.reaiwc `neia enkùé:oiqxeby mixtq
zia" :oiqxeby yie ,j"nqa "qixbtd zia"
(`"t) `ztqeza aezk oke ,m"na "mixbtd

."mixbtd wnrd" (`l dinxi) weqte

úçåôädcedi iaxl Ð rayn zegti `l
dray m` ik zeriwz `kil xn`c
iyg driwz drexz driwzc meyn Ða
dna" wxt zaya xn`c `de .zg` driwz
zay axr oirwez eidy (a,dl) "oiwilcn
dk`lnd on mrd lhal ick zeriwz dyy
,dcedi iaxc `ail` izxz `l` ied `l Ð
driwz driwz drexz driwzl aiygwc
opiayge ,opaxc `ail` hwp yy `l` .zg`

.zeriwz dylya driwz drexz driwzïéà
wiqne Ð melk `le drexzl driwz oia
drexz driwz xn`wc dcedi iaxk `z`c
xeq`c ,opaxl ikde .driwz `cg driwz
iaxl d`xp o`kne .zeriwzd wiqtdl
`dc ,zeriwzl mixay oia wiqtdl xeq`c
icda lili ilelie gpb igepb [i`] ol `wtqn
icda drexze mixay miyer ep` jkle ,iccd
wiqtdl xeq`e ,wtqn driwz cga iccd
zeyrl leki `le drexza qp`p m`e .odipia
xefgi Ð qpe` mey iptn e` egex xvew iptn
xeq`c rnyn o`kn .iax el dcede ,mixayl
opixn`c `de .driwzl driwz oia wiqtdl
mrd lhal ick dzid dpey`xd driwzd [opixn`c] oiwiqtn eidy (my) zaya
ick ok mepwzc oeik ,mzd ip`y Ð 'ek dizeiepge xird lihadl diipy ,zecyay

.dil aiygw wqtd e`l Ð cg` xacl oniq zg`e zg` lk zeidläðåîùxyr
`l` ied `lc meyn Ð xyr dryz edl eed f`c ,gqt axr aiyg `lc `d Ð mini

.dil aiyg `l ycwna

äðåîù:xn`wcn .belica eze` oixewla` ,eze` oixneb oi`minix`ya :iyextl`kilc .llk eze`mixne` oi`mini x`yae :yexitÐllddz` odaxneb cigidymini xyr
exne`ldaeg oi`crnynÐ opixn``lcgqtae opixn`c bga`py i`n :xn`wc`d oke .llkycgy`xa oixne` oi`cxaeqcrnynÐ`nilcren ixwi`ycgy`x
mdizea`bdpn :xn` ,iblcnwcrnyc oeik ,edpiweqt`lxaqw,ycgy`xa`lild exwc edpifglaalrlwi`ax :(a,gk)ziprzzkqncjdarnyn oke .gqtaeycgy`xallk
mewn lkne .mini xyrdpenya enkdaeg epi`e ,`nlra bdpn`l` epi`Ð eze` mixne` ep`ydn i`ce ,ok m`e .llk eze` mixne` eid`ly xeaqdid axy rnynÐmdicia
,daegdid`ly oiadlleki didcinÐeiptl ekxa`lyaxd`xycin ,ok`lm`c .eilr oikxany (oeikc) edpiweqt`lxaqcjdrnynjkc ,eilr jxaljixvcmz epiax xne`
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ìL äðL øeaéòåìc ,ïéàìî íäéðL eðéNò ã÷zLéà ,íéL §¦¨¨§¦¤§©©¨¦§¥¤§¥¦©
øð :déì øîà .déúëeãa déì í÷å àúìz éãäáì àúìz§¨¨§©£¥§¨¨§¨¥§§¥£©¥¥

.äåä ïk ,ìàøNéäðùîúçàå íéøNòî ïéúçBt ïéà ¦§¨¥¥£¨¥£¦¥¤§¦§©©
ïéà .äðîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî àìå ,Lc÷na úBòé÷z§¦©¦§¨§Ÿ¦¦©©§¨¦§Ÿ¤¥
ïéúçBt ïéà .äML ìò ïéôéñBî àìå ,íéìáð éðMî ïéúçBt£¦¦§¥§¨¦§Ÿ¦¦©¦¨¥£¦
íBé øNò íéðLáe .øNò íéðL ìò ïéôéñBî àìå ,ïéìéìç éðMî¦§¥£¦¦§Ÿ¦¦©§¥¨¨¦§¥¨¨
,ïBLàø çñt úèéçLa :çaænä éðôì äkî ìéìçä äðMa©¨¨¤¨¦©¤¦§¥©¦§¥©¦§¦©¤©¦
áBè íBéáe ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBéå ,éðL çñt úèéçLáe¦§¦©¤©¥¦§¨¦¤¤©§
ìL áeaàa äkî äéä àìå .âçä éîé úðBîLáe ,úøöò ìL¤£¤¤¦§©§¥¤¨§Ÿ¨¨©¤§©¤
äéä àìå ;áøò BìBwL éðtî ,äð÷ ìL áeaàa àlà ,úLçð§¤¤¨§©¤¨¤¦§¥¤¨¥§Ÿ¨¨
éãáòå .äôé ÷éìçî àeäL éðtî ,éãéçé áeaàa àlà ÷lçî§©¥¤¨§©§¦¦¦§¥¤©£¦¨¤§©§¥
úéa úçtLî :øîBà éñBé éaø ;øéàî éaø éøác ,eéä íéðäëŸ£¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦§©©¥
éaø ;äpeäëì ïéàéOî eéä ,íBàîòî àøtéö úéáe íéøât§¨¦¥¦¨¨¥¥©¨©¦¦¦§¨©¦

.eéä íiåì :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçàøîâàìc ïéúéðúî £¦¨¤©§¦§¥§¦¦¨©§¦¦§¨
,àéðúc ;äãeäé éaøk,òáMî úBçôé àì :øîBà äãeäé éaø §©¦§¨§©§¨©¦§¨¥Ÿ¦§¦¤©

éñBé àì:øáñ äãeäé éaø ?éâìtéî÷ éàîa .äøNò LL ìò ó Ÿ¦©¥¤§¥§©¨¦©§¦©¦§¨¨©
ãeçì äòé÷z :éøáñ ïðaøå ,àéä àãç äòé÷úe äòeøz äòé÷z§¦¨§¨§¦¨£¨¦§©¨©¨§¦§¦¨§
?äãeäé éaøc àîòè éàî .ãeçì äòé÷úe ãeçì äòeøúe§¨§§¦¨§©©§¨§©¦§¨
,"íëì eò÷úé äòeøz" :áéúëe ,"äòeøz ízò÷úe" :áéúk§¦§©§¤§¨§¦§¨¦§§¨¤

.àéä àãç äòé÷úe äòeøz äòé÷z :dpéî òîL¯?ïðaøå §©¦¨§¦¨§¨§¦¨£¨¦§©¨©
,ïðaøå .àúàc àeä äéøçàì äèeLôe äéðôì äèeLôì ,àeää©¦§¨§¨¤¨§¨§©£¤¨©£§©¨©
àìå eò÷úz ìäwä úà ìéä÷äáe" :áéúëc ?àîòè éàî©©§¨¦§¦§©§¦¤©¨¨¦§§§Ÿ
,àéä àãç äòé÷úe äòeøz äòé÷z Czòc à÷ìñ éàå ,"eòéøú̈¦§¦¨§¨©§¨§¦¨§¨§¦¨£¨¦

?äåöîc àbìt ãéáò àðîçø øîà¯àðîéñ ?äãeäé éaøå ¨©©£¨¨£¥©§¨§¦§¨§©¦§¨¦¨¨
ïéa ïéà :àðäk áø øîàc àä àìæà ïàîk .àeä àîìòa§¨§¨§©¨§¨¨§¨©©¨£¨¥¥

.äãeäé éaøk ?ïàîk ,íeìë àìå äòeøúì äòé÷z¯!àèéLt §¦¨¦§¨§Ÿ§§©§©¦§¨§¦¨
¯ïðçBé éaøcî é÷etàìe ,àéúà ïðaøk eléôà :àîéúc eäî©§¥¨£¦§©¨©¨§¨§©¥¦§©¦¨¨

íBiá úBòL òLúa úBòé÷z òLz òîL :øîàc¯à÷ ,àöé §¨©¨©¥©§¦§¥©¨©¨¨¨
.ïì òîLî¯!éîð éëä àîéàå¯?"íeìë àìå" éàî ,ïk íà ©§©¨§¥¨¨¦©¦¦¥©§Ÿ§

?éðä àðL éàî .'åëå "ìéìça äkî äðMa íBé øNò íéðL"§¥¨¨©¨¨©¤¤¨¦©§¨¨¥
éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc .ìlää úà ïäa øîBb ãéçéå ìéàBä¦§¨¦¥¨¤¤©©¥§¨©©¦¨¨¦©¦
úà ïäa øîBb ãéçiäL íéîé øNò äðBîL :÷ãöBäé ïa ïBòîL¦§¤§¨¨§¨¨¨¨¦¤©¨¦¥¨¤¤
áBè íBéå ,äkeðç éîé äðBîLe ,âçä éîé äðBîL :ìlää©©¥§¨§¥¤¨§¨§¥£¨§
äìBbáe .úøöò ìL ïBLàøä áBè íBéå ,çñt ìL ïBLàøä̈¦¤¤©§¨¦¤£¤¤©¨
éðLe ,äkeðç éîé äðBîLe ,âçä éîé äòLz :ãçàå íéøNò¤§¦§¤¨¦§¨§¥¤¨§¨§¥£¨§¥
àðL éàî .úøöò ìL íéáBè íéîé éðLe ,çñt ìL íéáBè íéîé̈¦¦¤¤©§¥¨¦¦¤£¤¤©§¨
ïðéøîà àìc çñta àðL éàîe ,àîBé ìk ïðéøîàc âça¤¨§¨§¦©¨¨©§¨©¤©§¨¨§¦©
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íäéúåðáø÷á ïé÷åìç âçä éîé.oiklede oihrnzn bgd ixtc Ðéø÷éà ùãç ùàø
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àîBé ìk:`xnbd zx`an .oey`x aeh meia wx `l`âçcini - ¨¨§¨
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yCìîd"awd miklnd iklníéiç éøôñå ïécä àqk ìò áLBé ¤¤¥©¦¥©¦§¦§¥©¦
,éðôì äøéL íéøîBà ìàøNéå ,åéðôì ïéçeút íéúî éøôñå§¦§¥¥¦§¦§¨¨§¦§¨¥§¦¦¨§¨©
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.lld mda
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:dk`lna mixeq`e 'cren' mi`xwpd minia `l`,äkeðç àäå§¨£¨
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àqéð'cren' cvn df oi`e ,ea dyrpy qpd lr d`cede lld - ¦¨
.micrend x`ya enk
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.ux`l
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meyn `ed mixeta lld mixne` oi`y dne ,ux`lydúéiø÷ly §¦¨¨
,qpd ihxt lk da exn`py dlibndàìélä àéä Bæ`id ef - ¦©¥¨

.rxi`y qpd lr d`cedde lldd zxin`
uega eyrp mdipyy s` mixetl gqt oia xg` welig wlgn `ax

:ux`líúä àîìLa ,øîà àáøitl lld xnel xyt` ,gqta - ¨¨¨©¦§¨¨¨¨
llda mixne` ep`y''ä éãáò eììä'ernynae ,(` biw milidz) ©§©§¥
,'äòøô éãáò àìå'icar ep` oi`y gaye d`ced jka yiy §Ÿ©§¥©§Ÿ

la` ,drxtàëälr lldd z` xnel mileki ep` oi` ,mixeta - ¨¨
mixne` epiid m`y ,qpd,''ä éãáò eììä'ernynaeéãáò àìå' ©§©§¥§Ÿ©§¥

,'LBøåLçà,xacd did oekp `lixdyLBøåLçà éãáò ézkà £©§¥©©¦©§¥£©§¥
ïðàm`ived `l qpd ,xnelk ,epgp` yexeyg` icar oiicr - £©

.miigl dzinn el`bp wx `l` ,zexigl
:`xnbd zl`eyøîàc ïîçð áøìelld mixne` oi`y mrhdy §©©§¨§¨©
itl `ed mixetay,àìélä àéä Bæ dúéiø÷lld mixne` zn`ae §¦¨¨¦©¥¨

,ux`l dvegay qp lr,àéðúäyeñðëpMîl`xyiàì õøàì ¨©§¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ
äøéL øîBì úBöøà ìk eøLëeäzvxzn .mda rxi`y qp lr §§¨£¨©¦¨

:`xnbdla` ,mznc` lr l`xyiy onf lk edfeìbL ïåékux`n ¥¨¤¨
laal l`xyiïBLàøä ïøézéäì eøæçlr mb lld mixne`y ¨§§¤¥¨¨¦

dide ,laa zelba did mixet qpe ,zevx`d x`ya eyrpy miqip
ef dz`ixwy cvn `ed mixne` oi`y dne ,lld ea xnel jixv

.dlelid
lilga obpnd :dpyna epipyúLBçð ìL áeaàa äkî äéä àìŸ¨¨©¤§©¤§¤

.'åëå:`xnbd ddnzçúteixac `pzd,ìéìçaoi`' xn`y ¨©§¨¦
'oililg ipyn oizgetíéiñîeeixac,áeaàadid `l' xne`y §©¥§©

:`xnbd zayiin .'aea`a dkneðééä ìéìç eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§¨¦©§
áeaà,cg` xac md aea`e lilg -déì éø÷ éànàå`pzd ©§©©¨¥¥
aea`l,ìéìçmeyndéì÷ éìçcwezn elewy -,drinyl axre ¨¦©£¦¨¥

.lilg `xwp ef oeylne
:ycwna dpibpd ilk iabl exn`py mixac d`ian `xnbdeðz̈

à ,ïðaøäéä ÷c ,äéä ÷ìç ,Lc÷na äéä áeaeizeptcae ,ìL ©¨¨©¨¨©¦§¨¨¨¨¨©¨¨¤
äéä äð÷.lelg urn -ålilg eze`äLî úBîéîepiax,äéä ¨¤¨¨§¦Ÿ¤¨¨

.axr ezpibp lew dideeäetéöå ,Cìnä äeö[lilgd z`-],áäæ ¦¨©¤¤§¦¨¨
áøò BìB÷ äéä àìå,dligzakáøò BìB÷ äéäå ,Béetö úà eìèð §Ÿ¨¨¨¥¨§¤¦§¨¨¨¥

äéäL úBîk.edetivy mcew §¤¨¨
okeìeöìö[miizlvn-],Lc÷na äéäeäéäå ,äéä úLBçð ìL ¦§¨¨©¦§¨¤§¤¨¨§¨¨

.áøò BìB÷did dyrnïéðneà eàéáäå ,íéîëç eçìLå ,íbôðå ¨¥§¦§©§¨§£¨¦§¥¦¨¦
îxirdeäeðwúå ,íéøöî ìL àiøcðñkìà,mipne`däéä àìå ¥£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦§¦§§Ÿ¨¨

áøò BìB÷.dligzakúBîk áøò BìB÷ äéäå ,Bðewéz úà eìèð ¨¥¨§¤¦§¨¨¨¥§
.äéäL¤¨¨

oke,Lc÷na äúéä úLzëîeäLî úBîéîe ,äúéä úLBçð ìL ©§¤¤¨§¨©¦§¨¤§¤¨§¨¦Ÿ¤
íéîNaä úà úîhôî äúéäå ,äúéäz` da miyzek eid - ¨§¨§¨§¨§©¤¤¤©§¨¦

lre ,lelv lew dzceara drinyn dzide ,zxehwl mipnnqd
nyad z` dgiayne znhtn dzid lewd ici,gix mda zpzepe mi

.minyad z` giayn lewdydid dyrneäîbtúðdze` ¦§©§¨
,zyzkn,äeðwéúå ,íéøöî ìL àiøcðñkìàî ïéðneà eàéáäå§¥¦¨¦¥£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦§¦§¨

äúéäL Bîk úîhôî äúéä àìådlew zpzep dzid `ly - §Ÿ¨§¨§©¤¤§¤¨§¨
.dligzak.äúéäL Bîk úîhôî äúéäå dðewéz úà eìèð̈§¤¦¨§¨§¨§©¤¤§¤¨§¨

:zyzknde lvlvd oipra `ziixad dkiynnéðL elàd,íéìë ¥§¥¥¦
ïBLàø Lc÷nî eøéizLð,zecrd okynn -äéä àìå ,eîbtúðå ¦§©§¦¦§¨¦§¦§©§§Ÿ¨¨

äëeøà íäì,`txn -íäéìòåmigaeynd zyegp ilk lr - ¨¤£¨©£¥¤
[zyzknde lvlvd] el`a `veikãåã øîà(dn f '` mikln), ¨©¨¦

eyrpy milkd enk eide ,jlnd dnly dyry ycwnd ilk iabl
'ebe milMd lM z`e' ,zecrd okynl dyn inia'èøBîî úLçð §¥¨©¥¦§¤§¨

p oke .c`n wc zyegpn eyrp milkd lk -(fh c 'a i"dc) xn`
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oikxr(iriax meil)

àîBé ìk:`xnbd zx`an .oey`x aeh meia wx `l`âçcini - ¨¨§¨
zekeqd bgïäéúBðaø÷a ïé÷eìçmiaixwny mixtdy ,dfn df £¦§¨§§¥¤

drax` miaixwn oey`xd meia ,miklede mihrnzn meid oaxwa
aygp mei lke ,d`ld oke xyr dyly ipyd meia ,mixt xyr

la` ,mly lld mei lka mixne` okle ,envr ipta bgkçñôc§¤©
ïäéúBðaø÷a ïé÷eìç ïéàwx mly lld mixne` okle ,dfn df ¥£¦§¨§§¥¤

.oey`xd aeh meia
.[mlyd] lldd z` mda mi`xew oi`y minid x`ya dpc `xnbd
mxebd `ed meid eze`l cgeind oaxw m` :`xnbd zl`ey

if` ,lldd zxin`läéúBðaø÷a ä÷eìçc úaLzeni x`yn ©¨©£¨§¨§§¤¨
,sqen oaxw da yiy ,reaydàîéì.lldd z` da exn`i - ¥¨

:`xnbd zayiinãòBî éøwéà àì,'cren' diexw zay oi` - Ÿ¦§¥¥
.lld da mixne` oi` okle

e :`xnbd zl`ey'ãòBî' éøwéàc LãBç Làødki`a aezky itk Ÿ¤§¦§¥¥
,yceg y`x lr aezkd zpeeke ,'crFO ilr `xw' (eh `).àîéì ¨¨¨©¤¥¨

yceg y`x :`xnbd zayiinäëàìî úéiNòa Lécwéà àì- Ÿ¦©¦©£¦©§¨¨
xeqi`a eycwzpy mini wxe ,dk`ln ziiyr xeqi`a ycwzp `l

,lldd z` mda mixne` dk`lnáéúëcz`eapa (hk l diryi) ¦§¦
,dle`bd lr diryi'âç Lc÷úä ìéìk íëì äéäé øéMä'meid - ©¦¦§¤¨¤§¥¦§©¤¨

ycwzd lil'a enk llde dxiy ly mei mkl didi el`bz eay
'ycwzd' oeylne .lld ea mixne`y gqtd bg lil `edy ,'bg

rnynyâçì Lce÷îä äìéìziiyr xeqi`a ycwzpy - ©§¨©§¨¤¨
,oey`x gqt lil oebke dk`lnäøéL ïeòèz` ea xnel jixv - ¨¦¨

,llddådlilâçì Lce÷î ïéàL,dk`ln xeqi`aïeòè ïéà §¤¥§¨¤¨¥¨
äøéL.lld ea xnel oi` 'cren' `xwp yceg y`xy s` okle , ¦¨

ae :`xnbd zl`eyc íéøetékä íBéå äðMä Làømbeøwéà Ÿ©¨¨§©¦¦§¦§
ãòBîdxezaåmb.àîéì ,äëàìî úéiNòa Lecwéàzayiin ¥§¦©©£¦©§¨¨¥¨

lldd z` mda mixne` oi` :`xnbdøîàc ,eäáà éaøc íeMî¦§©¦£¨§¨©
BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì úøMä éëàìî eøîà ,eäáà éaø©¦£¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥©¨¨¦

äøéL íéøîBà ìàøNé ïéà äî éðtî ,íìBò ìL[lld-]éðôìE ¤¨¦§¥¨¥¦§¨¥§¦¦¨§¨¤
ïäì øîà ,íéøetkä íBéáe äðMä Làøa,d"awdikeøLôà §Ÿ©¨¨§©¦¦¨©¨¤¤§¨

yCìîd"awd miklnd iklníéiç éøôñå ïécä àqk ìò áLBé ¤¤¥©¦¥©¦§¦§¥©¦
,éðôì äøéL íéøîBà ìàøNéå ,åéðôì ïéçeút íéúî éøôñå§¦§¥¥¦§¦§¨¨§¦§¨¥§¦¦¨§¨©
xnel ie`x oi`e ,cgte d`xi ini `l` ,dgnye lld ini el` oi`y

.lld mda
lldd z` mixne` oi`y lirl dwiqdy dn lr `xnbd dywn

:dk`lna mixeq`e 'cren' mi`xwpd minia `l`,äkeðç àäå§¨£¨
éëä àìc,dxeza cren `xwp `ly -éëä àìå`l mbe - §Ÿ¨¦§Ÿ¨¦

,dk`ln xeqi`a ycwzdøîà÷åz` ea mixne` ok it lr s`e - §¨¨©
lldd z` ea mixne`y dn :`xnbd zayiin .lldd`edíeMî¦

àqéð'cren' cvn df oi`e ,ea dyrpy qpd lr d`cede lld - ¦¨
.micrend x`ya enk

:`xnbd zl`eyàqéð àkéàc íéøet,qp ea dyrpy -,àîéì ¦§¦¨¦¨¥¨
:`xnbd zayiin .dkepga enke ,cren epi`y s`éaø øîà̈©©¦

,÷çöé,mixeta lld mixne` oi`äøéL íéøîBà ïéàL éôì ¦§¨§¦¤¥§¦¦¨
[lld-]L ñð ìòrxi`,õøàì äöeçauega did mixet qpe ©¥¤§¨¨¨¤
.ux`l
é÷úîñðc ,íéøöî úàéöé éøäå ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨©£¥§¦©¦§©¦§¥

Lrxi`ìlä ïðéøîàå ,àeä õøàì äöeçazvxzn .df qp lr ¤§¨¨¨¤§¨§¦©©¥
dvega erxi`y miqip x`yn mixvn z`ivi dpey :`xnbd

,ux`leñðëð àlL ãò ,àéðúãkeqpkpy mcew -,õøàì ìàøNé ¦§©§¨©¤Ÿ¦§§¦§¨¥¨¨¤
äøéL øîBì úBöøàä ìk eøLëeä,mda rxi`y qp lrla` §§¨¨£¨©¦¨

eñðëpMîl`xyiäøéL øîBì úBöøà ìk eøLëeä àì ,õøàì ¦¤¦§§¨¨¤Ÿ§§¨£¨©¦¨
`y miqip lr `l` ,mda rxi`y qp lr,cala l`xyi ux`a erxi

mixvn z`ivi qp oklemixne` l`xyi ux`l dqipkl mcwy
oi` l`xyi ux`l eqpkpy xg`l didy mixet qpe ,lld eilr

.lld eilr mixne`
:sqep uexiz,øîà ïîçð áøuega dyrpy qp lr lld mixne` ©©§¨¨©

meyn `ed mixeta lld mixne` oi`y dne ,ux`lydúéiø÷ly §¦¨¨
,qpd ihxt lk da exn`py dlibndàìélä àéä Bæ`id ef - ¦©¥¨

.rxi`y qpd lr d`cedde lldd zxin`
uega eyrp mdipyy s` mixetl gqt oia xg` welig wlgn `ax

:ux`líúä àîìLa ,øîà àáøitl lld xnel xyt` ,gqta - ¨¨¨©¦§¨¨¨¨
llda mixne` ep`y''ä éãáò eììä'ernynae ,(` biw milidz) ©§©§¥
,'äòøô éãáò àìå'icar ep` oi`y gaye d`ced jka yiy §Ÿ©§¥©§Ÿ

la` ,drxtàëälr lldd z` xnel mileki ep` oi` ,mixeta - ¨¨
mixne` epiid m`y ,qpd,''ä éãáò eììä'ernynaeéãáò àìå' ©§©§¥§Ÿ©§¥

,'LBøåLçà,xacd did oekp `lixdyLBøåLçà éãáò ézkà £©§¥©©¦©§¥£©§¥
ïðàm`ived `l qpd ,xnelk ,epgp` yexeyg` icar oiicr - £©

.miigl dzinn el`bp wx `l` ,zexigl
:`xnbd zl`eyøîàc ïîçð áøìelld mixne` oi`y mrhdy §©©§¨§¨©
itl `ed mixetay,àìélä àéä Bæ dúéiø÷lld mixne` zn`ae §¦¨¨¦©¥¨

,ux`l dvegay qp lr,àéðúäyeñðëpMîl`xyiàì õøàì ¨©§¨¦¤¦§§¨¨¤Ÿ
äøéL øîBì úBöøà ìk eøLëeäzvxzn .mda rxi`y qp lr §§¨£¨©¦¨

:`xnbdla` ,mznc` lr l`xyiy onf lk edfeìbL ïåékux`n ¥¨¤¨
laal l`xyiïBLàøä ïøézéäì eøæçlr mb lld mixne`y ¨§§¤¥¨¨¦

dide ,laa zelba did mixet qpe ,zevx`d x`ya eyrpy miqip
ef dz`ixwy cvn `ed mixne` oi`y dne ,lld ea xnel jixv

.dlelid
lilga obpnd :dpyna epipyúLBçð ìL áeaàa äkî äéä àìŸ¨¨©¤§©¤§¤

.'åëå:`xnbd ddnzçúteixac `pzd,ìéìçaoi`' xn`y ¨©§¨¦
'oililg ipyn oizgetíéiñîeeixac,áeaàadid `l' xne`y §©¥§©

:`xnbd zayiin .'aea`a dkneðééä ìéìç eðééä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©§¨¦©§
áeaà,cg` xac md aea`e lilg -déì éø÷ éànàå`pzd ©§©©¨¥¥
aea`l,ìéìçmeyndéì÷ éìçcwezn elewy -,drinyl axre ¨¦©£¦¨¥

.lilg `xwp ef oeylne
:ycwna dpibpd ilk iabl exn`py mixac d`ian `xnbdeðz̈

à ,ïðaøäéä ÷c ,äéä ÷ìç ,Lc÷na äéä áeaeizeptcae ,ìL ©¨¨©¨¨©¦§¨¨¨¨¨©¨¨¤
äéä äð÷.lelg urn -ålilg eze`äLî úBîéîepiax,äéä ¨¤¨¨§¦Ÿ¤¨¨

.axr ezpibp lew dideeäetéöå ,Cìnä äeö[lilgd z`-],áäæ ¦¨©¤¤§¦¨¨
áøò BìB÷ äéä àìå,dligzakáøò BìB÷ äéäå ,Béetö úà eìèð §Ÿ¨¨¨¥¨§¤¦§¨¨¨¥

äéäL úBîk.edetivy mcew §¤¨¨
okeìeöìö[miizlvn-],Lc÷na äéäeäéäå ,äéä úLBçð ìL ¦§¨¨©¦§¨¤§¤¨¨§¨¨

.áøò BìB÷did dyrnïéðneà eàéáäå ,íéîëç eçìLå ,íbôðå ¨¥§¦§©§¨§£¨¦§¥¦¨¦
îxirdeäeðwúå ,íéøöî ìL àiøcðñkìà,mipne`däéä àìå ¥£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦§¦§§Ÿ¨¨

áøò BìB÷.dligzakúBîk áøò BìB÷ äéäå ,Bðewéz úà eìèð ¨¥¨§¤¦§¨¨¨¥§
.äéäL¤¨¨

oke,Lc÷na äúéä úLzëîeäLî úBîéîe ,äúéä úLBçð ìL ©§¤¤¨§¨©¦§¨¤§¤¨§¨¦Ÿ¤
íéîNaä úà úîhôî äúéäå ,äúéäz` da miyzek eid - ¨§¨§¨§¨§©¤¤¤©§¨¦

lre ,lelv lew dzceara drinyn dzide ,zxehwl mipnnqd
nyad z` dgiayne znhtn dzid lewd ici,gix mda zpzepe mi

.minyad z` giayn lewdydid dyrneäîbtúðdze` ¦§©§¨
,zyzkn,äeðwéúå ,íéøöî ìL àiøcðñkìàî ïéðneà eàéáäå§¥¦¨¦¥£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦§¦§¨

äúéäL Bîk úîhôî äúéä àìådlew zpzep dzid `ly - §Ÿ¨§¨§©¤¤§¤¨§¨
.dligzak.äúéäL Bîk úîhôî äúéäå dðewéz úà eìèð̈§¤¦¨§¨§¨§©¤¤§¤¨§¨

:zyzknde lvlvd oipra `ziixad dkiynnéðL elàd,íéìë ¥§¥¥¦
ïBLàø Lc÷nî eøéizLð,zecrd okynn -äéä àìå ,eîbtúðå ¦§©§¦¦§¨¦§¦§©§§Ÿ¨¨

äëeøà íäì,`txn -íäéìòåmigaeynd zyegp ilk lr - ¨¤£¨©£¥¤
[zyzknde lvlvd] el`a `veikãåã øîà(dn f '` mikln), ¨©¨¦

eyrpy milkd enk eide ,jlnd dnly dyry ycwnd ilk iabl
'ebe milMd lM z`e' ,zecrd okynl dyn inia'èøBîî úLçð §¥¨©¥¦§¤§¨

p oke .c`n wc zyegpn eyrp milkd lk -(fh c 'a i"dc) xn`
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oikxr(iying meil)

e,da eéä íéá÷ð äøNòuerp did awp lkae ,dly zwa xnelk £¨¨§¨¦¨¨
,dpweãçàå ãçà ìkdid mipwd on,øîæ éðéî äøNò àéöBî ¨¤¨§¤¨¦£¨¨¦¥¤¤

,xg` lew rinyn awp lke miawp dxyr dpw lka eidyúàöîð¦§¥
.øîæ éðéî äàî äàéöBî dlek¨¦¨¥¨¦¥¤¤

:dtixbndn e`viy xnfd ipin oipna zxg` drc d`ian `xnbd
ðúîaàðz àúé,dtixbnd iablàéädkxe` -dBáâå änà- §©§¦¨¨¨¦©¨§¨©
ddaebeàú÷å ,änàdly zwde -íéá÷ð äøNòå ,äpîéä àöBé ©¨§¨¨¥¥¤¨©£¨¨§¨¦
,da eéäe dpw uerp did awp lkaeéðéî äàî àéöBî ãçà ìk ¨¨¨¤¨¦¥¨¦¥

,øîæ,xg` lew `iven mdn cg` lke miawp d`n eid dpw lkay ¤¤
.øîæ éðéî óìà äàéöBî dlek úàöîð¦§¥¨¦¨¤¤¦¥¤¤

éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð áø øîàC,xaca oniq ozil `eaz m` - ¨©©©§¨©¦§¨§¦¨¨
eidy xaeqd edine xnf ipin d`n da eidy xaeqd edin xekfl

,sl` daàîæeb àúéðúîlr xnel zeziixade zeipynd jxc - ©§¦¨§¨
eidy zxne`d `id dpyndy oniq jka yie ,dnfbdd jxc
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המשך בעמוס מא

oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay
äá åéä íéá÷ð äøùòdxyr ea eid dpwe dpw lkae ,cg` dpw did awp lkae Ð

nf oin `ived dpw ly awp lkae ,miawp.xnf ipin d`n d`iven dlek z`vnp ,x
êéðîéñå.sl` xn` in d`n xn` in drhz `ly Ðàîæåâ àúéðúîjxc Ð

.(a,v) "dypd cib" wxta oileg zhigya xn`c jpd oebk ,`nfeb zepyl zeipyn
éñåé éáø,eid miqgein mil`xyi :xn`c Ð

xaqw i`n?dxiy xwir `nlr ilekc `l`
.dtaúåøùòîì ïéázwfga dil opiwfgnc Ð
.ielíéåìä úà äðúàåmixxeyn miele Ð
.mdíùáù.miny my ea oixikfny Ðïéà

áåèå äçîù êåúî àìà äøéù øù íãà
ááìicar dpd" :(dq ediryi) aizkc Ð

."al aehn epexiíéøåëéá àîéàikde Ð
.mixekia z`ad `l xy` zgz :`xw xn`w

äøéù ïéðåòèù íéøåëéáì ïéðî:mixne`y Ð
zkqna opzck ,"ipzilc ik 'd jnnex`"

.(c dpyn b wxt) mixekiaáåè áåèaizk Ð
mixac) dxiya aizke ,"aehd lka" :`kd

."aal aehae dgnya" :(gkéøômixekiaa Ð
."ixt ziy`xn" :(ek my) aizkíéáðò àéáä

Ð `viy oipn ,okxce ,mixekial dxfrl Ð
lkn ,"jvx`n `iaz xy`" :xnel cenlz

.mewnàëäî øîà äé÷æç (àùîá øåùé)Ð
xeyi" :dxezd on miel zxiy ogky`

.xiya lew ze`iyp Ð "`ynaéèååìámy =
.mkgäøéùepi`y ,oaxw zcear jixv Ð

aizkck ,oaxw ikqp ly oiid lr `l` xn`p
lr zexvevga mzrwze" :(i xacna)

."mkizeleríéî åìäözia xiya eldvi Ð
.seq mi zldvn xzei ycwndäì éúééî

àëäî.dxezd on dxiy xwirl Ð
ìò
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àìxn`w (`,`p dkeq) "lilgd" wxta :dyw Ð dta dxiy xwir `nlr ilekc
ezeyrl aeh meie zay igc inp oaxw ly xiy oi` Ð dta dxiy xwir i`c
i`cec :xnel yie ?ipn ,dkn lilgd mini xyr mipy :ipzwc oizipzn ,ok m`e .ilka
dcedi xa iqei iaxc `pz `ki` la` ,dta dxiy xwir edl zi` oizipznc i`pz
zay igc (oaxwc) ilka xiyc xn`c ,mzd

.dizeek `yix iz`e ,aeh meieøéùäakrn
,jeqip zrya xiyd `dc :dyw Ð oaxwd
`ian mc`c ,oaxwd zakrn oi` jeqipde
mini drax` cr o`kn mikqpe meid egaf
z` akrn xiy :yxtl d`xpe !(a,eh zegpn)
oi` dxiy oi` m`y ,jeqip epiid Ð oaxwd

.jeqip

çîùîm`e Ð ixwi` `l aeh ixwi` al
gwl" (c ilyn) aizkde :xn`z
zxez il aeh" (hiw mildz) ,"mkl izzp aeh
al gnyn :xn`w ikdc ,xnel yie !"jit
dgnyl (all) jenqy aeh ,ixwi`
jenqd aeh ,inp i` ,dgny oeyl ezernyne
aizk `de :xn`z m`e .ixwi` `l Ð all

b zex)yiy :i"yx yxite ,"eal ahiie" :(
inp ikde ,dxez cenlza eal ahiie yxcna
lr "jal jaihie" (a,bq) zay opiyxc
.`icda iaizk `lc :xnel yie !dxez cenlz
:dywnc `d xity iz` ied `l df itle
`l all jenq aeh `dc ,"mixekia `ni`e"
opirac ,ipyn inp `kdc :xnel yie !exwi`
rcei didc oeik ,edine .all jenqd aeh
`l aey Ð `xwirn all jenqd aeh opirac
oey`x oeyle .mixekian cer zeywdl jixv

.xwirïéðîÐ dxiy oiperhy mixekial
,dxiy oiperh eidy (`pzc) :i"yx yxit
:(c dpyn b wxt) [mixekia zkqna opzck]
:jixtc `de .['ek] mdiptl dkn (did) lilgd
Ð ipngp xa l`eny iax xn` `de ,ipi`
yi j` .ipngp xa l`eny iaxl dywne
on `icda dil dywn `l i`n` :dniz
`iad `l cenlzdy :xnel yie ?dpynd
l`eny iaxc dizlin mbe ,mirxfc dpynd
ab` `l` cenlzd dil izii` `l ipngp xa
iaxle .ikd `l` jixt `l jkld ,`xxb
xwir epi` mixekia lr dpynd xiyy :d`xp
`l jkld ,`nlra dgnyl m` ik ,xiyd
`le ,ipngp xa l`eny iaxl dpin jixt
dpynd ixii` `lc :dniz yie .i"yx yexitk
:opgl` iax dywd cere !llk xiy xwira
`iada `kd mixekia zpynl dl iwen ikid
ixiin mixekiad lka `dc ?okxce miapr
yxtl oi`e !oipind zray lke oihge mip`za
mixekiaa miapr `iad m`y :xn`w ikdc
zyecw mdn rwtz `ly ,jk xg`l okxce
.ixt `xwa aizkc ab lr s` ,mixekiad
"ahexde xerd" wxt oilega `ipz mzdc
`l` dwyn mixekia oi`ian oi` :(a,kw)
`nl` .miaprd one mizifd on `veid
yic `l` !mixekial aeyg mdn dwyndy
:yexit Ð mkxce miapr `iad :yxtl
dligzkl :rnync ,miaprd one mizifd on `veid `l` dwyn mixekia oi`ian oi` :`ipzc `de ."`iaz" :xnel cenlz ?mixekial mixyky oipn ,mkxce miapr yixtd
,okxce miapr `iad :eyexit ikde .dlgzkl ixiinc :yxtl d`xpe ?carica `xw azk ikide ,mixekia lr xiy mixne`y aizk `xw `dc .carica eyxtl yi Ð oi`ian
dxiy mdilr mixne`y ,miapre mizifn oi`veid oiwyna ixiinc ,xity `iz` inp mixekia zpyne .dligzkl rnync "`iaz" :xnel cenlz ?dligzkl m`iaiy oipn

.inlyexia oeir jixve .lirl iziywdy dn lkn icin `iyw `le .mipind zray ly mixekiad lka inp epwz Ð dxiy mdilr epwzc icii`e .dligzkl

ìàjdn dil wiic jkl ,dxezd on dxiyc igeky`l irac :xnel yie !"mixxeyn ipelt ipa" :(h `) minid ixaca `ki` i`xw dnkc ,dniz Ð xiyi `l` xeyi ixwiz
.dzin dilr aiig xfe dcear `idy i`xwn witn :inp i` ."`yn zcear" aizke "`yna xeyi" aizkc `xw
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קפט
oifge` mipy` cenr `i sc ± oey`x wxtzereay

äá åéä íéá÷ð äøùòdxyr ea eid dpwe dpw lkae ,cg` dpw did awp lkae Ð
nf oin `ived dpw ly awp lkae ,miawp.xnf ipin d`n d`iven dlek z`vnp ,x

êéðîéñå.sl` xn` in d`n xn` in drhz `ly Ðàîæåâ àúéðúîjxc Ð
.(a,v) "dypd cib" wxta oileg zhigya xn`c jpd oebk ,`nfeb zepyl zeipyn

éñåé éáø,eid miqgein mil`xyi :xn`c Ð
xaqw i`n?dxiy xwir `nlr ilekc `l`

.dtaúåøùòîì ïéázwfga dil opiwfgnc Ð
.ielíéåìä úà äðúàåmixxeyn miele Ð
.mdíùáù.miny my ea oixikfny Ðïéà

áåèå äçîù êåúî àìà äøéù øù íãà
ááìicar dpd" :(dq ediryi) aizkc Ð

."al aehn epexiíéøåëéá àîéàikde Ð
.mixekia z`ad `l xy` zgz :`xw xn`w

äøéù ïéðåòèù íéøåëéáì ïéðî:mixne`y Ð
zkqna opzck ,"ipzilc ik 'd jnnex`"

.(c dpyn b wxt) mixekiaáåè áåèaizk Ð
mixac) dxiya aizke ,"aehd lka" :`kd

."aal aehae dgnya" :(gkéøômixekiaa Ð
."ixt ziy`xn" :(ek my) aizkíéáðò àéáä

Ð `viy oipn ,okxce ,mixekial dxfrl Ð
lkn ,"jvx`n `iaz xy`" :xnel cenlz

.mewnàëäî øîà äé÷æç (àùîá øåùé)Ð
xeyi" :dxezd on miel zxiy ogky`

.xiya lew ze`iyp Ð "`ynaéèååìámy =
.mkgäøéùepi`y ,oaxw zcear jixv Ð

aizkck ,oaxw ikqp ly oiid lr `l` xn`p
lr zexvevga mzrwze" :(i xacna)

."mkizeleríéî åìäözia xiya eldvi Ð
.seq mi zldvn xzei ycwndäì éúééî

àëäî.dxezd on dxiy xwirl Ð
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àìxn`w (`,`p dkeq) "lilgd" wxta :dyw Ð dta dxiy xwir `nlr ilekc
ezeyrl aeh meie zay igc inp oaxw ly xiy oi` Ð dta dxiy xwir i`c
i`cec :xnel yie ?ipn ,dkn lilgd mini xyr mipy :ipzwc oizipzn ,ok m`e .ilka
dcedi xa iqei iaxc `pz `ki` la` ,dta dxiy xwir edl zi` oizipznc i`pz
zay igc (oaxwc) ilka xiyc xn`c ,mzd

.dizeek `yix iz`e ,aeh meieøéùäakrn
,jeqip zrya xiyd `dc :dyw Ð oaxwd
`ian mc`c ,oaxwd zakrn oi` jeqipde
mini drax` cr o`kn mikqpe meid egaf
z` akrn xiy :yxtl d`xpe !(a,eh zegpn)
oi` dxiy oi` m`y ,jeqip epiid Ð oaxwd

.jeqip

çîùîm`e Ð ixwi` `l aeh ixwi` al
gwl" (c ilyn) aizkde :xn`z
zxez il aeh" (hiw mildz) ,"mkl izzp aeh
al gnyn :xn`w ikdc ,xnel yie !"jit
dgnyl (all) jenqy aeh ,ixwi`
jenqd aeh ,inp i` ,dgny oeyl ezernyne
aizk `de :xn`z m`e .ixwi` `l Ð all

b zex)yiy :i"yx yxite ,"eal ahiie" :(
inp ikde ,dxez cenlza eal ahiie yxcna
lr "jal jaihie" (a,bq) zay opiyxc
.`icda iaizk `lc :xnel yie !dxez cenlz
:dywnc `d xity iz` ied `l df itle
`l all jenq aeh `dc ,"mixekia `ni`e"
opirac ,ipyn inp `kdc :xnel yie !exwi`
rcei didc oeik ,edine .all jenqd aeh
`l aey Ð `xwirn all jenqd aeh opirac
oey`x oeyle .mixekian cer zeywdl jixv

.xwirïéðîÐ dxiy oiperhy mixekial
,dxiy oiperh eidy (`pzc) :i"yx yxit
:(c dpyn b wxt) [mixekia zkqna opzck]
:jixtc `de .['ek] mdiptl dkn (did) lilgd
Ð ipngp xa l`eny iax xn` `de ,ipi`
yi j` .ipngp xa l`eny iaxl dywne
on `icda dil dywn `l i`n` :dniz
`iad `l cenlzdy :xnel yie ?dpynd
l`eny iaxc dizlin mbe ,mirxfc dpynd
ab` `l` cenlzd dil izii` `l ipngp xa
iaxle .ikd `l` jixt `l jkld ,`xxb
xwir epi` mixekia lr dpynd xiyy :d`xp
`l jkld ,`nlra dgnyl m` ik ,xiyd
`le ,ipngp xa l`eny iaxl dpin jixt
dpynd ixii` `lc :dniz yie .i"yx yexitk
:opgl` iax dywd cere !llk xiy xwira
`iada `kd mixekia zpynl dl iwen ikid
ixiin mixekiad lka `dc ?okxce miapr
yxtl oi`e !oipind zray lke oihge mip`za
mixekiaa miapr `iad m`y :xn`w ikdc
zyecw mdn rwtz `ly ,jk xg`l okxce
.ixt `xwa aizkc ab lr s` ,mixekiad
"ahexde xerd" wxt oilega `ipz mzdc
`l` dwyn mixekia oi`ian oi` :(a,kw)
`nl` .miaprd one mizifd on `veid
yic `l` !mixekial aeyg mdn dwyndy
:yexit Ð mkxce miapr `iad :yxtl
dligzkl :rnync ,miaprd one mizifd on `veid `l` dwyn mixekia oi`ian oi` :`ipzc `de ."`iaz" :xnel cenlz ?mixekial mixyky oipn ,mkxce miapr yixtd
,okxce miapr `iad :eyexit ikde .dlgzkl ixiinc :yxtl d`xpe ?carica `xw azk ikide ,mixekia lr xiy mixne`y aizk `xw `dc .carica eyxtl yi Ð oi`ian
dxiy mdilr mixne`y ,miapre mizifn oi`veid oiwyna ixiinc ,xity `iz` inp mixekia zpyne .dligzkl rnync "`iaz" :xnel cenlz ?dligzkl m`iaiy oipn

.inlyexia oeir jixve .lirl iziywdy dn lkn icin `iyw `le .mipind zray ly mixekiad lka inp epwz Ð dxiy mdilr epwzc icii`e .dligzkl

ìàjdn dil wiic jkl ,dxezd on dxiyc igeky`l irac :xnel yie !"mixxeyn ipelt ipa" :(h `) minid ixaca `ki` i`xw dnkc ,dniz Ð xiyi `l` xeyi ixwiz
.dzin dilr aiig xfe dcear `idy i`xwn witn :inp i` ."`yn zcear" aizke "`yna xeyi" aizkc `xw
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המשך בעמוס לט



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oikxr(iyiy meil)

.oaxwd ikqp zrya dzid dxiyd zxin`y (.`i) lirl xn`p
:`xnbd zxxan,ïîöò éðôa íéàaä íéëñð eäì àéòaéà`ly ¦©§¨§§¨¦©¨¦¦§¥©§¨

`l` mikqpd e`iad `le xeaiv oaxw e`iady oebk ,oaxwd meia
,zxgnläøéL ïéðeòèdxiy mdilr xnel jixv m`d -zrya §¦¦¨
,mz`ad.äøéL ïéðeòè ïéà Bà:wtqd iccv `xnbd zx`ane ¥§¦¦¨

,xnel xyt`yéaø øîà éðîçð øa ìàeîL [éaø] øîàc ïåék¥¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦
ïúðBé(.`i lirl)ïéiä ìò àlà äøéL íéøîBà ïéàL ïépî , ¨¨¦©¦¤¥§¦¦¨¤¨©©©¦
,['åëå]ok m`ïðéøîàdxiydy oeik ,cal mikqpd lr dxiy ¨§¦©

.mikqpd oii lr dxwirïðéøîà äiúLe äìéëà ìò ,àîìc Bà¦§¨©£¦¨§¦¨¨§¦©
gafd mi`ay ,dizye dlik` ly onfa `weec ,xnelk ,dxiy

la` ,mikqpd lr dxiy mixne` f` ,cgi mikqpdeäéiúMà©§¦¨
,dãeçìoiid jeqip epiidc.ïðéøîà àì §¨Ÿ¨§¦©

:wtqd heytl `xnbd dqpnòîL àzlirl `ziixaa epipyy ¨§©
,(:`i)'åëå éàkæ íBéì úeëæ ïéìbìâî øîBà éñBé éaømeil daege ©¦¥¥§©§§¦§§©©

zial miaie`d eqpkpy dryay ,`ziixad jynda epipye ,aiig
.dxiy mixne`e opkec lr micner miiele mipdk eid ycwnd

:`xnbd zxxandézãéáò éàî äøéL éàä,dpiipr dn ef dxiy - ©¦¨©£¦§¥
,dxn`p oaxw dfi` lr xnelkàîéìéàef dzidy xn`p m` - ¦¥¨

dxiyäáBç úìBòccinzd oaxw ike ,cinzd oaxw ly,äåä éî §©¨¦£¨
ixdeæenúa øNò äòáLadpy dze` lyàlàå .ãéîzä ìèa §¦§¨¨¨§©¨©©¨¦§¤¨

dxiy ef dzidy xn`pdéøa éøî áø éðz àäå ,äáãð úìBòc§©§¨¨§¨¨¥©¨¦§¥
àðäk áøc(my) lirl `ziixaacdacp zleràëéøö àì.dxiy §©©£¨§Ÿ§¦¨
,åàì àlàdxiy ef dzidíéëñðcdf itle .mnvr ipta e`ay ¤¨¨¦§¨¦

.dxiy miperh mnvr ipta mi`ad mikqpy heytz
:`xnbd dgecàøañúå ,éMà áø àîézéàå àáø øîàike - ¨©¨¨§¦¥¨©©¦§¦§§¨

dxenb dxiy ef dzidy dz` xeaqmixne`y jkn giken dz`y
ixde ,cal mikqp lr xiydéîBéc äøéL,mei eze` ly dxiyd - ¦¨§¥

xenfnd `ed ,oey`x mei didy'dàBìîe õøàä 'äì'milidz) ©¨¨¤§¨
(ck,(bk cv mildz) weqtd eli`e,'íðBà úà íäéìò áLiå'©¨¤£¥¤¤¨

àeä àaLa äòaøàc äøéLaàlà .xnel jixvyàééìéà §¦¨§©§¨¨§©¨¤¨¦§¨
eäééîeôa eäì ìôðc àeä àîìòa,mdita mdl dltp dpiw - §¨§¨§¨©§§©§

oi`e ,mikqp lr `le oaxw lr `l dxn`p `le ,dxiy ef dzid `le
.cal mikqp lr dxiy mixne`y di`x o`kn

:`xnbd dywnéðz÷ 'ïðëec ìò íéãîBò' àäårnyne ,`ziixaa §¨§¦©¨¨¨¨¥
,mikqpd lr exy i`ceae ,dxenb dxiy myl micner eidy

.cal mikqpd lr dxiy mixne`y dgkedd zxfege
,dxiy meyn okecl elr mlerl :`xnbd dgecdn ,ok it lr s`e

`l` ,mikqp e` oaxw meyn df did `l dxiy exn`yLéøãk¦§¥
,ïaøwä ìò àlL äøéL íéøîBà Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì̈¦§¨©¥¨¦§¦¦¨¤Ÿ©©¨§¨
mikqpd lr dxiy mixne`y gikedl oi` ok m`e ,zeyx meyne

.cal
:`xnbd dywnéëä éàlr `ly mb dxiy xnel zeyx yiy ¦¨¦

,oaxwdàîéì énð íéëñða`ly dxiyn rexb df oi`y ,dxiy ¦§¨¦©¦¥¨
:`xnbd zayiin .mikqp lr dxiy mixne`y heytze ,oaxwd lr
s` llk xnel oi` ,mikqp lr dxiy xnel daeg oi`y cvd itl

,exn`i m`y ,oaxwd lr `ly dxiy xnel zeyx yiy÷éôð̈¦
àaøeç dépéîmixne`y e`xiyky ,leykn jkn z`vl lelr - ¦¥§¨

xnel e`eai ,daeg `le zeyx meyne ,cal mikqpd lr dxiy
r dxiy zxin` s`y`ed zeyx oaxwd mr mi`ad mikqpd l

.daeg `le
zia oaxegy `ziixaa lirl xn`py dna dpc oldl `xnbd

:dhinyl zipiny dpya did oey`xøîBà éñBé éaø ,àôeb¨©¦¥¥
'åëå éàkæ íBéì úeëæ ïéìbìâîziad axge ,'eke aiig meil daege §©§§¦§§©©

äðBLàøa:`xnbd dywn .ipy ziaa oke ,ziriay i`vena ¨¦¨
dì úçkLî éî úéòéáL éàöBîa-zia axgy xyt` m`d §¨¥§¦¦¦©§©©¨

,zipinya oey`xáéúëäålr l`wfgi z`eapa (` n l`wfgi) §¨§¦

,`eal cizrl ziad oipaLàøa ,eðúeìâì äðL Lîçå íéøNòa'§¤§¦§¨¥¨¨§¨¥§Ÿ
äúkä øLà øçà äðL äøNò òaøàa ,Lãçì øBNòa äðMä©¨¨¤¨©Ÿ¤§©§©¤§¥¨¨©©£¤ª§¨

.'øéòälr dlby ,oikiedi zelbl ynge mixyr zpya ,eyexite ¨¦
dlb ,oey`x zia oaxegl mcew dpy dxyr zg` xvpckeap ici
.milyexi oaxegl dxyr rax` zpy dzid `ide .enr l`wfgi
dpyd y`x ixde ,'ycegl xeyra dpyd y`xa' df didy xn`pe

`l` ,ixyz ycegl cg`a `edäðMä LàøL äðL àéä Bæéà¥¦¨¨¤Ÿ©¨¨
dlyäæ øîBà éåä ,Lãçì øBNòad zpy,ìáBédpyd y`xy ¤¨©Ÿ¤¡¥¥¤¥

micar xexgyy ,eipice laeid ,xnelk ,mixetikd meia `ed dly
mei ly xtey zriwza milg mdilral zerwxwd zxfge
zpy mr] ziad oaxegl dxyr rax` zpy ,ok m`e .mixetikd

,laei zpy dzid [oaxegdCzòc à÷ìñ éàåyáeøç òeáMa ãça §¦¨§¨©§¨§©©¨©¨
c] ziad axg ziriay oipnl dpey`x dpyay -i`ven epiid

mbe laeid zpya l`wfgi z`eap dzidy xyt` i` ,[ziriay
ixdy ,oaxegl dxyr rax`d zpya,òeáMa ãçì òeáMa ãçî¥©©¨©§©©¨©

éðîzdpey`x dpy cr df ziriay oipn ly dpey`x dpyn - ©§¥
dpeny opyi [llka mipyd izye] el mcwy ziriay oipn ly

e ,mipyïééååä äøNò Lîç ,àðéøçà òeáMa ãçìdpy cre - §©©¨©©£¦¨£¥¤§¥¨§¨
itle .dpy dxyr yng opyi ,mcewy ziriay oipnl dpey`x
laeid did jixv ziriay i`vena did ziad oaxeg m` ,df oeayg
i`vena `a `ed ixdy ,ziad oaxegl dxyr yng zpya zeidl
dxyr rax` zpya laeid didy l`wfgi xn`y oeike ,ziriay
`l` dhinyl dpey`x dpya axgy xyt` i` ziad oaxegl
oaxegl dxyr rax`d dpyay dz` `ven jke ,dhinyl dipya

.laeid zpy dzid
:`xnbd zvxzn,àðéáø øîàdzid l`wfgi z`eapòaøàa ¨©©¦¨§©§©

,øéòä äúkeäL 'äðL øçà' äðL äøNòdxyr rax` xnelk ¤§¥¨¨©©¨¨¤§¨¨¦
,oeaygd on oaxegd zpy oi`y ,ziad axgy dpyd ixg` dpy
,l`wfgi z`eap zpyn zipxeg` dpy dxyr yng aygz xy`ke

.ziriay i`vena axg ziad `vnp ,laei zpy dzidy
:`piaxl `xnbd dywnéëä éàz`eap zpy dzidy jk m` - ¦¨¦

z`eap `vnz `l ,ziad oaxegl dxyr yng zpy l`wfgi
l`wfgiäðL Lîçå íéøNòazpya `l` ,oikiedi zelblíéøNò §¤§¦§¨¥¨¨¤§¦
LLåzelblïééåä.dzid -eìb ,øî øîàcmr laal l`xyi ¨¥¨§¨§¨©©¨

oikiediazpyòáL,xvpckeap ici lr miwiedi yeaikleìb §¤©¨
äðBîLa,xvpckeap zeklnl dpeny zpya dzid zelb dze`e - ¦§¤

.miwiedi yeaik iptl zg` dpy jlnyeeìbmr laal l`xyi ¨
ziad oaxega ediwcvazpyäøNò äðBîL,miwiedi yeaikl ¦§¤¤§¥
äøNò òLúa eìbdxyr ryz zpya dzid zelb dze`e - ¨¦§©¤§¥

,ayge `v .xvpckeap zeklnléøñ ãç ,éøñ éðîz ãòå áMî- ¦©§©©§¥§¥©§¥
dpeny zpy cr ,oikiedi dlb f`y ,miwiedi yeaikl ray zpyn
,dpy dxyr zg` ixd ,ziad axg f`y ,miwiedi yeaikl dxyr

äøNò Lîçåjixacl yiy dpy dxyr yng df lr sqed - ©£¥¤§¥
zpye oaxegd zpy mr] l`wfgi z`eap cr ziad oaxegn

,[d`eapdïééåä úéLå íéøNòzpy `id d`eapd zpyy `vnp - ¤§¦§¦¨§¨
xn` recne ,[zelbd zpy mr] oikiedi zelbl yye mixyr

.'epzelbl dpy ynge mixyra' l`wfgixnel yi i`ce `l`
dnewnl `iyewd dxfge ,dhinyl dipy dpya ziad axgy
i`vena did ziad oaxegy lirl `ziixad zxne` j`id

.ziriay
:`xnbd dgecàçéð éî Cãéãìe ,àðéáø Cì øîàjixacle - ¨©¨©¦¨§¦¨¦¦¨

z`eap cr dpy dxyr rax` ly oeayga dlelk oaxegd zpyy
,ayein m`d ,l`wfgiéãkîixde -xn`p `xninayénð eìb ¦§¦¨©¦

äøNò òLúa`v ,oaxegd did ef zelbae ,miwiedi yeaikl dpy ¦§©¤§¥
,aygeéøñ ézøz ,éøñLz ãòå áMîyeaikl ray zpyn - ¦©§©§©§¥©§¥§¥

,dxyr ryz zpy cr miwiedi,dpy dxyr mizyéøñ òaøàå- §©§©§¥
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המשך בעמוס רכח

oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay
ïîöò éðôá ïéàáä íéëñðe`iad `le xeaiv oaxw meid e`iady oebk Ð

,dlila "mdikqpe mzgpn" :(a,cn zegpn) xn xn`c .xgnl me`iade ,enr mikqp
.xgnl elit` "mdikqpe mzgpn"äéúùå äìéëà.mikqpe oaxw Ðéðú àäå

àðäë áøã äéøá éøî áøixdy ,xiy dperh dacp zler oi`c ,lirl Ð
.reaw dpnf oi`àøáñúådxiy mylc Ð

zaya cg`a exn`àáøåç äéðéî ÷éôð ?
mi`ad mikqpc ikid ik :xninl iz`c Ð
oaxwd mr oi`ad mikqp ,zeyx onvr ipta

.zeyx inpåðúåìâìyxgde oikiedi zelb Ð
.mdn did l`wfgie ,xbqndeìáåéy`x Ð

zia oirwezc ,mixetkd meia dly dpyd
zecye ,odizal micar mixhtpe xteya oic
.laei `idy zi`xp f`e ,odilral zexfeg
dxyr rax` zpya ded laeid zpy `nl`
`zy icda jzrc `wlq `we .ziad oaxegl
i`vena mlerl `ed laeie .xn`w oaxegc

ryze mirax` zpyc ,ziriay.`id ziriay
áåøç úéòéáù éàöåîá êúòã à÷ìñ éàå
icdal dxyr rax` dl zgkyn ikid Ð
'eke reaya cg` ziriay i`vena iedizc?

äðù øçàmipy dxyr yng zayg ike Ð
i`vena oaxeg zgkyn rxtnl laeid zpyn
laei oipnl yye miyly zpy `idy ,ziriay

.dféëä éàoaxegl dxyr yng zpyac Ð
oikiedi zelbl yye mixyr ,d`eap `idd ied

!i`edåìâ øî øîàã.oikiedi mr l`xyi Ð
òáùá.miwiedi yeaikl ziriay dpya Ð

äðåîùá åìâdzid zelb dze`y ,xnelk Ð
dpyc ,xvpckeap zeklnl zipiny dpya
yxtnck ,miwiedi yaik ezeklnl dipy

.onwläøùò äðåîùá åìâ,ediwcv mr Ð
zpy dzid `ide ,milyexi zeaxg dzid `ide
zpy `ide ,miwiedi yeaikl dxyr dpeny

.xvpckeapl dxyr ryzéðîú ãòå áùî
éøñl`wfgi zelb `edy ziriay dpyn Ð

ixq cg Ð ziad oaxeg `edy ixq ipnz cr
zpyn xale ,l`wfgi da dlbc `zy icdal
cre oaxegnc jpd icda dl epipnc oaxegd
zpy mr laei cre oaxegnc xqinge ,laei
mixyrc gkzy` Ð laeid zpye oaxegd
ikide .laei cre da elbc `zydn eed yye
did epzelbl ynge mixyra ;l`wfgi xn`

laei?.xn`w elbc `zy icdac jzrc `wlqe
êãéãìåoaxegd zpyl ipninl zirac Ð

`gip in ,xyr drax` jpda?éîð åìâ éãëî
äøùò òùúáuxzn i`dc dizrc `wlqcÐ

dpenya elb ipzc `dc ,eed zeilb ylyc
xaqe ,zeilb ipy eed dxyr ryzae dxyr
ded xyr [dryzac :xg` gqep] dpenyac
zpy icdal xqiax` inp zipn ike .oaxeg
oixyr dl zgkyn Ð laeid zpye oaxeg
,ray zpya dzidy oikiedi zelba ziye

.da elbc `zy icdaleêì úéà éàî àìà
øîéîì."epzelbl ynge mixyra" l`wfgi xn`wc i`d Ðäá åìâã àúùî øáì.l`wfgie oikiedi Ðàéù÷ àðéáøì éøñùú íå÷î ìëîzelba i`ce `dc Ð

xale da elbc `zyn xal ,ixq cg eed dxyr ryza `edy oaxeg zpy cre oikiedi zelbne ,laeid cr mipy ixqing `piax xn`c oeike .oaxegd did oexg`d
.ziye oixyr `d Ð ixqinge ,oaxegd zpyååä úåéìâ ùìù úøáñ éî.`id `zln e`l Ð ixqyiza inp elb :lirl oxn`c i`dc ,uxzn `wc `ed cenlzd Ð

oikiedi da elbc `zyn xal xyr dryz cre ayn ,jkld .xvpckeapl xyr dryz `idy ,milyexi zeaxg eed miwiedi yeaikl xyr dpenyac ,ded zelb cgc
.ynge mixyr ixd laeid zpye oaxegd zpy mr dxyr ynge ,oaxegd zpy xale l`wfgieøî øîàã[`ad cenrl jiiy] .mler xcqa Ðíé÷éåäé ùáéëe`l Ð

yly ea cxnie ayie ."mipy yly car miwiedi el idie" :(ck a mikln) aizkck ,mipy yly ecare eizgz carl eyak `l` ,mc` mey dlbd `lc ,`ed zelb
ok xnel xyt` :mler xcqa `ipze ,"milyexi xvpckeap (dlr) miwiedi zeklnl yly zpya" :ezlgza l`ipca aizkck ,mipy?dpy cr xvp ckeap jln `l `lde

dn ok m` !"xvpckeapl zipey`xd dpyd `id miwiedil ziriaxd dpya dcedi mr lk lr edinxi lr did xy` xacd" :(dk edinxia) aizkck ,miwiedil ziriax
ray zpya `nl` ,'ebe "dpyd zaeyzle" minid ixac seqa aizke ,eizgz oikiedi jilnde .laal ekelide eyeaikl ziyy `idy ,ecxnl yly zpya Ð xnel cenlz
,xvp ckeap zeklnl zipiny `id miwiedi yeaikl ziriay `nl` ,'ebe "dcedi jln oikiedi eil` `vie" :mikln seqa aizke .oikiedi dlb miwiedi ly oey`x yeaikl
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íéëñðxeaiv oaxwn mikqp :yexit Ð e`l e` dxiy oiperh onvr ipta mi`ad
"mzgpne" :(a,cn zegpn) opiyxcck ,oiaixwn xgnle ,eneia eaixwd `ly
e`iad elit`c .mikqp zgpn mc` acpzd m` :iyextl `kile .mini dxyr cr
daixwn la` ,meia daixwny i`ce ixiine .mikqp oerh oi` epaxw Ð daeg oaxw
dxtk dn :xfrl` iax xn` [`d] Ð dlila

.meia dxiy s` Ð meiaàøáñúådxiy
ipta mi`ad mikqp inp i`e Ð 'dl dineic
mei ly xiy epiid Ð dxiy miperh onvr
meia ie`x didy xiy `le ,eze` oi`iany

.oaxw z`ad

ãçîrxtnl Ð reaya cgl reaya
.dpy dxyr yng aiygw

øîàdpy xg` dxyr rax`a Ð `piax
dxyr yng zpya [epiidc] ,xird dzkedy

.laei did f` ,oaxegl

éà,oaxegl dxyr yng zpy dedc Ð ikd
oiied yye mixyr oiied ynge oixyr
raya :yexit Ð raya elb :xn xn`c
,ezeklnl rax`a yaiky miwiedi yeaikl
dpy dze`ae .dpy dxyr zg` jln `ede
dyly epa oikiedi jilnde miwiedi bxd
dpy dze`a dpyd ztewzle ,miycg
zelb did f`e ,xbqnde yxgde laal edlbd
epiid ,yeaikl dxyr dpenya elb .l`wfgic

.xird dzkedyk

òáùîdaxgy xqipnz cr da elby
`edy envr xqipnz `la Ð xird
ziriay dpyc .xqcg dxyr yngc oipn
,miwiedil dpexg` dpy dzid `id da elby
zpy iptl mipy xyr ediwcv jln aeye
.oiied yye mixyr Ð dxyr ynge ,oaxegd
dpy dxyr rax`c opixn` i` `nlya
rax`c ,`gip Ð xn`w envr oaxegl
.ynge mixyr ,md dxyr zg`e dxyr
Ð dxyr yng zpy dedc xn`c oeik `l`
`id da elby dpyc ,iiepyl zivne !`iyw
`l` `kile ,ediwcvl dpey`x dpy dzid
.oaxeg ly zpy cr zelbd on mipy xyr
dze`a did zelbdc ,ok epi`c dil miw `l`
cg` `ki` ok m` ,miwiedil zipnpy dpy

.dpy xyr

êãéãìåryza elb ickn Ð `gip in
dzkedyk epiide ,dpy dxyr
mizy Ð dxyr ryz cr rayn ,xird
.oiied yye mixyr Ð ixqax`e ,eed dxyr
xeaq didy ,ozhiy itl :jxtinl ivne
,zeilb ipy dxyr ryze dxyr dpenyc
dpenya dzked i` ?`nwezn ikid ok m`c
oi`e ?dxyr ryza dzked `l Ð dxyr
`pwqnle ,`ed `nlra `ibeqc ,citwdl

.`gip
ded
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קצג oifge` mipy` cenr ai sc ± oey`x wxtzereay
ïîöò éðôá ïéàáä íéëñðe`iad `le xeaiv oaxw meid e`iady oebk Ð

,dlila "mdikqpe mzgpn" :(a,cn zegpn) xn xn`c .xgnl me`iade ,enr mikqp
.xgnl elit` "mdikqpe mzgpn"äéúùå äìéëà.mikqpe oaxw Ðéðú àäå

àðäë áøã äéøá éøî áøixdy ,xiy dperh dacp zler oi`c ,lirl Ð
.reaw dpnf oi`àøáñúådxiy mylc Ð

zaya cg`a exn`àáøåç äéðéî ÷éôð ?
mi`ad mikqpc ikid ik :xninl iz`c Ð
oaxwd mr oi`ad mikqp ,zeyx onvr ipta

.zeyx inpåðúåìâìyxgde oikiedi zelb Ð
.mdn did l`wfgie ,xbqndeìáåéy`x Ð

zia oirwezc ,mixetkd meia dly dpyd
zecye ,odizal micar mixhtpe xteya oic
.laei `idy zi`xp f`e ,odilral zexfeg
dxyr rax` zpya ded laeid zpy `nl`
`zy icda jzrc `wlq `we .ziad oaxegl
i`vena mlerl `ed laeie .xn`w oaxegc

ryze mirax` zpyc ,ziriay.`id ziriay
áåøç úéòéáù éàöåîá êúòã à÷ìñ éàå
icdal dxyr rax` dl zgkyn ikid Ð
'eke reaya cg` ziriay i`vena iedizc?

äðù øçàmipy dxyr yng zayg ike Ð
i`vena oaxeg zgkyn rxtnl laeid zpyn
laei oipnl yye miyly zpy `idy ,ziriay

.dféëä éàoaxegl dxyr yng zpyac Ð
oikiedi zelbl yye mixyr ,d`eap `idd ied

!i`edåìâ øî øîàã.oikiedi mr l`xyi Ð
òáùá.miwiedi yeaikl ziriay dpya Ð

äðåîùá åìâdzid zelb dze`y ,xnelk Ð
dpyc ,xvpckeap zeklnl zipiny dpya
yxtnck ,miwiedi yaik ezeklnl dipy

.onwläøùò äðåîùá åìâ,ediwcv mr Ð
zpy dzid `ide ,milyexi zeaxg dzid `ide
zpy `ide ,miwiedi yeaikl dxyr dpeny

.xvpckeapl dxyr ryzéðîú ãòå áùî
éøñl`wfgi zelb `edy ziriay dpyn Ð

ixq cg Ð ziad oaxeg `edy ixq ipnz cr
zpyn xale ,l`wfgi da dlbc `zy icdal
cre oaxegnc jpd icda dl epipnc oaxegd
zpy mr laei cre oaxegnc xqinge ,laei
mixyrc gkzy` Ð laeid zpye oaxegd
ikide .laei cre da elbc `zydn eed yye
did epzelbl ynge mixyra ;l`wfgi xn`

laei?.xn`w elbc `zy icdac jzrc `wlqe
êãéãìåoaxegd zpyl ipninl zirac Ð

`gip in ,xyr drax` jpda?éîð åìâ éãëî
äøùò òùúáuxzn i`dc dizrc `wlqcÐ

dpenya elb ipzc `dc ,eed zeilb ylyc
xaqe ,zeilb ipy eed dxyr ryzae dxyr
ded xyr [dryzac :xg` gqep] dpenyac
zpy icdal xqiax` inp zipn ike .oaxeg
oixyr dl zgkyn Ð laeid zpye oaxeg
,ray zpya dzidy oikiedi zelba ziye

.da elbc `zy icdaleêì úéà éàî àìà
øîéîì."epzelbl ynge mixyra" l`wfgi xn`wc i`d Ðäá åìâã àúùî øáì.l`wfgie oikiedi Ðàéù÷ àðéáøì éøñùú íå÷î ìëîzelba i`ce `dc Ð

xale da elbc `zyn xal ,ixq cg eed dxyr ryza `edy oaxeg zpy cre oikiedi zelbne ,laeid cr mipy ixqing `piax xn`c oeike .oaxegd did oexg`d
.ziye oixyr `d Ð ixqinge ,oaxegd zpyååä úåéìâ ùìù úøáñ éî.`id `zln e`l Ð ixqyiza inp elb :lirl oxn`c i`dc ,uxzn `wc `ed cenlzd Ð

oikiedi da elbc `zyn xal xyr dryz cre ayn ,jkld .xvpckeapl xyr dryz `idy ,milyexi zeaxg eed miwiedi yeaikl xyr dpenyac ,ded zelb cgc
.ynge mixyr ixd laeid zpye oaxegd zpy mr dxyr ynge ,oaxegd zpy xale l`wfgieøî øîàã[`ad cenrl jiiy] .mler xcqa Ðíé÷éåäé ùáéëe`l Ð

yly ea cxnie ayie ."mipy yly car miwiedi el idie" :(ck a mikln) aizkck ,mipy yly ecare eizgz carl eyak `l` ,mc` mey dlbd `lc ,`ed zelb
ok xnel xyt` :mler xcqa `ipze ,"milyexi xvpckeap (dlr) miwiedi zeklnl yly zpya" :ezlgza l`ipca aizkck ,mipy?dpy cr xvp ckeap jln `l `lde

dn ok m` !"xvpckeapl zipey`xd dpyd `id miwiedil ziriaxd dpya dcedi mr lk lr edinxi lr did xy` xacd" :(dk edinxia) aizkck ,miwiedil ziriax
ray zpya `nl` ,'ebe "dpyd zaeyzle" minid ixac seqa aizke ,eizgz oikiedi jilnde .laal ekelide eyeaikl ziyy `idy ,ecxnl yly zpya Ð xnel cenlz
,xvp ckeap zeklnl zipiny `id miwiedi yeaikl ziriay `nl` ,'ebe "dcedi jln oikiedi eil` `vie" :mikln seqa aizke .oikiedi dlb miwiedi ly oey`x yeaikl

åðééäå

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

íéëñðxeaiv oaxwn mikqp :yexit Ð e`l e` dxiy oiperh onvr ipta mi`ad
"mzgpne" :(a,cn zegpn) opiyxcck ,oiaixwn xgnle ,eneia eaixwd `ly
e`iad elit`c .mikqp zgpn mc` acpzd m` :iyextl `kile .mini dxyr cr
daixwn la` ,meia daixwny i`ce ixiine .mikqp oerh oi` epaxw Ð daeg oaxw
dxtk dn :xfrl` iax xn` [`d] Ð dlila

.meia dxiy s` Ð meiaàøáñúådxiy
ipta mi`ad mikqp inp i`e Ð 'dl dineic
mei ly xiy epiid Ð dxiy miperh onvr
meia ie`x didy xiy `le ,eze` oi`iany

.oaxw z`ad

ãçîrxtnl Ð reaya cgl reaya
.dpy dxyr yng aiygw

øîàdpy xg` dxyr rax`a Ð `piax
dxyr yng zpya [epiidc] ,xird dzkedy

.laei did f` ,oaxegl

éà,oaxegl dxyr yng zpy dedc Ð ikd
oiied yye mixyr oiied ynge oixyr
raya :yexit Ð raya elb :xn xn`c
,ezeklnl rax`a yaiky miwiedi yeaikl
dpy dze`ae .dpy dxyr zg` jln `ede
dyly epa oikiedi jilnde miwiedi bxd
dpy dze`a dpyd ztewzle ,miycg
zelb did f`e ,xbqnde yxgde laal edlbd
epiid ,yeaikl dxyr dpenya elb .l`wfgic

.xird dzkedyk

òáùîdaxgy xqipnz cr da elby
`edy envr xqipnz `la Ð xird
ziriay dpyc .xqcg dxyr yngc oipn
,miwiedil dpexg` dpy dzid `id da elby
zpy iptl mipy xyr ediwcv jln aeye
.oiied yye mixyr Ð dxyr ynge ,oaxegd
dpy dxyr rax`c opixn` i` `nlya
rax`c ,`gip Ð xn`w envr oaxegl
.ynge mixyr ,md dxyr zg`e dxyr
Ð dxyr yng zpy dedc xn`c oeik `l`
`id da elby dpyc ,iiepyl zivne !`iyw
`l` `kile ,ediwcvl dpey`x dpy dzid
.oaxeg ly zpy cr zelbd on mipy xyr
dze`a did zelbdc ,ok epi`c dil miw `l`
cg` `ki` ok m` ,miwiedil zipnpy dpy

.dpy xyr

êãéãìåryza elb ickn Ð `gip in
dzkedyk epiide ,dpy dxyr
mizy Ð dxyr ryz cr rayn ,xird
.oiied yye mixyr Ð ixqax`e ,eed dxyr
xeaq didy ,ozhiy itl :jxtinl ivne
,zeilb ipy dxyr ryze dxyr dpenyc
dpenya dzked i` ?`nwezn ikid ok m`c
oi`e ?dxyr ryza dzked `l Ð dxyr
`pwqnle ,`ed `nlra `ibeqc ,citwdl
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קצד
oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

.miwiedi yaik dipy dpy :opixn`c epiideíéøùòå äàî òáøàcal ,oinly Ð
.ea axgy dpyòåáùá àúéùá äéì äåä,mipy mixyre ze`n rax` elk Ð

.axg dnvr ziriayaeäìåò íéùîç úðù.`ad laei zligz `ide ,laei zpyl Ð
.mipy ryze mirax` `l` laei lka ied `l dcedi iaxl ,jkldäãåäé éáøë éà

`l dpey`xa ,iqei iaxc `dl dl znwen Ð
.ziriay i`vena oey`x zia axgc zgkyn

úåìáåé øùò äòáùaizkc ,i`xwn iwtp Ð
rax`e dpy mipenya idie" :(e ` mikln)
Ð xacnc mirax` lc ,'ebe "dpy ze`n
ziad oipa mcew ux`l eqpkpc gkzy`
cnr oey`x ziae .mirax`e ze`n rax`
ze`n dpeny ixd Ð xyre ze`n rax`
ly zelaei xyr dray ixd ,miynge

.miyngäòùî øîåì ìåëé äúà éàå
åñðëðùm`c ,zelaeie oihiny epn ux`l Ð

zpya xnelk ,laeid zligza axg zia ok
axg `ly xninl `kil `dc .dnvr laeid
`nwezin `l ok m`c Ð zg`e miyng cr
raye eyaiky ray zilcn ikc .oizrny
miyly zpya oaxeg zgkyn Ð ewligy
op`e ,dhinyl dipy epiide ,laei ly raye
ol yxtz` jkld .ziriay i`vena opira
i`e ,dnvr laeid zpy Ð laeid zligz i`d
dpy dxyr rax`a laei `diy `ven dz`
l`wfgia aizkck xird dzked xy` ixg`

.(n oniq)'åëå åùáéëù òáù ïäî àöÐ
rax` xg`l cr zelaeie oihiny epn `le
rax` laeid zpy `ven dz` [i`e] .dxyr
uixzcke ,xird dzkedy xg` dpy dxyr
dxyr rax` zilcn ikc ,lirl `piax
gkzy` ,ziye oizlz edl eyt Ð miyngn
`ide ,ziad axg yye miyly zpyac
rax`a laeid zpye ,ziriayl i`ven
jd i`e .oaxegd zpyn cal dpy dxyr
izii` Ð dcedi iaxc `ail` lirl iqei iaxc
xnelk ,ipd` icy ilaei xqayn oipy xqay
raye eyaiky rayl ixqay jpdn dxyr rax` lce ,zelaeid lr edpicy

!aexg reaya `zlzac gkzy` ,zlz edl eyt Ð ewligy:ipyneïéðù úìú êðä
'åë åäðéøãäàå äéîøé àúàã ãò áéøçðñ åäðéìâàãmipy yly jpd ,xnelk Ð

[lka] (lk lr) xey` jln lrie" :(fi a miklna) aizkck ,odilr aixgpq xvy
,rexfle yexgl i`pt mdl did `le ,"mipy yly dilr xvie oexney lrie ux`d
edinxi `z`c cr" hwpc i`de .edl aiyg `w `l Ð zelaeie oihiny epn `le
oze` dlbdy ediwfgn did dpy miryzn xzei `dc ,`weec e`l Ð "edpixcd`
jk ,mipy yly jpdl edl aiyg `l ,edinxi oxifgdy cr zelb eze`a eide ,aixgpq edpilb`c ipy zlz :xn`w ikd `l` .ediy`i inia edinxi oxifgdy cr aixgpq
dpy dxyr rax`" ,cere .ziriay i`ven opira op`e ,ziriay `ide ,ryze mirax` zpya oaxeg zgkyn ipy zlz zilcn ikc :`cg ,xaca zeaeyz daxde .izrny
jdn `l` ewligy ray opigkyn `l onwle .aizk `xw `dc ,`yxc jd dil zil dcedi iaxl xninl `kil `de .dl zgkyn `l laei iedilc "xird dzked xy` ixg`

ipy zlz jpd `l` opilcn `l ikid :il `iyw cere .laei ded xird dzked xy` ixg` dxyr rax`c `yxc?oae`x hay elbyn :(`,al oikxr) `xza wxta opixn`de
!llk zelaei epn `lc mzd opinwen dcedi iaxl la` ,opaxl ilin ipd Ð oihiny ycwl zelaei epn :mzd opivxznc ab lr s`e !edinxi oxifgdy cr zelaeid elha cbe

mcal mipy yly lehil okzi j`id ,cere?oze` wiqtdl okzi j`id ,mipy yly mdilr dlre ,laeil dxyr mizy e` mipy xyr epn xak mdilr aixgpq dlryk m`
ylye miyngd zpy laei ycwl dxyr rax` dxyr yly zepnle ,oey`xd mpiipnl xefgle mipy yly?.ziriax ziyily dipy dpey`x zepnl eligzd f` jgxk lra

edinxi `z`c cr aixgpq edpilb`c ipy jpd :opiqxb ikde .mixtqa azkpe did yaeyn yexite ,`ed yeaiy mixtqa azkc "zlz" i`dc ,ipira d`xp el` zeieed jezne
inia exfgy dpy dze`a `l` .`xza wxta opixn`cke ,zelaeie oihiny oipna dcedi iax aiyg `l zelba eidy mipyd oze` lkc ,hwp `wece .aiyg `l edpixcd`
,ziad axg laeil yye miyly zpyac .xneg oink xecq jpeayg `vnze ,oaxegd xyre ze`n rax`d zpy cr dpy dze`n aeyge `ve ,laeil zepnl eligzd ediy`i

ed xy` xg` dpy dxyr rax` zgkyne .ziriay i`ven `idezpyac (ak a miklna) aizkck ,ediy`il dxyr dpeny zpya exfg ixdy ,laeid zpy ded xird dzk
dclegl xcye edinxil diway ikid :(a,ci) dlibna opixn`e ,d`iapd dcleg l` jlnd gly xtqd ixac lre ,ycwnd ziaa xtqd `vnp ediy`il dxyr dpeny?
.did dpy dze`a dxf dceard z` diy`i dpity df xace .'ebe "fld oeivd dn" aizkc Ð xecdc olpne .mihayd zxyr xifgdl jldy ,mzd ded `l dinxi :opixn`e
ixq cge ,ixqax` Ð eed dnk zg`e miyly cr dxyr dpenyn .dpy zg`e miyly jln ediy`ie ,laeid zlgz did ediy`il dxyr dpenya :mler xcqa iz`vn jke
la` ,ipira dxyie ialn izpad jk .dcedi iaxk xity `nwezine .ziad axg f`e ,yye miyly ixd Ð (dk a miklna) aizkck ,ediwcvl ixq cge ,oikiedie miwiedil

.mdipira dxyie ,izeaxl eizrcede ,ok ea aezky dben oyi xtq iz`vn ok ixg`e .dizrny `lïðáøã àáéìà íìåòì àîéà úéòáéà`wce .dizlinl iqei iax dxn` Ð
.reaya `ziya dil ded :lirl jl `iywàøàùà äéðùá ïëå éðú÷ éë.zay i`vene a`a dryz` Ðäìåâä ïî åìò.`xfr inia Ðøîéàå øåçùô íéøç äéòãéÐ

.xni`l xegyt lye ,xegytl mcew mixg zxnyne ,mixgl mcew dirci zxnyn dzid oey`x ycwnayúåøîùî íéøùòå òáøàì íå÷ìçcvik oircei eid `le Ð
.in xg` ceari in ,oxcqiíåììá.oiwzt drax`e mixyra zexnyn drax`e mixyrd my eazky Ðéôì÷á íåðúðå,ecia ezxbi` dzlre ycewd gexa dirci oeeke Ð

.ef xg` ef zexbi`a oiaezkd oze` ,eixg` eyr jk Ð ecia zexbi`d elry xcq eze`ae .minrt yy cr oke ,zxbi` lhpe eci qipkde xfge
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äåäziya dlk mipy mixyre ze`n rax` oipnc :yexit Ð reaya `ziya dil
axg `lc `ibeq `gken ikdc .zg`e mixyr zpya did oaxegde ,reaya
mipy xyre ze`n rax` cnry oey`x ziae .zg`e mixyr zpy cr dipya ziad
,laei zligza axg zia `vnp .`ibeqd lk gken ikd ,envr xyr zpya axg

zpya oaxegdc ,dnvr laei zpya xnelk
.i"yx .xyre ze`n rax`

êðäopiqxb `le Ð aixgpq edpilb`c mipy
ixdy ,eed `aeh ik ,"mipy zlz"
ediy`il xyr dray cr ediwfgl dyyn
.dpy d`nl aexw `ed ,edinxi mxifgdy
yeaiye ,oeyld df lr i"yx dywd cere

.`ed

àìàraye eyaiky ray mdn `v
,yye miyly x`yie Ð ewligy
i`ven iedc ,xird daxg dpy dze`ae
rayn ixqay izii` dcedi iax i`e .ziriay
ded dpy ylye miyng ixd zelaei dxyr
ivnc oicd `ede .reaya `zlza dil
zgkyn ikid ok m` :dcedi iaxl jxtinl
?oaxegl dxyr rax`a did l`wfgic `xw

êðä`z`c cr aixgpq edpilb`c ipy
Ð aiygw `l edpixcd`e edinxi
dpne .ediy`il dxyr dpenya mxifgde
miyly jlnc ,ediy`il dxyr rax`
Ð ediwcve miwiedic mizye mixyre ,zg`e
yye miyly zpyae ,dpy yye miyly ixd
xn`w i`n ,ok m` :xn`z m`e .daxg
,epn eqpkpyn xne` dz` m` :`ziixaa
,`zil `d ?laei zligza axg zia `vnp
,zelaei zepnln ewqt Ð elbykc
eze ,ycwle zepnl exifgd Ð mexifgdyke
!oaxegd cr dpy yye miyly wx did `l
,opaxk `iz` `ziixa `iddc :iax xne`e
.oihiny oipnn epi` miyng zpyc ixn`c
zelaei epn `lc inp [idp] elbyk ,edcicle
zelaei oipen eide ,oiycwne oipen oihiny Ð

ycwl `l` zelaei epn `l :oizlikn idliy `zi` ikdc .oihiny ea ycwl
eze`l `l` laeid zligz zepnl eligzd `l edinxi mexifgdyk ,ok m`e .oihiny
.laei zpya axg zia eqpkpyn epn m`y xn`w jkle ,oipen eidy envr oeayg
elby mipyae ,oihinyd oipnn envr miyng zpy :xn`c dcedi iaxl la`
dinxi mxifgdyk ok m`e ,llk zelaei `le oihiny oipen eid `l mihay zxyrd

.mpiipn ligzdle xefgl ekxved Ð laei bdpe
ezxnyn
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éøñáMî éøñáL éúééà ,äãeäé éaø éàå ."øéòä äúkäª§¨¨¦§¦©¦§¨©§¥©§§¥¦©§§¥

éðäà éãL ,éìáBé¯ðä !òeáMa àúìúa déì äåäC §¥§¥©£¥£¨¥¦§¨¨©¨©¨¨
eäðéøãäà äéîøé àúàc ãò áéøçðñ eäðéìâàc éðL§¥§©§¦§©§¥¦©©£¨¦§§¨©©§¦§
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oikxr(iyiy meil)

dpyaeäiðLezeklnläìòl`xyi ux`líé÷éBäé Laéëå §¦¨¨¨§¦¥§¨¦
zipiny dpy `id miwiedi yeaikl ziriay dpyy ixd ,carl
`id miwiedi yeaikl dxyr dpenyd dpyde ,xvpckeap zeklnl

.xvpckeap zeklnl dxyr ryzd dpyd
:(:`i) lirl `ziixaa epipy,äiðMa ïëå`ed mb ipy zia oaxegy §¥©§¦¨

:`xnbd dywn .ziriay i`vena didúéòéáL éàöBîa äiðLe§¦¨§¨¥§¦¦
dì úçkLî éîdid ipy zia oaxegy dz` `ven m`d - ¦©§©©¨
,ziriay i`venaéãkîixde -änk éðL úéamipyí÷,[cnr-] ¦§¦©¦¥¦©¨¨

íéøNòå äàî òaøàaxge ,oaxegd zpy caln ,zenly mipy ©§©§¨§¤§¦
zelaeide oihinyd oipne .zg`e mixyr ze`n rax`d zpya

.ipy zia mwedyn dligzn zepnl elgd,aeyge `vaòaøà©§©
äàîmpyi dpyéìáBé àéðîzmiying lkay ,zelaei dpeny - §¨§©§¨§¥

,dpy mixyr cer exzep oexg`d laeid xg`le ,laei yi mipy
,mkeznyòeáL éøz éøñaøàipy ody mipy dxyr rax` - ©§©§¥§¥¨©

,dhiny ly mipiipnúéL eäì eLtdidy mipy yy cer exzep - ©§¦
dhinyd xg`l cner ziadòeáMa àzéLa déì äåäixd - £¨¥§¦¨©¨©

dpy mixyre ze`n rax` enlyed dhiny ly reayl ziyiya
epiidc dixg`ly dpya ziad axgy `vnpe ,ziad oipal

.ziriay i`vena `le ,ziriaya
:`xnbd zvxzníéMîç úðL ,øîàc ,àéä äãeäé éaø ,épî àä̈©¦©¦§¨¦§¨©§©£¦¦

ïàëìe ïàëì äìBòoipnl laeid zpy mb `id ,miyingd zpy - ¨§¨§¨
oipnle `ad laeid oipnl dpey`xd dpyd mb `ide mcewd
oipn yi mipy ryze mirax` lka ,df oeayg itle ,`ad ziriay
,opax zhiya epayigy laei oipn lk cbpk ,ok m`e .mly laei

,`ad laeid oeaygl dpy cer yi dcedi iaxlàéðîz éúééà©§¥§©§¨
éìáBé àéðîzîopaxly ,zelaei dpenyn mipy dpeny `ad - ¦§©§¨§¥

`id ,dcedi iaxle ,ipinyd laeid zpy `id ze`n rax`d zpy
,iriyzd laeid oipna zipiny dpyøñéaøà éåä úéL éðäå- §¨¥¦¨¥©§¥©

zetqepd mipyd mixyrn mipyd yy el` mipy dpeny lr sqed
lirl epayig xak okezny zexg`d mipyd dxyr rax` ixdy]
zehiny izy ody ,dxyr rax` ixd ,[zehiny izy ody
ziad oipal mixyre ze`n rax` oipn znlyd z`vnp ,zepeekn

,dhiny zpyaáeøç úéòéáL éàöBîác çëzLéàixdy ziad ¦§§©¦§¨¥§¦¦¨
.dixg`ly dpya axg

:`xnbd dywnéàzhiyaäãeäé éaøiax ly `ziixad zkled ¦©¦§¨
,iqeiziad oaxeg ok m`dì úçkLî àì äðBLàøai`vena ¨¦¨Ÿ©§©©¨

.ziriayeñðëpMî ìàøNé eðî úBìáBé øNò äòáL ,àéðúc§©§¨¦§¨¨¨§¨¦§¨¥¦¤¦§§
eàöiL ãòå õøàìoey`x zia oipa iabl xn`py ,laa zelbl ¨¨¤§©¤¨§
jlnd dnly iciarAx`e dpW mipFnWa idie' (` e '` mikln)©§¦¦§¦¨¨§©§©

,''dl ziAd oaIe 'ebe mixvn ux`n l`xUi ipA z`vl dpW zF`n¥¨¨§¥§¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦©¦¤©©¦©
,mixvn z`ivil mipenye ze`n rax` zpya oey`x zia dpap
,ux`l eqpkpy cr mixvnn e`viyn dpy mirax` mkezn cxed
xyre ze`n rax` mdilr sqed ,mirax`e ze`n rax` ixd
eqpkpyn miyinge ze`n dpeny ixd ,cner ziad didy mipy
xyr dray yi df mipy xtqnae ,ziad oaxega elby cre ux`l

:`ziiixad dkiynn .dpy miying ly zelaeiìBëé äzà éàå§¦©¨¨
øîBìyeñðëpL äòMîux`leðî,zelaeie oihiny oipníàL ©¦¨¨¤¦§§¨¤¦

ìáBé úléçúa áøç úéa àöîð ,ïk øîBà äzàlaeid zpya - ©¨¥¥¦§¨©¦¨¥¦§¦©¥
.dnvråok m`y ,laeid zpya oaxegd didy xnel xyt` i`éà §¦

àöBî äzàitk okn xg`l dpy dxyr rax` laeid didy ©¨¥
,Wcgl xFUrA dpXd W`xA' (` n l`wfgi) l`wfgi xn`y§Ÿ©¨¨¤¨©Ÿ¤

àlà .'øéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNò òaøàai`ceàö §©§©¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦¤¨¥
íäî,oipnd on cxed -òáLmipyeLaékL,ux`d z`òáLå ¥¤¤©¤¦§§¤©
mipye÷léçL,zelgpl ux`d.zelaeie oihiny oda epn `ly ¤¦§

xy`kerax` [l"pd oeaygd itl] miyingd zpyn cixez

,laeid oipnl yye miyly zpya ziad axgy `vnp ,dxyr
,ziriay i`ven `idyàöBî äzàådzid l`wfgi z`eapy §©¨¥

laeid zpya,øéòä äúkeä øLà øçà äðL äøNò òaøàa§©§©¤§¥¨¨©©£¤§¨¨¦
df oeayge :dziiyew `xnbd zniiqn .oaxegd zpy `lae

,dpy miying lka laei zpy dzidy opax zhiyl ayiiznéàå§¦
zhiya zkled `ziixadäãeäé éaølka `a laeid didy ©¦§¨

,dpy ryze mirax`éìáBé éøñáMî éøñáL éúééàray `ad - ©§¥©§§¥¦©§§¥§¥
,opax zhiyly zelaei xyr drayn mipy dxyréðäà éãL- §¦©¨¥

zpyy .oeaygd lr mze` sqed ,xnelk ,zelaeid lr mze` oze
itle ,ux`l dqipkl miyinge ze`n dpeny zpy `id ,oaxegd
oipnl miyingd zpy `id ,miyingl mipyd zwelg oeayg
dcedi iax zhiyl dpy dxyr ray oeaygd lr sqed ,laeid
[o`kle o`kl dler `id ixdy ,oeaygd on oexg`d laeid zpye]
zpya ziad oaxeg `vnp ,ewlige eyaiky dxyr rax` zgtde

,`ad laeid oipna ylyòeáMa àúìúa déì äåädpy `ide - £¨¥¦§¨¨©¨©
.ziriay i`vena `le ,dhinyd oipnl ziyily

:`xnbd zvxznäéîøé àúàc ãò áéøçðñ eäðéìâàc éðL êðä̈¨§¥§©§¦§©§¥¦©©£¨¦§§¨
eäì áéMç÷ àì ,eäðéøcäàz` aixgpq dlbdy mipyd el` - ©§§¦§Ÿ¨©¦§

oeik ,oeaygl zeler opi` dinxi mxifgdy cr mihayd zxyr
iax zhiyl mihayd zvwn elbyn zelaeie oihiny oipn lhay
dzid eayy dpy dze`e ,dligzn zepnl elgd eayyne ,dcedi

,dcedi jln ediy`il dxyr dpenyd zpyediy`i jlne
elgd day dxyr dpeny zpyn ,ayge `v .mipy zg`e miyly
jln eixg`le ,mipy dxyr rax` ,zg`e miyly zpy cr zepnl
miycg dyly oikiedi jln eixg`le ,dpy dxyr zg` miwiedi
cr dpy dxyr zg` jlne ,jelnl ediwcv lgd dpy dze`ae
yye miyly ziad oaxeg cr zepnl elgdyn ,ixd ,ziad oaxeg
zpya ziriay i`vena ziad axgy oeaygd ayiizne ,mipy
did okn xg`l dpy dxyr rax`e ,laeid oipnl yye miyly

.laeid
:opax zhiyk iqei iax ly `ziixad ixac ayiil sqep uexiz

å ,ïðaø íìBòì ,àîéà úéòaéà`vnp ,mzhiyly dywedy dn ¦¨¥¥¨§¨©¨¨§
xnel yi ,dhinyl ziyiya ipy zia axgyéðz÷ éë`ziixaa ¦¨¨¥

'äiðMa ïëå'`l` ziriay i`vena axgy jk lr dler epi` §¥©§¦¨
àøàMàaxgy ,oey`x zia oaxega exn`py mixacd x`y lr - ©§¨¨

.a`a dryzae zaya oey`x meia
:`xnbd dgikenàøazñî énð éëä'dipya oke' epipyy dny ¨¦©¦¦§©§¨

,oey`x zia oaxega erxi`y zerxe`nd lk lr dler epi`éàc§¦
,éëä àîéz àìezxnyn dzid oaxegd onfay epipyy dn dywi Ÿ¥¨¨¦
ike ,aixiedi lyéàåä éî äiðMa áéøéBäé ìL BzøîLîm`d - ¦§©§¤§¨¦©§¦¨¦£©

,dzideìò úBøîLî òaøà ,àéðúäå`xfr mr,äìBbä ïîel`e §¨©§¨©§©¦§¨¨¦©¨
,odíäéðéaL íéàéáð eãîò ,ønéàå øeçLt ,íéøçå äéòãé§©§¨§¨¦©§§¦¥¨§§¦¦¤¥¥¤

úBøîLî òaøàå íéøNòì íe÷lçåel` zexnyn rax` ewlg - §¦§§¤§¦§©§©¦§¨
ziaa eidy zexnynd oipnk ,rax`e mixyrl laan elry
ceari in ,zrk mxcql cvik mircei minkg eid `le .oey`x
xg`l epiny zxnyn y`x lk ly zenyd eazk .in ixg`
,miwzt drax`e mixyr lr zeny drax`e mixyr ,mewlgy

,étì÷a íeðúðe íeììa`id dpey`x dny dlriy zxnyne §¨§¨§©§¦
reaya dixg`ly ine ,oey`xd reaya cearl dkixvd

.d`ld oke eixg`lyàazxnyn ipan cg`ìèðå äéòãémiwzt ¨§©§¨§¨©
dligza ecia dlre ,itlwd on,LL ,åéøéáç ÷ìçå B÷ìçoeeky ¤§§¥¤£¥¨¥

jk xg`e ,eilr meyx eny xy` wzt ecia dlriy ycewd gexa
eixiag zeny meyx did mlek lre ,miwzt dyng cer `ived

,dligzay dirci zxnynn
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc oikxr(ycew zay meil)

jk xg`eàazxnynn cg`ìèðå íéøçitlwd on÷ìçå B÷ìç ¨¨¦§¨©¤§§¥¤
,åéøéáçlkd jqøeçLt ïëå ,LLeixag wlge ewlg lhpïëå £¥¨¥§¥©§§¥
.ønéàeáéøéBäé eléôàL ,íäéðéaL íéàéáð eðé÷úädidyùàø ¦¥¦§¦§¦¦¤¥¥¤¤£¦§¨¦Ÿ

dúBøîLîmlekl oey`x didy xnelk ,oey`x ziaaäìBòxg` ¦§¨¤
,dlebd on jkøwéò äéòãé àlà ,BîB÷nî äéòãé äçcé àìŸ¦¨¤§©§¨¦§¤¨§©§¨¦¨

,Bì ìôè áéøéBäéå,dligz mi`a dirci ly zexnyndy ¦¨¦¨¥
ziyiyd zxnynd mewnae ,zexnyn yngl miwlgpe
i`e ,dlebd on aixiedi dlr `l ok m`e .aixiedi ceari dpexg`de
oaxegd didy jk lr miler 'dipya oke' `ziixad ixacy xyt`

,aixiedi zxnyn onfaàlài`cedler 'dipya oke' xn`py dn ¤¨
,àøàMàonfa didye ziriay i`vena axgy jk lr `le ©§¨¨

.aixiedi zxnyn
:minkg zrck s` `ziixad ixac ayiil sqep uexizéMà áø©©¦

,øîàaxgy jk lr mb dler 'dipya oke' xn`py dn mlerl ¨©
dywedy dne .opax zhiyk dcinrdl xyt`e ,ziriay i`vena
rax` ly oeaygd itk] ziriaya ziad axg mzhiyly lirl

xnel yi ,[miyingl wlgl mixyre ze`nðäéðL úéL Cel` - ¨¨¦§¥
ipy zia zepal elgdyn mipyd yyLéc÷îe àøæò ÷éìñc ãò©§¨¦¤§¨§©¥

oihiny zepnl l`xyi ux` z` yciwe laan `xfr dlry cr -
zelaeieeäì áéMç à÷ àìzepnl elgdy ,oeaygd on opi` - Ÿ¨©¦§

rax` oeaygn cxed ,ok m`e .ziad oipal ziriay dpya wx
rax`e ze`n rax` ixd ,mipy yy ziad cnry mixyre ze`n
dpya ziad axge ,zehiny izye zelaei dpeny mdy ,dxyr

.ziriay i`vena axg ziad `vnp ,dixg`ly
xg`l mipy yy wx `xfr dlry jkl xewn d`ian `xnbd

:ziad dpapyáéúëc(ck c `xfr),l`xyi i`pey eglyy ixg` ¦§¦
,ycwnd zia ziipa z` xeq`iy yxeklúãéáò úìéèa ,ïéãàa'¥©¦§¥©£¦©

,íéìLeøéá éc àðäìà úéazEklnl oiYxY zpW cr `lhA zede ¥¡¨¨¨¦¦§¤©£¨¨§¨©§©©§¥§©§
midl`d zia zcear dlha f`ne - 'qxR Kln WeixC̈§¨¤¤¤¨¨
jln yeixc zeklnl dipy dpy cr dlha dzide ,milyexiay
dipyd dpya ipyd ycwnd zia z` zepal elgdy ixd .qxt

.yeixcláéúëe(eh e my)àúìz íBé ãò ,àðã àúéa àéöéLå' §¦§¥¦¥¨§¨©§¨¨
'àkìî Låéøc úeëìîì úéL úðL àéäc ,øãà çøéìmlype - ¦©£¨§¦§©¥§©§¨§¨¤©§¨

zeklnl ziyiyd dpya xc` ycega iyily mei cr df zia oipa
mlype mipy rax` jyna ziad dpapy ixd ,qxt jln yeixc

.eziipa zligzl ziyingd dpyaïîæ BúBàa ,àðúåylya - §¨¨§§©
xc` yceglì,äàaä äðLoipa zligzl ziyiyd dpyd `idy §¨¨©¨¨

,ziadàøæò äìòlaan,Bnò Búeìâåycega milyexil ribde ¨¨¤§¨§¨¦
,a`áéúëc`xfr dlry xg` (g f `xfr)íéìLeøé àáiå' ¦§¦©¨Ÿ§¨©¦

,'Cìnì úéòéáMä äðMä àéä éLéîçä LãBçadpyay ixd ©¤©£¦¦¦©¨¨©§¦¦©¤¤
ixyzae ,zelbd on `xfr ay dipad zligzl ziyiyd
oihiny zepnl lgd ,ziad oipal ziriayd dpya ,eixg`ly

.zelaeie
` zxxan `xnbdmipy rayy (:ai) lirl `ziixad ixac z

:dewlig mipy raye ux`d z` eyaik,àôeb,`ziixaa epipy ¨
eàöiL ãòå õøàì eñðëpMî ìàøNé eðî úBìáBé øNò äòáL¦§¨¨¨§¨¦§¨¥¦¤¦§§¨¨¤§©¤¨§

.zelbleñðëpMî øîBì ìBëé äzà éàåux`leðîoihiny §¦©¨¨©¦¤¦§§¨
,zelaeie,eðî eñðëpMî øîBà äzà íàLzpya axg ixd ¤¦©¨¥¦¤¦§§¨

miying ly oeayg itle ,ux`l mzqipkl miyinge ze`n dpeny
laei lka mipyå .ìáBé úlçúa áøç úéa àöîðxn`z m` ¦§¨©¦¨¥¦§¦©¥§

,laei zpya axgyàöBî äzà éà(` n) l`wfgia xn`py dn ¦©¨¥
,Wcgl xFUrA dpXd W`xA'øLà øçà äðL äøNò òaøàa §Ÿ©¨¨¤¨©Ÿ¤§©§©¤§¥¨¨©©£¤

,'åëå 'øéòä äúkeädf dide ,laeid zpya d`eapd dzidy §¨¨¦
zpya laeid did m`e ,ziad oaxeg xg` dpy dxyr rax`
dxyr rax` l`wfgi z`eap onfa laei didy xyt` i` oaxegd

,okn xg`l mipyux`d z` eyaiky mipy ray odn cxed `l`
oihny epn `l el` mipy dxyr rax` lkay ,ewligy raye
xg`l dpy dxyr rax` laeid didy oeaygd dlere ,zelaeie

:`xnbd zxxan .oaxegdïìðî eLaékL òáLepl okidn - ¤©¤¦§§¨¨

:`xnbd zx`an .ux`d z` eyaik mipy rayyáìk øîà÷c§¨¨©¨¥
z` wlgl elgde l`xyi ux` z` yeakl eniiqy onfa ,ryedil

,zelgpd'ä ãáò äLî (éúBà) çìLa [éëðà] äðL íéòaøà ïa'¤©§¨¦¨¨¨Ÿ¦¦§Ÿ©¦Ÿ¤¤¤
éëðà [äpä] äzòå ['åâå] õøàä úà ìbøì òðøa Lãwî [éúBà]¦¦¨¥©§¥©§©¥¤¨¨¤§©¨¦¥¨Ÿ¦

'[äðL] íéðBîLe Lîç ïa íBiäalk didy ixd (i-f ci ryedi) ©¤¨¥§¦¨¨
zwelg onfa mipeny oae milbxnd geliy onfa dpy mirax` oa
meiq cr ux`d z` xezl milbxnd eglypyny o`kn ,zelgpd

.mipy ynge mirax` exar ux`d yeaikøî øîàåaäðL §¨©©¨¨
äðBLàømixvnn l`xyi ipa z`iviläLî äNòz`d,ïkLî ¦¨¨¨Ÿ¤¦§¨
dpyaeäiðLmixvn z`ivilçìLå ïkLnä í÷eädyn §¦¨©©¦§¨§¨©
íéìbøî,ayge `v .ux`d z` xezlmixvn z`ivil dipy dpya §©§¦

,mirax` oa alk didïcøé øeáò ékl`xyi ipa exar xy`k - ¦¨©§¥
l`xyi ux`l ocxid z`éåä änk øa áìk,did dnk oa alk - ¨¥©©¨¨¥
ïézøz éëð ïðîz øaeid ixdy ,miizy zegt mipeny oa - ©§¨¨§¥©§¥

cr f`ne ,milbxnd eglyp dipy dpyae ,dpy mirax` xacna
,geliyd zpy `la mipy dpenye miyely ,ux`l eqpkpyék¦

úBìçð âélôî à÷zelgpd z` ryedi wlig xy`ke -øîà÷ ¨§©¥§¨¨¨©
alk'éëðà äðL íéðBîLe Lîç ïa'cr dpenye mirayne ¤¨¥§¦¨¨¨Ÿ¦

,mipy ray yi ,ynge mipenyòáLc çëzLéàmipyeLaékz` ¦§§©§¤©¦§
.ux`d

:`xnbd zxxanòáLåmipye÷léçL,zelgpl ux`d z`.ïìðî §¤©¤¦§§¨¨
:`xnbd zx`anî ,àîéà úéòaéàjkòáLcmipy,eLaékon ¦¨¥¥¨¦§¤©¦§

mby mzqdòáLmipy,e÷léç.`xaqn `ede,àîéà úéòaéàå ¤©¦§§¦¨¥¥¨
eäì úçkLî àìcîz`eap dzidy `ven dz` oi`y jkn - ¦§Ÿ©§©©§
laeid zpya l`wfgiäúkeä øLà øçà äðL äøNò òaøà©§©¤§¥¨¨©©£¤§¨

øéòä,mipy dxyr rax` mipyd oeaygn zigtz ok m` `l` ¨¦
.ewlig mipy rayy o`kne ,eyaik mipy raye

äðùî
:ycwna eidy mipiipna weqrl dkiynn epizpynïéúçBt ïéà- ¥£¦

zegt eidi `l onf lkaïéøweáîä íéàìè äMMîmiyak-] ¦¦¨§¨¦©§¨¦
[men mda oi`y ewcapyìaíéàìhä úkLeidy mewnd - §¦§©©§¨¦

,miyakd ea mixnynLàø ìL íéáBè íéîéìe úaMì éãk§¥©©¨§¨¦¦¤Ÿ
äðMä-mini ipyl dkenqd zayl witqiy icka `ed df xeriye ©¨¨

,mei lka miaxw cinz zepaxw ipy eidy ,dpyd y`x ly miaeh
wecal mikixv eid minid zylyle ,axra cg`e xweaa cg`

.mei lkl miipy ,miyak dyy aeh mei mcewåmivex m`ïéôéñBî §¦¦
mixwean mi`lhíìBò ãò.evxiy dnk -ézMî ïéúçBt ïéà ©¨¥£¦¦§¥

úBøöBöçmizget oi`e ,ycwna zeriwzd onfaúBøBpk äòLzî £§¦¦§¨¦
ycwna dxiyd zryaåmivex m`ïéôéñBîzexepike zexvevg §¦¦

íìBò ãò.ãáì ìöìväå.cg` `l` did `l - ©¨§©¦§¨§¨

àøîâ
onf lka mixwean miyak dyyn ezgt `ly dpyna epipy
`aiy rx`i `ny meyn `edy dywnd xaqe ,mi`lhd zkyla
wecale jlil aeh meia elkei `le zay mcew dpyd y`x
epwiz okle ,miyak dyy aeh mei mcew oikdl ekxhvie miyakd
m` :`xnbd dywn .dkyla miyak dyy onf lka eidi mlerly

el` minia ixde el` minil miyyegeåä àáeè ïéôñeîe ïéãéîz§¦¦¨¦¨¨
-.miyak dyyn xzei `ed el` minia mitqende micinzd jq

:`xnbd zvxznéà÷ àîìòa àpz,mini x`ya wqer `pzd - ©¨§¨§¨¨¥
,mini x`ya mb mixwean miyak dyy ozil daiq yi ,xnelk

enq dpyd y`x lgy dxwn mrhn `le,zayl jïéãéîzàå§©§¦¦
éà÷ déãeçì,mitqen `la cal micinz cvn mikled eixace - §¥¨¥

éàîeoeyld hwpy edne -àðîéñ ,'íéáBè íéîéìe úaMì éãk' ©§¥©©¨§¨¦¦¦¨¨
àîìòamiyak dyy mikixv mlerly rczy ,`ed oniql - §¨§¨

,micinz dyy mikixv cgi el` minily enk dkyla mixwean
e` drax`n mizget oi`y xnel `qxiba drhz `l jk ici lre

.dyngnøîà÷ éëäå,ezpeek jke -íéàìè äMMî ïéúçBt ïéà §¨¦¨¨©¥£¦¦¦¨§¨¦
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קצז oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay
øîéà ïëå øåçùô ïëå íéøç ïëå.dlr `l aey aixiedie Ðøîà éùà áøÐ

lirl jl `iyw `wce .`id opaxe ,i`w ziriay i`ven` "dipya oke" mlerl
yciwe `xfr wilqc cr ziad oipan i`nw ipy ziyc ,`iyw `l Ð aexg ziriayac
zpy zgkyn Ð ziad ipyn oipy ziy lc .zelaeie oihiny epn `l l`xyi ux`

cvik .ziriaya mixyre ze`n rax`?
,ilaei `ipnz Ð (oipy ziye) d`n rax`
rax` zpyae ,ireay ixz Ð ipy ixq rax`e
,ziriay i`ven didy ,zg`e mixyr ze`n

.axgàøæò ÷éìñ àì éðù úéù ãòã ïìðîå
'åâå úìéèá ïéãàá áéúëãzpya `nl` Ð

.oipad ligzd yeixcl mizyàéöéùå áéúëå
'åâå àúéáixd ,mlyp yy zpya `nl` Ð

`idy ,d`ad dpyl onf eze`ae .mipy yng
milyexil `ae `xfr dlr ,oipal ziyy dpy
`l oipal ray `edy ixyz cre .a` ycga

.zepnl ligzdéúøú éëð ïðîú øáÐ
epi` ux`l eqpkpy cr milbxn geliync
,geliyd zpyn cal ,dpenye miyly `l`

.eglzyp mixvn z`ivil dipya `dcàìãî
øùà éøçà äðù äøùò òáøà úçëùî

øéòä äúëåäzilcn `l i` ,laei iedilc Ð
.weligle yeaikl dxyr rax`äðùî

úåøåðë äòùúî.`nrh yxtz` `l Ð
åãáì ìöìöäå`le my did cg` lvlv Ð

.`xnba yxtn `nrhe ,xzeiàøîâ`w
mini ipyle zayl ick oizrc `wlqmiaeh

e`ai m`y ,dyy opira ikdlc ,xn`w `weec
,dpyd y`x ly miaeh mini ipye zay cgi
.mipnefn mili` mdl edi Ð xwal elkei `le

éà÷ àîìòáopira inp dpyd zeni lkac Ð
`l` ,dpyd y`xe zay meyn e`le .dyy

.jenqa yxtncke ,ba ba oac meynàðîéñ
àîìòádpyz `ly ,`qxiba drhz `ly Ð

jpd hwp ikd meyn ,dyng e` drax`
.oicinz dyy erac mini dylyäòáøà

äèéçù íãå÷ íéîéopira ikd meyne Ð
dyy my epzp jepig zryac ,mlerl dyy

ïéø÷åáî
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ezxnyn
[mcewd cenrl jiiy]åúøîùîepiax dywd Ð i`ed in dipya aixiedi ly

my`d z`e dircil sqkd ozp :(`,iw) `nw `aa opixn` `dc :opgl`
zial jenq `ipzin oizipzn `dc :xnel yie !ipy ziaa didy `nl` ,aixiedil

.aixiedi zgz xnynd `l` ,`weec aixiedi `l ,inp i` .oey`xåìéôàù
:i"yx yxit Ð dler aixiedi ly ezxnyn
dil `pnc ,dniz edfe .dlr `l aeyy
,zelrl lekiy rnyn `dc ?dlr `l aeyy
aixiedi ly ezxnyn elit`y" xn`wcn
daxdc :opgl` epiax dywd cere !"dler

?dlr `ly epl heyt oi`e ,elr:iax xn`e
.aixiedi dlry zeidl leki mewn lknc
aixiedi ly ezxnyn :ikd jixt `w `kde
el` eid drax`e mixyr ik ?i`ed in dipya
rax`l zewelgy ,elr `ly zexnynd cbp

.mdizgz eyniye ,zexnyn mixyre

êðä`l yicwe `xfr wilqc cr ziy
izyxitc i`nl :oeir jixv Ð aiygw
ick zelaei inp epn mihayd elb inp ikc
mcew laac zelba ok m` ,oihinyd ycwl
eligzd i`n`e ,oipen eid inp `xfr wilqc
,inc `lc :xnel yie ?`xfr wilq ik zepnl
oi` inp ik ,mznc` lr l`xyi cera i`cec
,drixfe dyixga bdep dhiny Ð bdep laei
oiycwn eid `l zelba la` .oiycwn eide
dleba eid inp ikc :oeir jixve .ziriay llk
zhiny iptn ziriay ycwl oikixv eid
.ux`l dvega oia ux`a oia zbdepy mitqk
ik ,laeia ielz epi` ziriayc jk `ed m`e
Ð oznc` lr llk opi`e zelba l`xyi inp
lr l`xyi zvwn enk oihiny epni `l dnl
dilr diayei lk oi`c ab lr s`e ?oznc`
.laei oipen oi`y ab lr s` ,ziriay oipen Ð

åúåàyly `edy Ð d`ad dpyl onf
.laan `xfr dlr ,xc`a (mixyre)
xgi`y ,iyingd ycga milyexi dlre
.a` ycg cr xc` ycgn jxcd jldna

áìëÐ oizxz ikp oipnz xa ied dnk
epl oipn `de :opgl` epiax dywde
mirax` oa alk did `weec dipy dpyay
xa ocxid z` l`xyi xar ik ded f`c ,dpy
zpy ligzd `ny ?oixz ikp oipnz
did milbxn geliyae ,ely cg`e mirax`d
,epivn `l alk zepy ixdy .mirax`d seqa
oipnz xa ded ocxid z` l`xyi exaryke
eyaik rayc `d cenlzdl `pne ,cg ikp

.ewlig raye eyaik rayy i`cea epricedl `l m` alk zepyl epl dnc ,yxtl `l` mezql aezkd `a `lc iax xn`e ?ewlig raye

éàî,mzd xn`wc `pwqnac cr ikd xn` `l (a,hn) "zlkzd" wxt zegpna la` .`nlra `pniq "zayl ick"c `xwirn yxtn `kd Ð `nlra `pniq zayl ick
iyingd meia ,dpyd y`x mini ipy eid m` :eyexit ikde .zayl hwp `weec ,`zaya cgc `xtv `ki` `dc ,eed dray Ð dyy ipd iy` axl :`piax xn`
drax` `edy ipy meia exwai dpyd y`xl ipy `edy iyiy mei lye ,zaya iying ly ezhigy mcew mini drax` `edy cinzd exwai oey`xd meia Ð iyy meiae

ia oerh `ed mby ,`zaya cgc `xtv `ki` `dc .eed dray :jixte .iyily meia exwan zay ly oke ,ezhigy mcew miniok m`e .ezhigy mcew mini drax` xew
?drayn ezgti j`id

ïéôéñåîåjixv oi`e devn xecid `di dnk cr ira `l` .mlerd cr siqedl elkeiy `hiyt i`ce `dc :iax xn`e Ð 'ek dl ixn`e `ped ax xn` dnk cr mler cr
`le zexvevga rewzl mipdk mixyre d`n ixg` eytgy (d a minid ixac) `xwa ogky` `dc .mixyre d`n cr :`ped ax xn` .mipdk xg` xzei ytgl
`lc `xwa `pgky` `dc ,siqedl leki mipdk mixyre d`n cr :`ped ax xn` .`lw aeaxir xzei etiqei m`y ,mlerd cr oitiqen oi`c `hiyt `dc ,inp i` .xzei
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,øeçLt ïëå ,LL åéøéáç ÷ìçå B÷ìç ìèðå íéøç àä¨¦§¨©¤§§¥¤£¥¨¥§¥©§
áéøéBäé eléôàL íäéðéaL íéàéáð eðé÷úä .ønéà ïëå§¥¦¥¦§¦§¦¦¤¥¥¤¤£¦§¨¦

äìBò úBøîLî Làø¯,BîB÷nî äéòãé äçcé àì Ÿ¦§¨¤Ÿ¦¨¤§©§¨¦§
.àøàMà àlà !Bì ìôè áéøéBäéå øwéò äéòãé àlà¤¨§©§¨¦¨¦¨¦¨¥¤¨©§¨¨

ðä :øîà éLà áøàøæò ÷éìñc ãò éðL úéL C ©©¦£©¨¨¦§¥©§¨¥¤§¨
úìèa ïéãàa" :áéúëc ,eäì áéLç à÷ àì Léc÷îe©§¦¨¨¨¥§¦§¦¥©¦§¥©
àéöéLå" :áéúëe ,"íìLeøéa éc àðäìà úéa úãéáò£¦©¥¡¨¨¨¦¦§¥§¦§¥¦
úðL àéäc øãà çøéì àúìz íBé ãò àðc àúéa¥¨§¨©§¨¨¦©£¨§¦§©

éøc úeëìîì úéLïîæ BúBàa :àðúå ,"àkìî Lå ¦§©§¨§¨¤©§¨§¨¨§§¨
:áéúëc ,Bnò Búelâå àøæò äìò äàaä äðMì©¨¨©¨¨¨¨¤§¨§¨¦¦§¦

ìLeøé àáiå"úéòéáMä äðMä àéä éLéîçä Lãça í ©¨Ÿ§¨©¦©Ÿ¤©£¦¦¦©¨¨©§¦¦
ìàøNé eðî úBìáBé øNò äòáL :àôeb ."Cìnì©¤¤¨¦§¨¨¨§¨¦§¨¥
øîBì ìBëé äzà éàå ,eàöiL ãòå õøàì eñðëpMî¦¤¦§§¨¨¤§©¤¨§§¦©¨¨©
eðî eñðëpMî øîBà äzà íàL ,eðî eñðëpMî¯ ¦¤¦§§¨¤¦©¨¥¦¤¦§§¨

àöBî äzà éàå ,ìáBé úlçúa áøç úéa àöîð¦§¨©¦¨¥¦§¦©¥§¦©¨¥
.'åëå "øéòä äúkä øLà øçà äðL äøNò òaøàa"§©§©¤§¥¨¨©©£¤ª§¨¨¦

:áìk øîà÷c ?ïìðî eLaékL òáLíéòaøà ïa" ¤©¤¦§§¨©§¨¨©¨¥¤©§¨¦
ìbøì òðøa Lãwî 'ä ãáò äLî éúà çìLa äðL̈¨¦§Ÿ©Ÿ¦¤¤¤¦¨¥©§¥©§©¥
,"íéðBîLe Lîç ïa íBiä éëðà äzòå ...õøàä úà¤¨¨¤§©¨¨Ÿ¦©¤¨¥§¦
äiðL ,ïkLî äLî äNò äðBLàø äðL :øî øîàå¯ §¨©¨¨¨¦¨¨¨¤¦§¨§¦¨

øa áìk ,ïcøé øeáò ék ;íéìbøî çìLå ïkLnä í÷eä¨©¦§¨§¨©§©§¦¦£©§¥¨¥©
éåä äîk¯úBìçð âélôî à÷ ék ;ïézøz éëð ïðîz øa ©¨¨¥©§¨¨§¦©§¥¦¨§©¥§¨

çkzLéà ,"éëðà äðL íéðBîLe Lîç ïa" :øîà÷̈¨©¤¨¥§¦¨¨¨Ÿ¦¦§©©
:àîéà úéòaéà ?ïìðî e÷léçL òáLå .eLaék òáLc§¤©¦§§¤©¤¦§§¨©¦¨¥¥¨

eLaék òáLcî¯:àîéà úéòaéàå .e÷léç òáL ¦§¤©¦§¤©¦§§¦¨¥¥¨
øLà øçà äðL äøNò òaøà" eäì zçkLî àìcî¦§¨©§©©§§©§©¤§¥¨¨©©£¤

."øéòä äúkääðùîíéàìè äMMî ïéúçBt ïéà ª§¨¨¦¥£¦¦¦¨§¨¦
ìa ïéøweáîäì éãk ,íéàìhä úkLãò ïéôéñBîe ,äðMä Làø ìL íéáBè íéîéìe úaL ©§¨¦§¦§©©§¨¦§©§©¨§¨¦¦¤Ÿ©¨¨¦¦©

.ãáì ìöìväå ,íìBò ãò ïéôéñBîe ,úBøBpk äòLzî ,úBøöBöç ézMî ïéúçBt ïéà .íìBò¨¥£¦¦§¥£§¦¦§¨¦¦¦©¨§©¦§¨§¨
àøîâ!eåä àáeè ïéôñeîe ïéãéîz¯éàîe ,éà÷ déãeçì ïéãéîzàå éà÷ àîìòa àpz §¦¦¨¦¨¨©¨§¨§¨¨¥§©§¦¦§¥¨¥©
ì éãk""íéáBè íéîéìe úaL¯íéàìè äMMî ïéúçBt ïéà :øîà÷ éëäå ,àîìòa àðîéñ §©§©¨§¨¦¦¦¨¨§¨§¨§¨¦¨¨©¥£¦¦¦¨§¨¦
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ערכין. פרק שני - אין נערכין דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בכוח התורה לפעול שינוי, ועד למציאות חדשה בעולם.
משיחת שבת פרשת קרח, ה'תשכ"ח



`oifgeקצח mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay
mipy epzpe ,micinzl mipy oey`x mei elhpe ,okl mcew mini drax` oixwean
,mdizgz mipy epzpe mixzepd drax`d on mipy elhp ipy meia .mexwaie mdizgz
,mlerl oke ,odizgz mipy epzpe mipey`xd on mixzepd mipy elhp iyily meie
meil miie`x Ð oey`x mei my epzpe exwazpy oze`e .mipy mipzepe mipy milhep
,iyinga oiie`x Ð ipya epzipy oze`e ,iriax
oicinzdlk e`vnpe .mlerldlilg oixfeg oke
dhigy mcew mini drax` oixwean oihgypd
,izrny jk .dhigyd meie xewiad mei mr
,gqtc mini drax`l inc `l `d :il `iywe
Ð xyr drax`a ezhigye xeyra exewiac
jkle !dhigyd mein cal mini drax` ixd
,jepig meia my epzip dpenyc ipira d`xp
oi` :rnyn ikd oizipzna ipzwc dyye
elhiyk elit`y xnelk ,dyyn mizget
dyy my exiizyp Ð mei lkay mipyd
mipy exwai dlildmcew ,jk xg`le .oixwean
zrya izk` edpzile li`ed ,jpde .my epzie
`pyil .edl aiygw `l Ð mipyd zlihp
irlwn ikc ikid ikc ,`nlra `pniq :`pixg`
`edd xwain iccd iab dpyd y`xe zay
evn `l `dc ,zay axra zaya iyilyc
ied `zyd ,exwale dlh ywale jlil meid
mlerl inp ikdÐdhigy mcew mini drax`

.dhigymcewminidrax` opiraéîð à÷éãÐ
`nrh meyn e`le ,`ed `nlra `pniqc
ipzw `lcn .edl ira `w dpyd y`xe zayc
jxevl rnyn iedc ,'ek "mini ipyle zayl"
rny Ð "ick" ipzwcn ,dpyd y`xe zay
,dpydy`xle zayl ie`xd oeayg itk :dpin

.`ed `nlra `pniqe ,dyy epiidcéðäðî
éìéî.`l eze ,cal lvlvc Ðóñàåmy Ð
.ieldéãáò ãç àúãéáòliren cg` oi`c Ð

ly zeagx zekizg izy ody ,exiag `la
.y"apiv oixewe .ef lr ef oikne zkznäðùî

äøæòì ñðëð ïè÷ éåì ïéàoebk ,dcearmeylÐ
`l` .zezlcd z` sibdle dxfrd z` cakl
f` ,xiya okecd lr micner mieldy drya

.odnr xxeyl miphw miel miqpkpåéä àìåÐ
.miphw oze`äôá àìà øåðëå ìáðá íéøîåà

äîéòðá ìáú ïúéìzenirpa oilaz ozil Ð
lazne ,wc miphwd mield lewy itl .mield

.milecbd mield lew z`[ïéðîì ïéìåò ïéàå]Ð
miel xyr mipy oipnl miel oze` epn `lc

.okecl oikixvdïéìåò àìå`ahv`d lr Ð
.oicner eid ux`a `l` ,okecl zpkend

íéåìä éøòåöå,mield z` oixrvny Ð
.`xnba yxtnckàøîâøåùò ìáðályÐ

aizkcn ,irzyn `ad mlerle .oinip xyr
dfd mlerd zexiyc .xkf oeyl "ycg xiy"
dawpy myk :`zlikna xn`ck ,dawp oeyl
clil oteq elld zereyz jk Ð zclei ef
,xkf oeyl Ð `ad mler ly xiy la` .zexv

.clei epi`ylapa xepk dcedi iax witncn
.lap epiid xepk `nl` ,xeyréë äéì÷ ùéôðã

ìáð.gex ici lr lew `ivene ,migtp ly getnk ieyr lape Ðéãòåñåmiiel .ixferÐ.mlew wc ,ediilw oihw Ð miphw ,ediilw ear Ðéèè÷îmlew miyere oipihwn ,xnelk Ð
.ozenk mlew mqal mileki oi`y mield oixrvne ,dtie wc wc

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä

äðùîìàøùéáù äàð .ì÷äì.rlq miyng `l` ozep oi` ,dpn d`n dey Ðøéîçäìozep Ð mirlq dyng `l` dey epi` elit` ,l`xyiay xerkd jixrndy Ð
.miyy oa cr mixyr on mirlq miyngäæåçà äãùá.dfeg` dcy yicwna Ðêéøòäù."ilr ipelt jxr" :xn`y Ðàøîâàì éåâál`xyi xn` m`y Ð

.jxrp epi` iebc ,melk xn` `l Ð "ilr ipelt ieb jxr"êéøòî àì ìáà êøòð.(a,d oikxr) `nw wxta yxtn `nrh Ð
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ïéàeipa reyi cenrie [`xw xn`c] opgei iax xn` ,ilin ipdpn dxfra qpkp ohw
xiyl dxfrl qpkp ohwc opitli ikid :opgl` epiax dywde Ð l`incw eig`e
:aizk ,`xwc `xezin dil iaxc :wgvi epiax xn`e ?okecl micner mieldy drya
(cxen) ipa dcedi ipa eipae l`incw eipa reyi" :aizke ,"mield mdig`e mdipa"

lk xikfd `lde ?il dnl ,"mdipa [ccpg]
,diazk ikdlc dpin rny `l` !eipa cg`

.miphw rnyne ,xzein dedc

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä

ùédcy oia dn [`,ci scl jiiy] .oikxra
oicd `ede Ð 'ek dfeg` dcyl dpwn
dcy oia xg` welig xninl ivn dedc
m` dfeg` dcyay ,dpwn dcyl dfeg`
mipdkl wlgzn Ð xg` el`be eyicwd
el`be eyicwd m` dpwn dcyae ,laeia
zgp `le .laeia milral xfeg Ð xg`
envr `edyk jiiyc welig `l` iyextl
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ìa íéøweáîäíãB÷ íéîé äòaøà íéàìhä úkL ©§¨¦§¦§©©§¨¦©§¨¨¨¦¤
:øîBà âa âa ïa ,àéðúc ;àéä âa âa ïa ?épîe ,äèéçL§¦¨©¦¤©©¦§©§¨¤©©¥
?äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéa ïeòhL ãéîzì ïépî¦©¦©¨¦¤¨¦©§¨¨¨¦¤§¦¨
ïläìe ,"BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz" :øîBì ãeîìz©§©¦§§§©§¦¦§£§©¨
íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå" :øîBà àeä¥§¨¨¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨¨
íéîé äòaøà øewéa ïeòè ïläl äî ,"ïBLàøä Lãçì©Ÿ¤¨¦©§©¨¨¦©§¨¨¨¦

äèéçL íãB÷¯íãB÷ íéîé äòaøà øewéa ïeòè ïàk óà ¤§¦¨©¨¨¦©§¨¨¨¦¤
ì éãk" :éðú÷c ,éîð à÷éc .äèéçL:éðú÷ àìå "úaL §¦¨©§¨©¦§¨¨¥§©§©¨§Ÿ¨¨¥

ì".'åëå "ïéôéñBîe úBøöBöç ézMî" .dpéî òîL ,"úaL §©¨§©¦¨¦§¥£§¦¦
écáæ áø øîà dì éøîàå ,àðeä áø øîà ?äîk ãòå§©©¨¨©©¨§¨§¦¨¨©©©§¦
íänòå" :øîàpL ,íéøNòå äàî ãò :àðeä áø øîà̈©©¨©¥¨§¤§¦¤¤¡©§¦¨¤
?éléî éðä àðî ."ãáì ìöìöå 'åëå úBøBpk äòLzî" ."úBøöBöça íéøöçî íéøNòå äàîì íéðäkŸ£¦§¥¨§¤§¦©§§¦©£§¦¦§¨¦§¦§¨§¨§¨¨¥¦¥

."òéîLäì íézìöîa óñàå" :àø÷ øîàc ,éñà áø øîà¯!eåä éøz íézìöî¯àãçc ïåék ¨©©©¦§¨©§¨§¨¨©§¦§©¦§©§¦©§¦§©¦§¥¨¥¨©£¨
eäa ãéáò àøáb ãçå ,éãáò àzãéáò¯.ãç eäì éø÷äðùîíiåì øNò íéðMî ïéúçBt ïéà £¦§¨¨§¦§©©§¨¨¥§¨¥§©¥£¦¦§¥¨¨§¦¦

íiåìäL äòLa àlà äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà .íìBò ãò ïéôéñBîe ,ïëecä ìò ïéãîBò§¦©©¨¦¦©¨¥©¨¨¦§¨©£¨¨©£¨¤¨§¨¨¤©§¦¦
eéä àìå .øéMa íéøîBàïa øæòéìà éaø .äîéòpa ìáz ïzéì éãk ,äta àlà øBpëáe ìáða íéøîBà §¦©¦§Ÿ¨§¦§¥¤§¦¤¨©¤§¥¦¥§©©§¦¨©¦¡¦¤¤¤

ïéìBò ïéàå ïéðnì ïéìBò ïéà :øîBà á÷òé,íiåìä éìâø ïéa ïäéLàøå ïéãîBò eéä õøàa àlà ,ïëecì ©£Ÿ¥¥¦©¦§©§¥¦©¨¤¨¨¨¤¨§¦§¨¥¤¥©§¥©§¦¦
.ïéàø÷ð eéä íiåìä éøòöåàøîâíéìáð [éðLe] úBøBpk äòLz ãâðk :àtt áø øîà ?éî ãâðk éðä §Ÿ£¥©§¦¦¨¦§¨¦¨¥§¤¤¦¨©©©¨§¤¤¦§¨¦§¥§¨¦

àlà äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà" ."øNò íéðL åéçàå åéðáe àeä" :øîàpL ,ãçà ìöìöå§¦§¨¤¨¤¤¡©¨¨§¤¨§¥¨¨¥©¨¨¦§¨©£¨¨©£¨¤¨
åéçàå åéða òeLé ãîòiå" :àø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà ?éléî éðä àðî .'åë "íiåìäL äòLa§¨¨¤©§¦¦§¨¨¥¦¥¨©©¦¨¨§¨©§¨©©£Ÿ¥©¨¨§¤¨

'ä úéa úãBáò 'ä äëàìnä ìò çvðì ãçàk äãeäé éða åéðáe ìàéîã÷íéøîBà eéä àì" .'åâå " ©§¦¥¨¨§¥§¨§¤¨§©¥©©©§¨¨£©¥Ÿ¨§¦
éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ;ãeçì øBpëå ãeçì ìáðc ,àøîéîì .'åë "äta àlà øBpëa àìå ìáða àìŸ§¥¤§Ÿ§¦¤¨©¤§¥§¨§¥¤§§¦§¥¨©§¦¦§¨§©¦

Lc÷î ìL øBpk :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ?äãeäé¯òáN" :øîàpL ,äéä ïéîéð úòáL ìL §¨§©§¨©¦§¨¥¦¤¦§¨¤¦§©¦¦¨¨¤¤¡©©
éðt úBçîNçéLnä úBîé ìLå ;"òáL" :àlà "òáBN" éø÷éz ìà ,"E¯çvðîì" :øîàpL ,äðBîL §¨¨¤©¦§¥©¤¨¤©§¤§©¨¦©§¨¤¤¡©©§©¥©

àaä íìBò ìL ;úéðéîL àîéð ìò ,"úéðéîMä ìò¯éìò ìáð éìòå øBNò éìò" :øîàpL ,øNò ©©§¦¦©¦¨§¦¦¤¨©¨¤¤¤¤¡©£¥¨©£¥¨¤£¥
!"Lãç øéL Bì eøéL Bì eønæ øBNò ìáða øBpëa 'äì eãBä" :øîBàå ,"øBpëa ïBébä¯àîéz eléôà ¦¨§¦§¥©§¦§¥¤¨©§¦¦¨¨£¦¥¨

éaø" .ìáð déì éø÷ ,ìáð ék déì÷ Léôð déãéc ïéîéð éLéôðc éãéià ,àaä íìBòì ;äãeäé éaø©¦§¨¨¨©¨©§¥¦§¦¦¦¦¦¥¨¥¨¥¦¥¤¨¥¥¥¤©¦
?ïãéc àpúå .ïéàø÷ð eéä íiåìä éãòBñå :àðz .'åë "ïéðnä ïî ïéìBò ïéà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¦¦©¦§¨¨¨§£¥©§¦¦¨¦§¨¦§©¨¦¨

."éøòö" eäì éø÷ ,éèè÷î àì éðäå éèè÷î éðä ,eäééì÷ áò éðäå eäééì÷ ïéh÷ éðäc ïåék¥¨§¨¥©¦¨©§§¨¥¨¨©§¨¥§©§¦§¨¥¨§©§¦¨¥§Ÿ£¥

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä

Léãáòä úéîäL ãòenä øBLáe ,øéîçäìe ì÷äì äfeçà äãNáe ,øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa ¥©£¨¦§¨¥§©§¦¦§¥£¨§¨¥§©§¦§©¨¤¥¦¨¤¤
ì÷äì ïéëøòa Lé .øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBîáe äzôîáe ñðBàa ,øéîçäìe ì÷äì§¨¥§©§¦§¥§§©¤§¦¥©§¨¥§©§¦¥©£¨¦§¨¥

éøòäL ãçà ?ãöék ,øéîçäìeìàøNéaL øeòkä úàå ìàøNéaL äàpä úà C¯íéMîç ïúBð §©§¦¥©¤¨¤¤¡¦¤©¨¤¤§¦§¨¥§¤©¨¤§¦§¨¥¥£¦¦
"éìò åéîc éøä" øîà íàå ,òìñ¯.BéååL úà ïúBðàøîâ?ãöék ,øéîçäìe 'åëå ì÷äì ïéëøòa Lé" ¤©§¦¨©£¥¨¨¨©¥¤¨§¥©£¨¦§¨¥§©§¦¥©

éøòäL ãçàìàøNéa .'åë "C¯íéBba ,ïéà¯éBb :ïðúc ,øéàî éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ;àì¯éaø ¤¨¤¤¡¦§¦§¨¥¦©¦¨¥¨©§¦¦§¨§©¦¥¦¦§©©¦
éøòî àì ìáà Cøòð :øîBà øéàî?C¯àlà ,éîð éBb eléôàc ïécä àeä ,øéàî éaø àîéz eléôà ¥¦¥¤¡¨£¨Ÿ©£¦£¦¥¨©¦¥¦©¦©£¦©¦¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oikxr(ycew zay meil)

ìa íéøweáîä,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà ,íéàìhä úkL ©§¨¦§¦§©©§¨¦©§¨¨¨¦¤§¦¨
my epiznde ,men mda oi`y ewcapy miyak my epzipy ,xnelk
miyak dyy my eid jk meyne ,dhigyd mcew mini drax`

gafnd jepig zryay .onf lkamiyak dpeny dkyla egipd
mipy elhp meid eze`ae ,okl mcew mini drax` exwazpy
exzep ,mnewna mepzpe mixg` mipy exwae ,axrae xweaa cinzl
elhp ipyd meia ,miycg mipye [mini drax`] mixwean dyy
,miycg drax`e mixwean drax` exzep ,mipy epzpe mipy
exzep iriaxae ,miycg dyye mixwean mipy exzep iyilyae
xak oey`xd meia epzipy mipyd ,iyingd meiae ,miycg dpeny
epzpe melhp ,dwicad on mini drax` exary ,dhigyl miie`x
miyak dyy yi onf lkay `vnp .d`ld oke ,mdizgz mipy

.mi`lhd zkyla mixweanépîe,epzpyn diepy in zrcke -ïa ©¦¤
øewéa ïeòhL ãéîúì ïépî ,øîBà âa âa ïa ,àéðúc ,àéä âa âa©©¦§©§¨¤©©¥¦©¦§¨¦¤¨¦

øîBì ãeîìz ,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøàiabl (a gk xacna) ©§¨¨¨¦¤§¦¨©§©
cinzd oaxwïläìe .'BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz'(e ai my) ¦§§§©§¦¦§£§©¨

,oqipa dxyra ezgwl eehvpy gqt oaxw iabläéäå' øîBà àeä¥§¨¨
(ïåùàøä) Lãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì,dGd ¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨¨©Ÿ¤©¤

cr oqipa dxyrn exnyle minenn exwal yiy ,'Fz` EhgWe§¨£Ÿ
.hgyp f`y ,oqipa xyr drax`ïläl äîgqt oaxwaïeòè ©§©¨¨

ïàk óà ,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéacinzd oaxwa ¦©§¨¨¨¦¤§¦¨©¨
.äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéa ïeòè̈¦©§¨¨¨¦¤§¦¨

minie zay `pzd xikfdy dny jkl di`x `xnbd d`ian
:oniql `l` epi` miaehéðz÷c ,énð à÷écmikixvy ,dpyna ©§¨©¦§¨¨¥

miyak dyyúaMì éãk'ernyn 'ick' oeyle ,'miaeh minile §¥©©¨
,miaeh mini ipye zayl jxvpd xeriyd itk'úaMì' éðz÷ àìå§Ÿ¨¨¥©©¨

,miaeh minie zay jxevl ynn mdy rnyna didydpéî òîL§©¦¨
mikixv miaeh mini ipye zayly enky ,oniql `l` df oi`y

.ba ba oa ly eixac mrhne ,dyy mikixv onf lka jk dyy
oizget oi` :dpyna epipyúBøöBöç ézMî'eke'åëå ïéôéñBîe ¦§¥£§¦¦
:`xnbd zxxan .mler cränk ãòåxvevgmitiqen ze.zx`an §©©¨

:`xnbdáø øîà écáæ áø øîà dì éøîàå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨§¦¨¨©©©§¦¨©©
øîàpL ,íéøNòå äàî ãò ,àðeäiabl (ai d 'a minid ixac) ¨©¥¨§¤§¦¤¤¡©

ycwna mield zxiyíéøöçî ,íéøNòå äàîì íéðäk íänòå'§¦¨¤Ÿ£¦§¥¨§¤§¦©§§¦
.'úBøöBöça©£§

mizget oi`y dpyna epipy.ãáì ìöìöå 'åëå úBøBpk äòLzî¦¦§¨¦§¦§¨§¨
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîzx`an .cigi did lvlvdy §¨¨¥¦¥

:`xnbdàø÷ øîàc éqà áø øîà(d fh '` minid ixac)óñàå' ¨©©©¦§¨©§¨§¨¨
,'[òéîLî] (òéîùäì) íézìöîaobpn cg` didy ixd ©§¦§©¦©§¦©

.mizlvna
:`xnbd dywneåä éøz 'íézìöî'xn`p aezkd oeyla - §¦§©¦§¥£

oeyl `edy 'lvlv' `pzd azk recne ,miax oeyla 'mizlvn'
:`xnbd zvxzn .cigiéãáò àzãéáò àãçc ïåékdceary - ¥¨©£¨£¦§¨¨§¦

zg`d oi` zekizg izy ieyr `edy s`y ,dyer `ed zg`
,`vei lewd jke ef lr ef zekny ,dzxag `la dlirenãçå§©

eäa ãéáò àøáb,mda caer cg` mc`e -eäì éø÷`pzdãç ©§¨¨¦§¨¥§©
lk oeyl -.lvlv epiidc ,cg` i

äðùî
:ycwna eidy mipiipn ipiipra dkiynn dpyndïéúçBt ïéà¥£¦

ïëecä ìò ïéãîBò íiåì øNò íéðMî,oaxwd lr xiyd onfa ¦§¥¨¨§¦¦§¦©©¨
ïéôéñBîeokecd lr mield oipnaíìBò ãò.xeriy `la - ¦¦©¨

äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà,oebk ,dcear cearl liaya - ¥©¨¨¦§¨¨£¨¨©£¨
,zezlc sibdl e` dxfrd z` caklíiåìäL äòLa àlà¤¨§¨¨¤©§¦¦

,øéLa íéøîBà.mdnr mixxeyne miphw miel miqpkp eid f`y §¦§¦
øBpëáe ìáða íéøîBà eéä àìåmiphwd mield eid `l - §Ÿ¨§¦§¥¤§¦

xepike lapa oebip ici lr dxiya mitzzynàlàdxiya,äta ¤¨©¤
äîéòpa ìáz ïzéì éãkmield zxiya oilaz ozil ick - §¥¦¥§©©§¦¨

.axre wc miphwd ly mlewy itl ,milecbdïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤
ïéìBò ïéà øîBà á÷òémiphwd mieldïéðîìmield xyr mipy ©£Ÿ¥¥¦§¦§¨

,okecd lr cenrl mikixvyïéàåmdïëecì ïéìBòmielk §¥¦©¨
,dxiyd zrya `ahvi`d lr micnerd milecbdõøàa àlà¤¨¨¨¤

eéä íiåìä éøòöå .íiåìä éìâø ïéa ïäéLàøå ïéãîBò eéä̈§¦§¨¥¤¥©§¥©§¦¦§Ÿ£¥©§¦¦¨
,ïéàø÷ðmzxiya milecbd mield z` mixrvn eidy itl. ¦§¨¦

àøîâ
.okecd lr miel xyr mipyn mizget eid `ly dpyna epipy

:`xnbd zxxanéðä,mixxeynd xyr mipy el` -éî ãâðk,eid ¨¥§¤¤¦
:`xnbd zx`an .xyr mipy eidy mrhd dn xnelkáø øîà̈©©

,àttdta mixxeyn miel xyr mipy eidãâðkxyr mipy ¨¨§¤¤
eidy ,mipbpndãçà ìöìöå íéìáð [éðLe] úBøBpk äòLzixd ¦§¨¦§¥§¨¦§¦§¨¤¨

.xyr mipy
mixxeynd mield oipn didy miaezkd on di`x d`ian `xnbd

:xyr mipy okecd lrøîàpLxy`k (h dk '` minid ixac) ¤¤¡©
zexnyn rax`e mixyrl mixxeynd mield z` cec wlig
ynyz efi`e dpey`x ynyz zxnyn efi` zrcl zelxeb lihde

,d`ld oke dipyEdilcB sqFil ,sq`l oFW`xd lxFBd `vIe'©¥¥©¨¨¦§¨¨§¥§©§¨
,ipXd,'øNò íéðL (åéçàå åéðáå) [åéðáe åéçàå] àeäyiy ixd ©¥¦§¤¨¨¨§¥¨¨

.miel xyr mipy zxnyna
:dpyna epipyäòLa àlà äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà¥©¨¨¦§¨¨£¨¨©£¨¤¨§¨¨
'åë íiåìäL:`xnbd zxxan .xiya mixne`éléî éðä àðî- ¤©§¦¦§¨¨¥¦¥

d mr mixy eid miphwy epcnl okidn:`xnbd zx`an .miel
àø÷ øîàc ïðçBé éaø øîàzceara elgd xy`k (h b `xfr) ¨©©¦¨¨§¨©§¨

ipyd ycwndéða åéðáe ìàéîã÷ ,åéçàå åéða ,òeLé ãBîòiå'©©£¥©¨¨§¤¨©§¦¥¨¨§¥
('ä úéá úãåáò 'ä) äëàìnä [äNò] ìò çvðì ,ãçàk äãeäé§¨§¤¨§©¥©©Ÿ¥©§¨¨

'åâå [íéäìàä úéáa]xake .'mIeld mdig`e mdipA ,ccpg ipA §¥¨¡Ÿ¦§¥¥¨¨§¥¤©£¥¤©§¦¦
eteqa xne`e ay dnle mdipa mr micner eidy weqta xkfed
miphwd mdipa s`y epcnll `a `l` ,'mield mdig`e mdipa'

.dta dxiyl miie`x miphw miely o`kne ,mdnr mixy eid
miphwd mieldy :dpyna epipyíéøîBà eéä àì,dxiydàì Ÿ¨§¦Ÿ

.'åë äta àlà øBpëa àìå ìáða:`xnbd zl`eyàøîéîì- §¥¤§Ÿ§¦¤¨©¤§¥§¨
'xepika `le lapa `l' oeyld on wiicl ozip m`dãeçì ìáðc§¥¤§

,ãeçì øBpëå,micxtp milk ipy mdy ,xnelkïéúéðúî àîéì §¦§¥¨©§¦¦
,Lc÷î ìL øBpk ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøk àìc§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¦¤¦§¨

äéä ïéîéð úòáL ìL,ea eid mixzin dray -øîàpLmilidz) ¤¦§©¦¦¨¨¤¤¡©
miIg gx` ipricFY' (`i fhéðt úà úBçîN òáBNéø÷éz ìà 'E ¦¥¦Ÿ©©¦©§¨¤¨¤©¦§¥

,'òáL' àlà 'òáBN'xepikay 'zegny raW' epiidcå ,xepikìL ©¤¨¤©§¤
äðBîL çéLnä úBîéea eidi oinipøîàpL(` ai my)çvðîì' §©¨¦©§¤¤¤¡©©§©¥©

ä ìò,'úéðéîMeyexite,'úéðéîL àîéð ìò'mr xepik epiidc ©©§¦¦©¦¨§¦¦
,minip dpenyxepikaeøNò àaä íìBò ìL,ea eidi oinip ¤¨©¨¤¤

øîàpL(c av my),'øBpëa ïBébä éìò ìáð éìòå øBNò éìò' ¤¤¡©£¥¨©£¥¨¤£¥¦¨§¦
øîBàå(b-a bl my).Bì eønæ øBNò ìáða øBpëa 'äì eãBä' §¥©§¦§¥¤¨©§

.'Lãç øéL Bì eøéL,minip dxyr ly lap ,eyexit 'xeyr lap' ¦¦¨¨
,xkf oeyla 'ycg xiy' xn`py itl `ad mler lr dlere
oeyla `ad mler lye ,dawp oeyla dfd mlerd ly zexiyy
on `al cizrly xepikd lr dcedi iax cnely jkne .xkf
zvxzn .md cg` lape xepiky xaeqy gken 'xeyr lap' milind

:`xnbd,äãeäé éaø àîéz eléôàxaeq dcedi iax oi`y xyt` £¦¥¨©¦§¨
meyn `ed xepikl 'lap'n cnely dne ,md cg` lape xepiky

meyny ,xepikl weqtd zpeekyy xepikyéãééà ,àaä íìBòì̈¨©¨©§¥
déãéc ïéîéð éLéôðceixzin miaexny zngn -ék déì÷ Léôð ¦§¦¥¦¦¦¥§¦¨¥¦

ìáðokle lapk elew lecb -déì éø÷aezkd el `xew -.'ìáð' ¥¤¨¥¥¥¤
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קצט oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay
mipy epzpe ,micinzl mipy oey`x mei elhpe ,okl mcew mini drax` oixwean
,mdizgz mipy epzpe mixzepd drax`d on mipy elhp ipy meia .mexwaie mdizgz
,mlerl oke ,odizgz mipy epzpe mipey`xd on mixzepd mipy elhp iyily meie
meil miie`x Ð oey`x mei my epzpe exwazpy oze`e .mipy mipzepe mipy milhep
,iyinga oiie`x Ð ipya epzipy oze`e ,iriax
oicinzdlk e`vnpe .mlerldlilg oixfeg oke
dhigy mcew mini drax` oixwean oihgypd
,izrny jk .dhigyd meie xewiad mei mr
,gqtc mini drax`l inc `l `d :il `iywe
Ð xyr drax`a ezhigye xeyra exewiac
jkle !dhigyd mein cal mini drax` ixd
,jepig meia my epzip dpenyc ipira d`xp
oi` :rnyn ikd oizipzna ipzwc dyye
elhiyk elit`y xnelk ,dyyn mizget
dyy my exiizyp Ð mei lkay mipyd
mipy exwai dlildmcew ,jk xg`le .oixwean
zrya izk` edpzile li`ed ,jpde .my epzie
`pyil .edl aiygw `l Ð mipyd zlihp
irlwn ikc ikid ikc ,`nlra `pniq :`pixg`
`edd xwain iccd iab dpyd y`xe zay
evn `l `dc ,zay axra zaya iyilyc
ied `zyd ,exwale dlh ywale jlil meid
mlerl inp ikdÐdhigy mcew mini drax`

.dhigymcewminidrax` opiraéîð à÷éãÐ
`nrh meyn e`le ,`ed `nlra `pniqc
ipzw `lcn .edl ira `w dpyd y`xe zayc
jxevl rnyn iedc ,'ek "mini ipyle zayl"
rny Ð "ick" ipzwcn ,dpyd y`xe zay
,dpydy`xle zayl ie`xd oeayg itk :dpin

.`ed `nlra `pniqe ,dyy epiidcéðäðî
éìéî.`l eze ,cal lvlvc Ðóñàåmy Ð
.ieldéãáò ãç àúãéáòliren cg` oi`c Ð

ly zeagx zekizg izy ody ,exiag `la
.y"apiv oixewe .ef lr ef oikne zkznäðùî

äøæòì ñðëð ïè÷ éåì ïéàoebk ,dcearmeylÐ
`l` .zezlcd z` sibdle dxfrd z` cakl
f` ,xiya okecd lr micner mieldy drya

.odnr xxeyl miphw miel miqpkpåéä àìåÐ
.miphw oze`äôá àìà øåðëå ìáðá íéøîåà

äîéòðá ìáú ïúéìzenirpa oilaz ozil Ð
lazne ,wc miphwd mield lewy itl .mield

.milecbd mield lew z`[ïéðîì ïéìåò ïéàå]Ð
miel xyr mipy oipnl miel oze` epn `lc

.okecl oikixvdïéìåò àìå`ahv`d lr Ð
.oicner eid ux`a `l` ,okecl zpkend

íéåìä éøòåöå,mield z` oixrvny Ð
.`xnba yxtnckàøîâøåùò ìáðályÐ

aizkcn ,irzyn `ad mlerle .oinip xyr
dfd mlerd zexiyc .xkf oeyl "ycg xiy"
dawpy myk :`zlikna xn`ck ,dawp oeyl
clil oteq elld zereyz jk Ð zclei ef
,xkf oeyl Ð `ad mler ly xiy la` .zexv

.clei epi`ylapa xepk dcedi iax witncn
.lap epiid xepk `nl` ,xeyréë äéì÷ ùéôðã

ìáð.gex ici lr lew `ivene ,migtp ly getnk ieyr lape Ðéãòåñåmiiel .ixferÐ.mlew wc ,ediilw oihw Ð miphw ,ediilw ear Ðéèè÷îmlew miyere oipihwn ,xnelk Ð
.ozenk mlew mqal mileki oi`y mield oixrvne ,dtie wc wc

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä

äðùîìàøùéáù äàð .ì÷äì.rlq miyng `l` ozep oi` ,dpn d`n dey Ðøéîçäìozep Ð mirlq dyng `l` dey epi` elit` ,l`xyiay xerkd jixrndy Ð
.miyy oa cr mixyr on mirlq miyngäæåçà äãùá.dfeg` dcy yicwna Ðêéøòäù."ilr ipelt jxr" :xn`y Ðàøîâàì éåâál`xyi xn` m`y Ð

.jxrp epi` iebc ,melk xn` `l Ð "ilr ipelt ieb jxr"êéøòî àì ìáà êøòð.(a,d oikxr) `nw wxta yxtn `nrh Ð
àúìéî
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ïéàeipa reyi cenrie [`xw xn`c] opgei iax xn` ,ilin ipdpn dxfra qpkp ohw
xiyl dxfrl qpkp ohwc opitli ikid :opgl` epiax dywde Ð l`incw eig`e
:aizk ,`xwc `xezin dil iaxc :wgvi epiax xn`e ?okecl micner mieldy drya
(cxen) ipa dcedi ipa eipae l`incw eipa reyi" :aizke ,"mield mdig`e mdipa"

lk xikfd `lde ?il dnl ,"mdipa [ccpg]
,diazk ikdlc dpin rny `l` !eipa cg`

.miphw rnyne ,xzein dedc

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä

ùédcy oia dn [`,ci scl jiiy] .oikxra
oicd `ede Ð 'ek dfeg` dcyl dpwn
dcy oia xg` welig xninl ivn dedc
m` dfeg` dcyay ,dpwn dcyl dfeg`
mipdkl wlgzn Ð xg` el`be eyicwd
el`be eyicwd m` dpwn dcyae ,laeia
zgp `le .laeia milral xfeg Ð xg`
envr `edyk jiiyc welig `l` iyextl

.edcet
ieba
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ìa íéøweáîäíãB÷ íéîé äòaøà íéàìhä úkL ©§¨¦§¦§©©§¨¦©§¨¨¨¦¤
:øîBà âa âa ïa ,àéðúc ;àéä âa âa ïa ?épîe ,äèéçL§¦¨©¦¤©©¦§©§¨¤©©¥
?äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéa ïeòhL ãéîzì ïépî¦©¦©¨¦¤¨¦©§¨¨¨¦¤§¦¨
ïläìe ,"BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz" :øîBì ãeîìz©§©¦§§§©§¦¦§£§©¨
íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå" :øîBà àeä¥§¨¨¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨¨
íéîé äòaøà øewéa ïeòè ïläl äî ,"ïBLàøä Lãçì©Ÿ¤¨¦©§©¨¨¦©§¨¨¨¦

äèéçL íãB÷¯íãB÷ íéîé äòaøà øewéa ïeòè ïàk óà ¤§¦¨©¨¨¦©§¨¨¨¦¤
ì éãk" :éðú÷c ,éîð à÷éc .äèéçL:éðú÷ àìå "úaL §¦¨©§¨©¦§¨¨¥§©§©¨§Ÿ¨¨¥

ì".'åëå "ïéôéñBîe úBøöBöç ézMî" .dpéî òîL ,"úaL §©¨§©¦¨¦§¥£§¦¦
écáæ áø øîà dì éøîàå ,àðeä áø øîà ?äîk ãòå§©©¨¨©©¨§¨§¦¨¨©©©§¦
íänòå" :øîàpL ,íéøNòå äàî ãò :àðeä áø øîà̈©©¨©¥¨§¤§¦¤¤¡©§¦¨¤
?éléî éðä àðî ."ãáì ìöìöå 'åëå úBøBpk äòLzî" ."úBøöBöça íéøöçî íéøNòå äàîì íéðäkŸ£¦§¥¨§¤§¦©§§¦©£§¦¦§¨¦§¦§¨§¨§¨¨¥¦¥

."òéîLäì íézìöîa óñàå" :àø÷ øîàc ,éñà áø øîà¯!eåä éøz íézìöî¯àãçc ïåék ¨©©©¦§¨©§¨§¨¨©§¦§©¦§©§¦©§¦§©¦§¥¨¥¨©£¨
eäa ãéáò àøáb ãçå ,éãáò àzãéáò¯.ãç eäì éø÷äðùîíiåì øNò íéðMî ïéúçBt ïéà £¦§¨¨§¦§©©§¨¨¥§¨¥§©¥£¦¦§¥¨¨§¦¦

íiåìäL äòLa àlà äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà .íìBò ãò ïéôéñBîe ,ïëecä ìò ïéãîBò§¦©©¨¦¦©¨¥©¨¨¦§¨©£¨¨©£¨¤¨§¨¨¤©§¦¦
eéä àìå .øéMa íéøîBàïa øæòéìà éaø .äîéòpa ìáz ïzéì éãk ,äta àlà øBpëáe ìáða íéøîBà §¦©¦§Ÿ¨§¦§¥¤§¦¤¨©¤§¥¦¥§©©§¦¨©¦¡¦¤¤¤

ïéìBò ïéàå ïéðnì ïéìBò ïéà :øîBà á÷òé,íiåìä éìâø ïéa ïäéLàøå ïéãîBò eéä õøàa àlà ,ïëecì ©£Ÿ¥¥¦©¦§©§¥¦©¨¤¨¨¨¤¨§¦§¨¥¤¥©§¥©§¦¦
.ïéàø÷ð eéä íiåìä éøòöåàøîâíéìáð [éðLe] úBøBpk äòLz ãâðk :àtt áø øîà ?éî ãâðk éðä §Ÿ£¥©§¦¦¨¦§¨¦¨¥§¤¤¦¨©©©¨§¤¤¦§¨¦§¥§¨¦

àlà äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà" ."øNò íéðL åéçàå åéðáe àeä" :øîàpL ,ãçà ìöìöå§¦§¨¤¨¤¤¡©¨¨§¤¨§¥¨¨¥©¨¨¦§¨©£¨¨©£¨¤¨
åéçàå åéða òeLé ãîòiå" :àø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà ?éléî éðä àðî .'åë "íiåìäL äòLa§¨¨¤©§¦¦§¨¨¥¦¥¨©©¦¨¨§¨©§¨©©£Ÿ¥©¨¨§¤¨

'ä úéa úãBáò 'ä äëàìnä ìò çvðì ãçàk äãeäé éða åéðáe ìàéîã÷íéøîBà eéä àì" .'åâå " ©§¦¥¨¨§¥§¨§¤¨§©¥©©©§¨¨£©¥Ÿ¨§¦
éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ;ãeçì øBpëå ãeçì ìáðc ,àøîéîì .'åë "äta àlà øBpëa àìå ìáða àìŸ§¥¤§Ÿ§¦¤¨©¤§¥§¨§¥¤§§¦§¥¨©§¦¦§¨§©¦

Lc÷î ìL øBpk :øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ?äãeäé¯òáN" :øîàpL ,äéä ïéîéð úòáL ìL §¨§©§¨©¦§¨¥¦¤¦§¨¤¦§©¦¦¨¨¤¤¡©©
éðt úBçîNçéLnä úBîé ìLå ;"òáL" :àlà "òáBN" éø÷éz ìà ,"E¯çvðîì" :øîàpL ,äðBîL §¨¨¤©¦§¥©¤¨¤©§¤§©¨¦©§¨¤¤¡©©§©¥©

àaä íìBò ìL ;úéðéîL àîéð ìò ,"úéðéîMä ìò¯éìò ìáð éìòå øBNò éìò" :øîàpL ,øNò ©©§¦¦©¦¨§¦¦¤¨©¨¤¤¤¤¡©£¥¨©£¥¨¤£¥
!"Lãç øéL Bì eøéL Bì eønæ øBNò ìáða øBpëa 'äì eãBä" :øîBàå ,"øBpëa ïBébä¯àîéz eléôà ¦¨§¦§¥©§¦§¥¤¨©§¦¦¨¨£¦¥¨

éaø" .ìáð déì éø÷ ,ìáð ék déì÷ Léôð déãéc ïéîéð éLéôðc éãéià ,àaä íìBòì ;äãeäé éaø©¦§¨¨¨©¨©§¥¦§¦¦¦¦¦¥¨¥¨¥¦¥¤¨¥¥¥¤©¦
?ïãéc àpúå .ïéàø÷ð eéä íiåìä éãòBñå :àðz .'åë "ïéðnä ïî ïéìBò ïéà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥¦¦©¦§¨¨¨§£¥©§¦¦¨¦§¨¦§©¨¦¨

."éøòö" eäì éø÷ ,éèè÷î àì éðäå éèè÷î éðä ,eäééì÷ áò éðäå eäééì÷ ïéh÷ éðäc ïåék¥¨§¨¥©¦¨©§§¨¥¨¨©§¨¥§©§¦§¨¥¨§©§¦¨¥§Ÿ£¥

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä

Léãáòä úéîäL ãòenä øBLáe ,øéîçäìe ì÷äì äfeçà äãNáe ,øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa ¥©£¨¦§¨¥§©§¦¦§¥£¨§¨¥§©§¦§©¨¤¥¦¨¤¤
ì÷äì ïéëøòa Lé .øéîçäìe ì÷äì òø íL àéöBîáe äzôîáe ñðBàa ,øéîçäìe ì÷äì§¨¥§©§¦§¥§§©¤§¦¥©§¨¥§©§¦¥©£¨¦§¨¥

éøòäL ãçà ?ãöék ,øéîçäìeìàøNéaL øeòkä úàå ìàøNéaL äàpä úà C¯íéMîç ïúBð §©§¦¥©¤¨¤¤¡¦¤©¨¤¤§¦§¨¥§¤©¨¤§¦§¨¥¥£¦¦
"éìò åéîc éøä" øîà íàå ,òìñ¯.BéååL úà ïúBðàøîâ?ãöék ,øéîçäìe 'åëå ì÷äì ïéëøòa Lé" ¤©§¦¨©£¥¨¨¨©¥¤¨§¥©£¨¦§¨¥§©§¦¥©

éøòäL ãçàìàøNéa .'åë "C¯íéBba ,ïéà¯éBb :ïðúc ,øéàî éaøk àìc ïéúéðúî àîéì ;àì¯éaø ¤¨¤¤¡¦§¦§¨¥¦©¦¨¥¨©§¦¦§¨§©¦¥¦¦§©©¦
éøòî àì ìáà Cøòð :øîBà øéàî?C¯àlà ,éîð éBb eléôàc ïécä àeä ,øéàî éaø àîéz eléôà ¥¦¥¤¡¨£¨Ÿ©£¦£¦¥¨©¦¥¦©¦©£¦©¦¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oikxr(ycew zay meil)

ìa íéøweáîä,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà ,íéàìhä úkL ©§¨¦§¦§©©§¨¦©§¨¨¨¦¤§¦¨
my epiznde ,men mda oi`y ewcapy miyak my epzipy ,xnelk
miyak dyy my eid jk meyne ,dhigyd mcew mini drax`

gafnd jepig zryay .onf lkamiyak dpeny dkyla egipd
mipy elhp meid eze`ae ,okl mcew mini drax` exwazpy
exzep ,mnewna mepzpe mixg` mipy exwae ,axrae xweaa cinzl
elhp ipyd meia ,miycg mipye [mini drax`] mixwean dyy
,miycg drax`e mixwean drax` exzep ,mipy epzpe mipy
exzep iriaxae ,miycg dyye mixwean mipy exzep iyilyae
xak oey`xd meia epzipy mipyd ,iyingd meiae ,miycg dpeny
epzpe melhp ,dwicad on mini drax` exary ,dhigyl miie`x
miyak dyy yi onf lkay `vnp .d`ld oke ,mdizgz mipy

.mi`lhd zkyla mixweanépîe,epzpyn diepy in zrcke -ïa ©¦¤
øewéa ïeòhL ãéîúì ïépî ,øîBà âa âa ïa ,àéðúc ,àéä âa âa©©¦§©§¨¤©©¥¦©¦§¨¦¤¨¦

øîBì ãeîìz ,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøàiabl (a gk xacna) ©§¨¨¨¦¤§¦¨©§©
cinzd oaxwïläìe .'BãòBîa éì áéø÷äì eøîLz'(e ai my) ¦§§§©§¦¦§£§©¨

,oqipa dxyra ezgwl eehvpy gqt oaxw iabläéäå' øîBà àeä¥§¨¨
(ïåùàøä) Lãçì íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì,dGd ¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨¨©Ÿ¤©¤

cr oqipa dxyrn exnyle minenn exwal yiy ,'Fz` EhgWe§¨£Ÿ
.hgyp f`y ,oqipa xyr drax`ïläl äîgqt oaxwaïeòè ©§©¨¨

ïàk óà ,äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéacinzd oaxwa ¦©§¨¨¨¦¤§¦¨©¨
.äèéçL íãB÷ íéîé äòaøà øewéa ïeòè̈¦©§¨¨¨¦¤§¦¨

minie zay `pzd xikfdy dny jkl di`x `xnbd d`ian
:oniql `l` epi` miaehéðz÷c ,énð à÷écmikixvy ,dpyna ©§¨©¦§¨¨¥

miyak dyyúaMì éãk'ernyn 'ick' oeyle ,'miaeh minile §¥©©¨
,miaeh mini ipye zayl jxvpd xeriyd itk'úaMì' éðz÷ àìå§Ÿ¨¨¥©©¨

,miaeh minie zay jxevl ynn mdy rnyna didydpéî òîL§©¦¨
mikixv miaeh mini ipye zayly enky ,oniql `l` df oi`y

.ba ba oa ly eixac mrhne ,dyy mikixv onf lka jk dyy
oizget oi` :dpyna epipyúBøöBöç ézMî'eke'åëå ïéôéñBîe ¦§¥£§¦¦
:`xnbd zxxan .mler cränk ãòåxvevgmitiqen ze.zx`an §©©¨

:`xnbdáø øîà écáæ áø øîà dì éøîàå ,àðeä áø øîà̈©©¨§¨§¦¨¨©©©§¦¨©©
øîàpL ,íéøNòå äàî ãò ,àðeäiabl (ai d 'a minid ixac) ¨©¥¨§¤§¦¤¤¡©

ycwna mield zxiyíéøöçî ,íéøNòå äàîì íéðäk íänòå'§¦¨¤Ÿ£¦§¥¨§¤§¦©§§¦
.'úBøöBöça©£§

mizget oi`y dpyna epipy.ãáì ìöìöå 'åëå úBøBpk äòLzî¦¦§¨¦§¦§¨§¨
:`xnbd zxxanéléî éðä àðîzx`an .cigi did lvlvdy §¨¨¥¦¥

:`xnbdàø÷ øîàc éqà áø øîà(d fh '` minid ixac)óñàå' ¨©©©¦§¨©§¨§¨¨
,'[òéîLî] (òéîùäì) íézìöîaobpn cg` didy ixd ©§¦§©¦©§¦©

.mizlvna
:`xnbd dywneåä éøz 'íézìöî'xn`p aezkd oeyla - §¦§©¦§¥£

oeyl `edy 'lvlv' `pzd azk recne ,miax oeyla 'mizlvn'
:`xnbd zvxzn .cigiéãáò àzãéáò àãçc ïåékdceary - ¥¨©£¨£¦§¨¨§¦

zg`d oi` zekizg izy ieyr `edy s`y ,dyer `ed zg`
,`vei lewd jke ef lr ef zekny ,dzxag `la dlirenãçå§©

eäa ãéáò àøáb,mda caer cg` mc`e -eäì éø÷`pzdãç ©§¨¨¦§¨¥§©
lk oeyl -.lvlv epiidc ,cg` i

äðùî
:ycwna eidy mipiipn ipiipra dkiynn dpyndïéúçBt ïéà¥£¦

ïëecä ìò ïéãîBò íiåì øNò íéðMî,oaxwd lr xiyd onfa ¦§¥¨¨§¦¦§¦©©¨
ïéôéñBîeokecd lr mield oipnaíìBò ãò.xeriy `la - ¦¦©¨

äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà,oebk ,dcear cearl liaya - ¥©¨¨¦§¨¨£¨¨©£¨
,zezlc sibdl e` dxfrd z` caklíiåìäL äòLa àlà¤¨§¨¨¤©§¦¦

,øéLa íéøîBà.mdnr mixxeyne miphw miel miqpkp eid f`y §¦§¦
øBpëáe ìáða íéøîBà eéä àìåmiphwd mield eid `l - §Ÿ¨§¦§¥¤§¦

xepike lapa oebip ici lr dxiya mitzzynàlàdxiya,äta ¤¨©¤
äîéòpa ìáz ïzéì éãkmield zxiya oilaz ozil ick - §¥¦¥§©©§¦¨

.axre wc miphwd ly mlewy itl ,milecbdïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤
ïéìBò ïéà øîBà á÷òémiphwd mieldïéðîìmield xyr mipy ©£Ÿ¥¥¦§¦§¨

,okecd lr cenrl mikixvyïéàåmdïëecì ïéìBòmielk §¥¦©¨
,dxiyd zrya `ahvi`d lr micnerd milecbdõøàa àlà¤¨¨¨¤

eéä íiåìä éøòöå .íiåìä éìâø ïéa ïäéLàøå ïéãîBò eéä̈§¦§¨¥¤¥©§¥©§¦¦§Ÿ£¥©§¦¦¨
,ïéàø÷ðmzxiya milecbd mield z` mixrvn eidy itl. ¦§¨¦

àøîâ
.okecd lr miel xyr mipyn mizget eid `ly dpyna epipy

:`xnbd zxxanéðä,mixxeynd xyr mipy el` -éî ãâðk,eid ¨¥§¤¤¦
:`xnbd zx`an .xyr mipy eidy mrhd dn xnelkáø øîà̈©©

,àttdta mixxeyn miel xyr mipy eidãâðkxyr mipy ¨¨§¤¤
eidy ,mipbpndãçà ìöìöå íéìáð [éðLe] úBøBpk äòLzixd ¦§¨¦§¥§¨¦§¦§¨¤¨

.xyr mipy
mixxeynd mield oipn didy miaezkd on di`x d`ian `xnbd

:xyr mipy okecd lrøîàpLxy`k (h dk '` minid ixac) ¤¤¡©
zexnyn rax`e mixyrl mixxeynd mield z` cec wlig
ynyz efi`e dpey`x ynyz zxnyn efi` zrcl zelxeb lihde

,d`ld oke dipyEdilcB sqFil ,sq`l oFW`xd lxFBd `vIe'©¥¥©¨¨¦§¨¨§¥§©§¨
,ipXd,'øNò íéðL (åéçàå åéðáå) [åéðáe åéçàå] àeäyiy ixd ©¥¦§¤¨¨¨§¥¨¨

.miel xyr mipy zxnyna
:dpyna epipyäòLa àlà äãBáòì äøæòì ñðëð ïèwä ïéà¥©¨¨¦§¨¨£¨¨©£¨¤¨§¨¨
'åë íiåìäL:`xnbd zxxan .xiya mixne`éléî éðä àðî- ¤©§¦¦§¨¨¥¦¥

d mr mixy eid miphwy epcnl okidn:`xnbd zx`an .miel
àø÷ øîàc ïðçBé éaø øîàzceara elgd xy`k (h b `xfr) ¨©©¦¨¨§¨©§¨

ipyd ycwndéða åéðáe ìàéîã÷ ,åéçàå åéða ,òeLé ãBîòiå'©©£¥©¨¨§¤¨©§¦¥¨¨§¥
('ä úéá úãåáò 'ä) äëàìnä [äNò] ìò çvðì ,ãçàk äãeäé§¨§¤¨§©¥©©Ÿ¥©§¨¨

'åâå [íéäìàä úéáa]xake .'mIeld mdig`e mdipA ,ccpg ipA §¥¨¡Ÿ¦§¥¥¨¨§¥¤©£¥¤©§¦¦
eteqa xne`e ay dnle mdipa mr micner eidy weqta xkfed
miphwd mdipa s`y epcnll `a `l` ,'mield mdig`e mdipa'

.dta dxiyl miie`x miphw miely o`kne ,mdnr mixy eid
miphwd mieldy :dpyna epipyíéøîBà eéä àì,dxiydàì Ÿ¨§¦Ÿ

.'åë äta àlà øBpëa àìå ìáða:`xnbd zl`eyàøîéîì- §¥¤§Ÿ§¦¤¨©¤§¥§¨
'xepika `le lapa `l' oeyld on wiicl ozip m`dãeçì ìáðc§¥¤§

,ãeçì øBpëå,micxtp milk ipy mdy ,xnelkïéúéðúî àîéì §¦§¥¨©§¦¦
,Lc÷î ìL øBpk ,øîBà äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøk àìc§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨¥¦¤¦§¨

äéä ïéîéð úòáL ìL,ea eid mixzin dray -øîàpLmilidz) ¤¦§©¦¦¨¨¤¤¡©
miIg gx` ipricFY' (`i fhéðt úà úBçîN òáBNéø÷éz ìà 'E ¦¥¦Ÿ©©¦©§¨¤¨¤©¦§¥

,'òáL' àlà 'òáBN'xepikay 'zegny raW' epiidcå ,xepikìL ©¤¨¤©§¤
äðBîL çéLnä úBîéea eidi oinipøîàpL(` ai my)çvðîì' §©¨¦©§¤¤¤¡©©§©¥©

ä ìò,'úéðéîMeyexite,'úéðéîL àîéð ìò'mr xepik epiidc ©©§¦¦©¦¨§¦¦
,minip dpenyxepikaeøNò àaä íìBò ìL,ea eidi oinip ¤¨©¨¤¤

øîàpL(c av my),'øBpëa ïBébä éìò ìáð éìòå øBNò éìò' ¤¤¡©£¥¨©£¥¨¤£¥¦¨§¦
øîBàå(b-a bl my).Bì eønæ øBNò ìáða øBpëa 'äì eãBä' §¥©§¦§¥¤¨©§

.'Lãç øéL Bì eøéL,minip dxyr ly lap ,eyexit 'xeyr lap' ¦¦¨¨
,xkf oeyla 'ycg xiy' xn`py itl `ad mler lr dlere
oeyla `ad mler lye ,dawp oeyla dfd mlerd ly zexiyy
on `al cizrly xepikd lr dcedi iax cnely jkne .xkf
zvxzn .md cg` lape xepiky xaeqy gken 'xeyr lap' milind

:`xnbd,äãeäé éaø àîéz eléôàxaeq dcedi iax oi`y xyt` £¦¥¨©¦§¨
meyn `ed xepikl 'lap'n cnely dne ,md cg` lape xepiky

meyny ,xepikl weqtd zpeekyy xepikyéãééà ,àaä íìBòì̈¨©¨©§¥
déãéc ïéîéð éLéôðceixzin miaexny zngn -ék déì÷ Léôð ¦§¦¥¦¦¦¥§¦¨¥¦

ìáðokle lapk elew lecb -déì éø÷aezkd el `xew -.'ìáð' ¥¤¨¥¥¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oikxr(oey`x meil)

:`xnbd zxxan .clzy cr dlàîòè éàî:daiyne .mipiznny ©©£¨
ø÷òc ïåék,z`vl enewnn cledàðéøçà àôebxg` seb -,àeä ¥¨§¨©¨©£¦¨

.dnr epic xnbp `l dpic xnbpyke
:bxdil z`veid zxaern ipic x`al zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

äMàä ,ìàeîL øîà äãeäézxaerndïékî ,âøäéì äàöBiä §¨¨©§¥¨¦¨©§¨¥¨¥©¦
ïBéøä úéa ãâðk dúBà,dze` mibxedy iptl dly mgxd -éãk ¨§¤¤¥¥¨§¥

ìeeéð éãéì àáz àlL éãk ,äléçz ãìåeä úeîiL`di m`y - ¤¨©¨¨§¦¨§¥¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦
leepzze ,mc zrtey eni` `dze ,eni` zzin xg` `vi ,ig cled

.lkd ipta
:`xnbd dywnàøîéîìdy`a l`eny xaqy xnel yi m`d - §¥§¨

dbxdpy zxaernàéäc[m`d-]àLéøa äúîe äîã÷iptl §¦¥¨§¨¥¨§¥¨
,en` zzin xg` ig `viy yygy dnn ,cledïì àîéé÷ àäå- §¨¨§¨¨

epicia laewn ixdeúééî ãìååc[zn-]ïðúc ,àLéøadpyna §¨¨¨¦§¥¨¦§©
,(:bn dcp)ìéçðîe ìçBð BîBé ïa ÷Bðézdyexi el dltp m` - ¦¤¥©§¦

,eiyxeil dyixen ,meia ea zn m`e ,dyxei ,cg` mei oa `edyk
yixene eia` z` lgepy yxtp m`y ,(.cn my) `xnba eywde
z` yxei did `l m` s` oky ,yecig lk jka oi` eia`n eiaexwl
miyxei md m` lcad oi`e ,eia` z` miyxei eiaexw eid eia`

,eia` gkn e` egekn,úLL áø øîàåy `id dpynd zpeekìçBð §¨©©¥¤¥
áàä ïî ïéçàì ìéçðäì íàä éñëðam`y ,eia`n eiaexwl - §¦§¥¨¥§©§¦¨©¦¦¨¨

dn z` yixene xfeg dixg` znyke ,dyxei `ed en` dzn
zwiicne .[en` z` miyxei mpi`y] eia`n eig`l en`n yxiy

y rnyn :`xnbdà÷ååcwepizaãçà íBé ïa,ok oicdìáà ©§¨¤¤¨£¨
aøaeò,en` dznyàì,mrhde ,yixene dyxei epi` -àeäc ¨Ÿ§

àLéøa úééî,en` iptl -øáwa Bnà úà LøBé ïaä ïéàå ¨¦§¥¨§¥©¥¥¤¦©¤¤
[zn `edyk-].áàä ïî ïéçàì ìéçðäìxaery x`ean `vnpe §©§¦¨©¦¦¨¨

.l`eny ixack `le ,en` iptl zn
:`xnbd zvxznéléî éðä,en` iptl zn xaery ,el` mixac - ¨¥¦¥

mixen`äúéî éaâìoky ,dnvrn m`d dznyc éãééàãìåå §©¥¦¨©§¥§¨¨
déúeiç àøèeæokl ,en` lyn dphw ezeig cledy oeik -àìééò §¨©¥¨§¨

d`a -ïéðîéñì eäì Czçîe úånä Càìîc ätéècled ly ¦¨§©§©©¨¤§©¥§§¦¨¦
,en` iptl eze` zbxedeìáà`l` dnvrn dzn `ly dy`a £¨

àLéøa äúî àéä ,äâøäð:`xnbd dywn .[dligz-]äåä àäå ¤¤§¨¦¥¨§¥¨§¨£¨
éñekøt úìz ãò ñékøôe ,àãáeòdzny dyrn did ixde - §¨¦§¥©§¨©§¥

,minrt yly envr z` dirnay xaerd rprpe ,dnvrn dy`
,qkxty dne ,ig cled did `l :zvxzne .ig did oiicry rnyne

äàèlä áðfà éåäc éãéî[uxy oin] d`hl apf enk edf - ¦¦§¨¥©§©©§¨¨
,d`hldn zkzgpyúñkøôîc.zeig da oi`y s` apfd ¦§©§¤¤

:dzny zxaerna oecl dkiynn `xnbdøîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©
øaLnä ìò äáLiL äMàä ,ìàeîL,zcll,úaMa äúîe §¥¨¦¨¤¨§¨©©©§¥¥¨©©¨

,ãìåeä úà ïéàéöBîe dñéøk úà ïéòø÷îe ïékñ ïéàéáîoky §¦¦©¦§¨§¦¤§¥¨¦¦¤©¨¨
:`xnbd zl`ey .ig oiicr cledy okziàèéLtzeyrl xzeny §¦¨

ixdy ,ytp gewt df did `l m` s` ,zaya jkãéáò éàîefi` - ©¨¦
,jzegd dyer dk`ln
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המשך ביאור למד' ערכין ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' תמוז, תשכ"ב

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ספרו, עבד המלך, על ספר התהלים.

ויהי רצון אשר ירבה חיילים לאורייתא בדברי תורה שבכתב ותורה שבע"פ, ולא רק בחלק 

הנגלה שבהם, אלא גם בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות,

והרי תורה אחת היא, ואדרבה - ע"פ המבואר בזהר הק' )פרשת בהעלותך את הנרות, קנ"ב א'( 

פנימיות התורה היא נשמתא דאורייתא לגופי תורה חלק הנגלה,

אשר אם תמיד ובכל מקום הי' הכרח בזה, עאכו"כ בדורנו דרא דעקבתא דמשיחא ובאה"ק 

אשר  להבעש"ט  הק'  אגרת  וכידוע  השנה,  אחרית  ועד  השנה  מראשית  בה  אלקיך  ה'  עיני  אשר  ת"ו 

לכשיפוצו מעינותיו חוצה, קאתי מלכא דא מלכא משיחא.

בכבוד ובברכה.

נ. ב. להעיר באיזהו מקומן בספרו הנ"ל, אף כי מקופיא, מפני שאין הזמן גרמא: בתחלת הספר 

)ג, ב(: נצטוינו בזה וכו',

)ממה שכתוב אשרי  על הענין דא"ג  כי למדים  - אין הלשון מתאים,  זה  בכגון  לכאורה בכל 

המשך בעמוס הבא



רא
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oikxr(ycew zay meil)

:dpyna epipyïéà øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaømiphwd mield ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥
î ïéìBò'åë ïéðnä ï.mi`xwp eid miel ixreveàðz`ziixaa ¦¦©¦§¨¨¨

,miphwd mield iabl'éãòBñå'ixfer -,ïéàø÷ð eéä íiåìäitl §£¥©§¦¦¨¦§¨¦
z` `xnbd zx`ane .mzxiya milecbd miell mixfer eidy

:`ziixal dpynd oia oeyld iiepiyïãéc àpúå`pzd - §©¨¦¨
,epzpynaeäééì÷ ïéè÷ ,éðäc ïåék,wc mlew ,miphwd el` - ¥¨§¨¥¨¦¨©§

eäééì÷ áò ,éðäå,dar mlew ,milecbd el` -éèh÷î éðä- §¨¥¨¨©§¨¥§©§¦
,dtie wc eze` miyer ,xnelk ,mlew mipihwn mb miphwd el`e

éèh÷î àì éðäåmlew zeyrl mileki mpi` ,milecbd el`e - §¨¥Ÿ§©§¦
okl ,wc,éøòö eäì éø÷,mzxiya milecbd mield mixrvny ¨¥§Ÿ£¥

.mzenk gaeyne dti mlew zeyrl mileki oi`y itl

ïéëøòð ïéà êìò ïøãä

ïéëøòá ùé ¯ éùéìù ÷øô

äðùî
df ab`e ,oikxr ipica yiy `xnege `lew zx`an dpynd

:`xnege `lew mda yiy mipipr cer dpynd d`iana Léipic ¥§
ïéëøò`a minrty oicì÷äì,jixrnd lre`ay minrt £¨¦§¨¥

øéîçäì.eilråokayicwnäfeçà äãN`a minrty oicì÷äì §©§¦§§§¥£¨§¨¥
e`a minrtå ,øéîçäìokúéîäL ãòenä øBLaz`ãáòä §©§¦§§©¨¤¥¦¨¤¤

,øéîçäìe ì÷äìoke,òø íL àéöBîáe ,äzôîáe ,ñðBàayi §¨¥§©§¦§¥¦§©¤§¦¥¨
`a minrty oic mdae ì÷äì`a minrtøéîçäìjynda] §¨¥§©§¦
.[el` lk ex`eai wxtd

:oikxray oicd zhxtn dpynd,øéîçäìe ì÷äì ïéëøòa Lé¥¨£¨¦§¨¥§©§¦
ãçà ,ãöékoia -éøòäLìàøNéaL äàpä úà Cd`n deyy ¥©¤¨¤¤¡¦¤©¨¤¤§¦§¨¥

rlqejixrdy oiaøeòkä úà[oigy dkene leepnk qe`n-] ¤©¨
ìàøNéaLcre mixyr oan jxrpd m` ,mirlq dying wx deyy ¤§¦§¨¥
,miyiy oaïúBðjixrndòìñ íéMîçjxrd edfy ,ycwdl ¥£¦¦¤©

jixrdyk xingn oicdy `vnp .(b fk `xwie) dxeza aevwd
.d`p jixrdyk lwine xerk

éøä øîà íàåieeyåéîcipelt ly,éìò,oikxr xikfd `leïúBð §¦¨©£¥¨¨¨©¥
ycwdlBéååL úà,cark xknidl deyy dn itk mc` eze` ly ¤¨§

aevw epi` exeriye ,ycwdl xcep mzqk `ed 'ilr inc' xne`d ik
.xcpy dn itl ozep `l`

àøîâ
:dpyna epipyãçà ,ãöék ,øéîçäìe 'åëå ì÷äì ïéëøòa Lé¥¨£¨¦§¨¥§©§¦¥©¤¨

éøòäL'åë Cozep l`xyiay xerkd z`e l`xyiay d`pd z` ¤¤¡¦
.rlq miying

dywn .jxrp epi` miakek caery dpyndn dgiken `xnbd
,'d`pd z`' `le 'l`xyiay d`pd z`' epipyy dnn :`xnbd

rnynyïéà ìàøNéa,[ok-],àì íéáëBk ãáBòal`xyi wx ik §¦§¨¥¦§¥¨¦Ÿ
xn` `l 'ilr ipelt miakek caer jxr' xn` m` la` ,jxrp

,melkàîéìy xn`p m`d -øéàî éaøk àìc ïéúéðúîxaqy ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦¥¦
,jxrp miakek caeryïðúc(:d lirl)éaø ,íéáëBk ãáBò , ¦§©¥¨¦©¦

,Cøòð øîBà øéàîaiig ,'ilr ekxr' eilr xne`d l`xyiy epiid ¥¦¥¤¡¨
,ycwdl ekxraéøòî àì ìáà,Cenvr lr xn` m`y epiid £¨Ÿ©£¦

ixd ,melk xn` `l ,'ilr mkxr' mixg` lr e` ,'ilr ikxr'
.jxrp miakek caer mby xi`n iax zrcy

:`xnbd zvxznàîéz eléôàepizpyny xnel dz` leki - £¦¥¨
zhiyk s` diepy,øéàî éaøeíéáëBk ãáBò eléôàc ïécä àeä ©¦¥¦©¦©£¦¥¨¦

énð,jxrp mb -àlà'l`xyiay d`pd z`' `pzd dpyy dn ©¦¤¨
`l` ,miakek caer hrnl `a `l
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המשך ביאור למד' ערכין ליום שבת קוסש עמ' ב

האיש אשר לא וגו'( אבל לא שבא הכתוב לצוות. ולא עוד, אלא שי"ל שאין זה בגדר ציווי מצ"ע כ"א 

ע"ד עצה טובה קמ"ל, ויעוין רמב"ם הלכות דיעות ריש פרק וא"ו; לפיכך וכו' ויתרחק וכו' כדי ואומר 

אשרי האיש וגו' - שמדגיש כדי, ולא שהדבר אסור מצ"ע. וע"פ הנ"ל מובן ג"כ בפשיטות מאמר חז"ל 

)עבו"ז י"ח ב'( ועליהם הכתוב אומר אשרי האיש וכו' שדברים הללו מביאין וכו' - ולא איסור מצ"ע.

שם )ד' ע"א( נצטוינו בזה להתמיד בלימוד כו' ולא לבטל מן התורה וכו', ומציין למאמר חז"ל 

עבו"ז שם, שמא יאמר אדם וכו',

ולכאורה גם בזה אינו מדויק, שהרי ממשיך במאמר חז"ל שם, אלך ואתגרה בשינה, תלמוד 

לומר, ובתורתו יהגה יומם ולילה, שהכוונה לא שלילת ביטול תורה, דפשיטא שעבירה היא ועליו נאמר 

כי דבר ה' בזה וכו' )סנהדרין צ"ט א'( כי אם הענין דאתגרה בשינה, שהישן - אין בזה עון דביטול תורה. 

וק"ל.

לביאורו שם בגדרי דקיום מצות לא ימוש וכו' - יעוין באר היטיב בהלכות ת"ת לרבנו הזקן 

פרק ג'.

בסיום הספר )פ"ה ע"ב(,

לפלא שנשמט עה"כ כל הנשמה תהלל וגו' פירוש חז"ל דעל כל נשימה ונשימה צריך לקלס )ב"ר 

ס"פ יד( ובדב"ר ספ"ב: חייב לקלס כו'.

המשך מעמוס הקוסם



c"agרב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âé(ø"òðìà÷) ïéøBwL øàeöaL ÷ðòa íéèî÷ úBNòì øeñà[fiwCëì íéãçénä íéöòa[giwíéèîwä ïëå . ¨©£§¨¦©£¨¤§©¨¤¦©§¤§¥¦©§ª¨¦§¨§¥©§¨¦
áBè íBéå úaLa úBNòì úBøeñà ¯ íäéúBòBøæ ézáa íéLpä úBNBòL[hiwBîk ,ãòBî ìL Blça elôàå , ¤©¨¦§¨¥§¥¤£©£§©¨§©£¦§ª¤¥§

è"é÷ú ïnña øàaúiL159à"î÷úå160: ¤¦§¨¥§¦¨§
יג: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
ø"òðìà÷ [æé÷ סביב הניתן בד קֹולר או צווארון, -ָ

הצוואר.
êëì íéãçåéîä [çé÷ קמטים מתהווים העצים בעזרת -

ממושך  קיום .157בעלי
è"åéå úáùá [èé÷ כלי ידי על שלא אפילו -158.

zetqede mipeiv
המיישרות 157) פלסטיק חתיכות בצווארון ליתן מותר

(שו"ת  לרשותֿהרבים בהם לצאת מותר (וכן אותו ומחזיקות
ט  סעיף על לעיל וראה קז)), סי' ח"א או"ח משה אגרות

שונות. לצורות ניירות קיפול דין
הקמטים 158) בן חילק לא להלן) (הובא תקי"ט בסי'

שהאיסור  כלל הזכיר לא מאידך אך הזרועות, ובבתי בצוואר
סי' במג"א וכן לחלק, משמע כאן בשוע"ר אבל בכלי, הוא
מחזיקים  הזרועות שבבתי שקמטים וכנראה ה, ס"ק תקמא

בכלי. נעשו כשלא גם ממושך זמן
זרועותיהן 159) בבתי הנשים שעושין קמטים ט: סעיף

(שקורין  שבצואר בענק שעושין הקמטים וכן שוקיהן ובבתי
כלי  מתקן שהוא מפני טוב ביום לעשותן אסור קאלנ"ר)
בסימן  שיתבאר כמו לעשותן אסור מועד של בחולו ואפילו

תקמ"א.
אין 160) ס"ג: ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

ס"ק  ובמ"א אומן, מעשה שהוא מפני ידים, בתי קשרי עושין
לעשותן  אסור כשלובשן מתפשטי' אינם אם לקמט... פי' ה:
המיוחדים  בעצים קאלנ"ר שקורין הענק לקמט אסור וא"כ

לכך.

•
"inei ax" gel itl - xgyd zekxa zekld owfd epax jexr ogley

על ‚ יברך לא לישתבח שהגיע עד טלית לו היה שלא מי
צריך  ואין לישתבח דזמרה פסוקי בין ציצית עטיפת
מברוך  להפסיק שאסור מפני דזמרה פסוקי באמצע לומר
שנתבאר  כמו מצוה לצורך אפילו ישתבח סוף עד שאמר
להפסיק  מותר שאז ליוצר ישתבח בין יברך אלא נ"א בסימן

נ"ד. בסימן שיתבאר כמו מצוה לצורך

טלית  לו הביאו שלא ש"ץ אבל ביחיד אמורים דברים במה
שיאמר  כדי ישתבח שיתחיל קודם ויברך יתעטף ישתבח עד
לו  הביאו א"כ אלא יפסיק ולא ישתבח אחר מיד הקדיש

נ"ד. בסי' שיתבאר כמו ישתבח אחר

ישתבח  עם הש"ץ ימתין הכנסת בבית מנין אין אם וכן
וקדיש  ישתבח ויאמר מנין שיבא עד כלום ידבר ולא וישתוק
כדי  שיעור שזהו שעה חצי אפילו ולשהות להמתין ויכול
ישתבח  סוף עד שאמר מברוך דזמרה פסוקי כל את לגמור
ברצונו  ושהה הואיל לראש לחזור צריך אין כן פי על ואף
אפילו  ובדיעבד ס"ה בסי' שיתבאר כמו אונס מחמת שלא
בזה  וכיוצא נקי המקום היה שלא כגון אונס מחמת שהה
לחזור  שמצריכים יש בזה כיוצא שמע שבקריאת בענין
שהם  דזמרה בפסוקי מקום מכל שם שיתבאר כמו לראש

שם:מ  המקילין דברי על לסמוך יש סופרים דברי

כן „ על בקולה עלי נתנה שנאמר הגון שיהיה צריך ש"ץ
לפני  ויורד הגון שאינו ש"ץ זה חכמים ואמרו שנאתיה

התיבה.

דהיינו  נאה פרקו ושיהיה מעבירות ריקן שיהיה הגון ואיזהו
ומרוצה  עניו ושיהיה בילדותו אפילו רע שם עליו יצא שלא
שמושך  ערב וקול נעימה לו ויש לתפלתו שיסכימו כדי לעם
שיהיו  כדי וכתובים נביאים בתורה לקרות ורגיל הלב

בפיו: סדורים תפלה של הפסוקים

יבחרו ‰ הללו המדות כל בו שיהיו מי מוצאין אין אם
כאן  היה ואם טובים ומעשים בחכמה שבצבור הטוב
שנה  י"ג ובן בו חפצים והעם נעים וקולו זקן הארץ עם
לעם  קודם הוא נעים קולו ואין אומר שהוא מה המבין

מתפלל: מה יודע כי הזקן הארץ

* * *
Â וחזר בשגגה נפש הרג אפילו בשוגג עבירה שעבר מי

פרקו  אין נקרא שלא מפני ש"ץ להיות מותר בתשובה
אבל  מהוגנים שאינם דברים לעשות שמועד מי אלא נאה
גמור  צדיק זה הרי ומתחרט מעשה שגגת לידו שבאה מי
( רבות (פעמים במזיד עשה אם אבל כולה התורה לכל
ש"ץ  אותו ממנין אין גמורה תשובה עשה שאח"כ אע"פ
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היה  ולא התשובה קודם רע שם עליו יצא מקום מכל שהרי
המיר  אפילו באונס עבירה עבר אם מקום ומכל נאה פרקו

קבוע. ש"ץ להיות יכול ושב באונס

מפני  אותו מעבירין אין אבל לכתחלה ש"ץ למנותו זה וכל
מקרוב  עליו יצא אפילו או בילדותו עליו שיצא רע שם
פוסק  שאינו קול והוא עתה רע שם עליו יוצא ואם וידוע
למחות  יכול יחיד אפילו קול) המוציאים אויבים לו (ואין

להעבירו.

אותו  מסלקין ידו מתחת טריפה רבות פעמים שיצא וש"ץ
תשובה  שיעשה אחר אפילו אותו מחזירין ואין מש"ץ
יצא  שכבר כיון כבתחלה ובודק שוחט להיות המכשרתו
אותו  ממנין אין שוב וסלקוהו אחת פעם רע שם עליו

לכתחלה:

Ê וטוב אחרון ויצא ראשון הכנסת לבית שיכנס לש"ץ ראוי
בן  צדיק תפלת דומה אינו כי צדיק בן ש"ץ אחר לחזור
הצבור  על תפלתו רשע בן שצדיק אומרים ויש כו' צדיק
זכות  לו שאין שמתוך לפי צדיק בן מתפלת נשמעת יותר

בתפלתו  רוח שפל הוא על אבות בתפלתו בוטח שאין
הקדוש  של חסדו על אם כי צדיק בן כמו אבותיו מעשה
זה  של רוח שפלות ענין לפי הכל מעשה (ולענין הוא ברוך

זה): של אבותיו וצדקת

Á ואעפ"כ בש"ץ לא אבל בכהנים אלא פוסלין מומין אין
לפחתך  נא הקריבהו משום הגלוים במומין ליזהר יש

וגו': הירצך

* * *
Ë הצבור כבוד מפני זקנו שנתמלא מי אלא ממנין אין

דברים  במה אסור כבודם על מוחלין הצבור ואפילו
התיבה  לפני לירד יכול באקראי אבל קבוע בש"ץ אמורים
מפי  או הציבור מפי יתמנה שלא ובלבד שערות ב' משהביא
שזהו  לעתים בעדו להתפלל מעליו להקל אותו הממנה ש"ץ
הש"ץ  או הצבור מנוהו אם אבל העתים לאותם קביעות ג"כ
בבית  ש"ץ יהיה כשלא לפעמים להתפלל מוכן הוא שיהיה
לידי  יבא שלא שאפשר כיון קביעות נקרא זה אין הכנסת
קבוע  הוא עת שלאותו ידועים לעתים אלא אסרו ולא כך

בודאי.

ש"ץ  ממש זקן להיות צריך בתענית אבל השנה בכל זה וכל
שבצבור  המופלג או תקע"ט בסי' שיתבאר כמו לכתחלה
מופלג  אדם שיהיה טוב כפור ויום השנה בראש הדין והוא

אפשר: אם ש"ץ

È שנה י"ג בן אם כי ש"ץ להיות שיודע מי שם אין אם
זקן  לו שאין פי על אף ש"ץ הוא שיהיה מוטב א' ויום

וקדיש: קדושה מלשמוע משיתבטלו

‡È שנים לכלל שהגיע בו שניכר כל זקן בעל שאינו מי
לפיכך  זקנו נתמלא כאלו ה"ז זקנו להתמלאות שראוי
לו  היה אם וכן אותו ממנין זקן לו שאין אע"פ שנה כ' בן
שנה  י"ח מבן הוא אם זקנו כנתמלא זה הרי מעט אפילו זקן

ומעלה:

·È עשרים בן הוא אם למנותו שמותר אומרים יש סריס

נראה  לא ואם סריס סימני בו שנראו והוא גדול נעשה שאז
שיעב  עד גדול נקרא אינו שיתבאר בו כמו שנותיו רוב רו

זה  אין כן פי על שאף שאומר מי ויש קע"ב סימן באה"ע
סריס: למנות הצבור כבוד

* * *
‚È יורדים שהקטנים שנוהגין מקומות על זכות ללמד יש

שאין  לפי שבתות במוצאי ערבית להתפלל התיבה לפני
את  מחזירין אינן שהרי חובתן ידי הרבים את מוציאין
כן  נהגו שלא ובמקומות וקדיש ברכו שאומרים רק התפלה
(משום  ערבית בתפלת אפילו התיבה לפני לעבור לקטן אין
שמע  שלא למי שמע על יפרוס שלא הדין והוא שבה ברכו
דומה  וערבית שחרית תפלת של ברכו ואין בשחרית ברכו
שאינה  לפי לאמרה יכול שקטן התורה קריאת של לברכו
הן  אלו אבל בתורה לקרות העולה על אלא כך כל חובה
שאינו  וקטן וערבית) שחרית לשמען צבור כל על חובה

חובתן. ידי מוציאם אינו חייב

לו  אין השבת ביום שנה י"ג לכלל שמגיע מי ואפילו
של  להתפלל שנוהגין במקומות שבת של ערבית להתפלל
עדיין  שהרי שבת תוספת משום יום מבעוד שבת בערב שבת
אינה  שבת שתוספת שבת ליל עד שנה י"ג לו נשלמו לא
ערבית  בלילה מתפלל אם אבל הנער ימי שנות לענין מועיל

התיבה. לפני לירד מותר

על  יותר א' יום שצריך לא א' ויום שנה י"ג שאמרו ומה
יום  אל מיום שלימות שנה י"ג שצריך לומר אלא שנה י"ג
תחילת  שהגיע מיד אבל שנה נחשב י"ג בשנת א' שיום ולא
מקצת  הרי שלימות שנה י"ג בו וכלו בו שנולד היום כניסת
א' ויום י"ג בן הוא והרי שלם כיום נחשב זה היום כניסת
ב' הביא אם לבדוק צריך ואם לעת מעת שנה י"ג וא"צ

נ"ה: בסימן יתבאר שערות

„È אם הערב קולו שישמעו כדי בתפלתו שמאריך ש"ץ
להקב"ה  הודאה שנותן על בלבו ששמח מחמת הוא
ועומד  ראש בכובד שיתפלל והוא ברכה עליו תבא בנעימה
בקולו  ושמח קולו להשמיע מכוין אם אבל ויראה באימה
שנאתיה  כן על בקולה עלי נתנה נאמר ועליו מגונה ה"ז
מפני  עושה הוא טוב לא בתפלתו שמאריך כל מקום ומכל

הצבור: טורח

* * *
ÂË שאר ולא הוא ברוך להקדוש ירנן נעים קול לו שיש מי

רננות.

יתפלל: כך ואחר יקנח רק ואם

ÊË האותיות לחתך יודעין שאינן שפה לעגי ממנין אין
אלפי"ן  ולעייני"ן עייני"ן לאלפי"ן שקורין אלו כגון
כך  מדברים כולם ואם ההי"ן לחתי"ן שקורא למי וה"ה
ממקום  ש"ץ להם להביא צריך ואין ש"ץ שם להיות מותר

אחר:

ÊÈ ירד לא מגולין וזרועותיו קרוע שבגדו מי והוא פוחח
לו  שיהיה לש"ץ וראוי הצבור כבוד מפני התיבה לפני
אנפלאות): בלא הולך (אם רגליו יראו שלא ארוכים בגדים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



c"agרד i`iyp epizeax zxezn

ÁÈ ויכול המצות בכל שחייב מפני התיבה לפני יורד סומא
ולקרות  לעלות יכול ואם חובתן ידי הרבים את להוציא

קמ"א: בסימן יתבאר בתורה

ËÈ עד ימתין ולא מעצמו התיבה לפני יורד קבוע ש"צ
הצבור  דיבור על סומך שאינו שנראה לפי לו שיאמרו
מעט  לסרב צריך קבוע ש"צ שאינו מי אבל לכך שמנוהו
פעם  אלא מדאי יותר יסרב ולא התיבה לפני שיורד קודם
לכך  כדאי איני כלומר לגמרי וממאן מסרב ראשונה
לעמוד  שרוצה כמו עצמו מכין שנית פעם לו וכשיאמרו
גדול  אדם הוא שירד לו האומר ואם יעמוד שלישי ובפעם
בו  שיש בדבר אלא לגדול מסרבין שאין כלל לו מסרב אינו

ק"ע: בסי' שיתבאר כמו ושררה גסות

Î אותו תחתיו אחר להעמיד וצריכין הש"ץ טעה אם
שתהא  הוא שגנאי מפני כלל יסרב לא תחתיו שמעמידין

כך: כל מופסקת התפלה

‡Î צבועים שבגדי מפני התיבה לפני עובר איני האומר
כלל  התפלה באותו ירד לא שברגלי הסנדל מפני או
שדרך  מפני יחף ולא בסנדל ולא בלבנים ולא בצבועים לא
נזרקה  אפיקורסות שמא וחוששין בכך להקפיד האפיקורסין
המקום  שלכבוד פנים ומראה לדבריו טעם שנותן ואע"פ בו
מקום  מכל לבנים ללבוש אוחז הוא ענוה ודרך כן עושה

רא  אין כך להם להתפלל ממנו מבקשים שהצבור לו כיון וי
נזרקה  שאפיקורסות לא אם אלו דברים מפני סרבן להיות

בו:

* * *
·Î לומר יכול שאינו מפני ש"צ מלהיות גר מונעים יש

לומר  יכולים הגרים שאף דבריהם ונדחו אבותינו אלהי
מכאן  כלומר נתתיך גוים המון אב כי שנאמר אבותינו אלהי

שיתגיירו: הגוים לכל אב אתה ואילך

‚Î יהיה שפלוני רוצה איני ולומר לעכב יכול יחיד אפילו
יכולים  ורבים מתחלה עליו שהסכים לא אם ש"צ
יכול  המנויים בכל וגם שהסכימו אחר אפילו בהם לחזור
ש"צ  לקבל שרוצה והוא תורה במרביץ ואפילו לעכב יחיד
הצבור  שרוב זה של בדמיו לשכור אחר ויש אחר רב או
בהסכמת  ימים כך ועמד שהעבירוהו מי וכל בו חפצים
קבלה  כתחלת זו הרי ולמנותו לחזור רוצים ואח"כ  הקהל
לזמן  תחלה מנוהו אם הדין והוא לעכב יכול יחיד ואפילו

הזמן. נשלם ואח"כ

הגון  טעם לו כשיש אלא מקום בכל לעכב יכול היחיד ואין
נכונים  שדבריו יראו ואם העיר טובי לפני טעמו ויציע
ואם  ימנוהו ולא לדבריו יחושו זה מטעם לעכב לו שראוי
אם  אבל לש"צ ימנוהו שלא למחות יכול להש"ץ שונא הוא
למחות  יכול אינו שונאו נעשה ואח"כ עליו הסכימו כבר
ויוציאנו  מלבו הקנאה שיסיר בפיו לומר מחוייב הש"ץ אלא

בתפלתו.

שמים  לשם מתכוונים הכל שהיו הראשונים בימים זה וכל
היו  לא לעולם יחיד לדברי חוששין היו אם עכשיו אבל
מום  מטיל היה אחד כל כי מינוי שום למנות להשוות יכולין

נוהגין  לפיכך זה בשל מוחה וזה זה בשל מוחה וזה בקדשים
יש  אפילו הש"ץ שכר פורעי של דיעות רוב אחר לילך
אנשים  י"ג או י"א ממנין מקומות ויש ביניהם קורבה פסולי
על  משגיחין ואין מחלוקת ירבו שלא והכל זה על

המיעוטים:

„Î כשקורא שאל"כ לקהל אהוב להיות צריך ש"צ
שונאו  הוא ואם אוהבו שאינו למי היא סכנה התוכחה

יעלה: לא

‰Î בצרכי להתעסק שיוכל טפש ש"ץ יהיה שלא יראו
במילי  לצבור להחניף צריך הש"ץ ואין כראוי צבור

להוכיחן: וצריך דשמיא

* * *
ÂÎכדרך להתפלל ורוצה אביו על אבל אחד האבלים אם

הקהל  שירצה מי אחר בשביל להתפלל רוצה ואחד
בשביל  לומר יכול הוא בלבד שקדיש יתפלל הוא שיתפלל
הקהל  שליח להיות יוכל לא אבל הקהל מדעת שלא אביו
דוחה  שהמוהל שנוהגין אע"פ ולכן כרחם על להתפלל
שיתפלל  רוצים הקהל אם מקום מכל מלהתפלל האבל
יאר  שקורין ואמו אביו בו שמת ויום האבל זכה האבל

בכך: מקפידים הקהל אין אם למוהל קודם ציי"ט

ÊÎ חפצים הצבור שרוב אע"פ השר פי על ש"צ למנות אין
לא  כי הנכרים ע"י בוראנו עבודת לקבל חלילה כי בו

וגו': כצורינו

ÁÎ שבמקום לפי מבנדבה בשכר להיות ראוי יותר ש"ץ
צוחה  ואין פרץ אין הקהל מן ברור שכר לוקח שהוא
היה  ואם להתפלל רגלו לפשוט רשאי הגון שאינו אחר שאין
שאינו  מי יעלה הדבר ובפרוץ לכל נתונה הרשות בנדבה

שכיר: כשהוא ותיקוניו בתפלתו נזהר הש"ץ וגם הגון

ËÎ שמתפלל מי וכל הקהל רצון בלא להתפלל לאדם אין
אחר  אמן עונין אין וגיאות אלמות מחמת ברשות שלא
בעבור  להתקוטט ואין ה' נאץ ברך ובוצע שנאמר ברכותיו
הצנועין  שהרי בו וכיוצא תורה ספר גלילת כגון מצוה שום
ואכילת  חוטפין והגרגר[נ]ים הפנים מלחם ידיהם מושכין

תורה: של עשה מצות הוא הפנים לחם

Ï שגובין הקהל מקופת שפורעים אומרים יש ש"ץ שכר
את  מוציא שהש"ץ פי על ואף כערכו איש כל ממון לפי
כל  וכן כעשיר משגת העני יד אין מקום מכל כעשיר הדל
ממון  לפי נותנים ממון ע"י ונעשה הצבור תקנת שהיא מה
יש  כי נפשות לפי וחצי ממון לפי חצי שגובין אומרים ויש
לפעמים  ויש העשיר כמו להש"ץ צריך שהעני לומר סברא
ואין  יותר ערב שקולו להש"ץ בשכר מוסיפים שהעשירים
מנהג  הוא וכן זאת פשרה עשו כן על בכך חפצים העניים
נותנים  ועשיר דל מקומות ובקצת הרבה במדינות קהלות
ובמקום  ממון לפי וזה נישואין מכל קצבה לו יש אך בשוה
העשירים  הפעמים שברוב ממון לפי לגבות יש מנהג שאין

הע  יד ואין הקול נעימת לפי בשכר לתת מוסיפים משגת ניים
עמהם:

התיבה: לפני לירד הראוי דין נג סימן א חלק
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dnlW biVde .FGn dlrnl Ff zFIpgEx zFbxcn dOM ± "DFaB lrn DFaB" ,dPde§¦¥¨©¥©¨©©¨©§¥¨¦§©§¨¦§¦¦§ŸŸ

,FGn dlrnl Ff zFbxcn mitl` zWlW EpiidC ,lWn mitl` zWlW FznkgA§¨§¨§Ÿ¤£¨¦¨¨§©§§Ÿ¤£¨¦©§¥§©§¨¦

[dxFYA WAlznE dxFXd WOn zEwl` zpigA iAbl lWn zpigA wx opi` mNEke. §¨¥¨©§¦©¨¨§©¥§¦©¡Ÿ©¨©¤¦§©¥©¨

לאלפים" חסד "עֹוׂשה ּבענין כּו', ּומעׂשיהם" "מראיהם הּמתחיל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובדּבּור
icil `AW mcFw mlrd zpigaA . . `id . . "cqg xvFp" :mWe .b ,hq xF` dxFY)¨§¨¥¤¤¦¦§¦©¤§¥¤¤¨¦¥

l"Pd cqg zFpigA 'a lre . . dGdÎmlFrAW ± "cqg dUre" oM oi`X dn . . iENb¦©¤¥¥§Ÿ¤¤¤¤¨¨©¤§©§¦¤¤©©

dbxcn mdW ± zFbxcOd oipre .zFbxcn mitl` :WExiR ± "'Ek mitl`l" xn`p¤¡©©£¨¦¥£¨¦©§¥§¦§¨©©§¥¤¥©§¥¨

dOM md od ,dHnlÎdlrnln dkWndA oke .iENir xg` iENir . . dbxcn xg ©̀©©§¥¨¦©¥¦§¥©©§¨¨¦§©§¨§©¨¥¥©¨

zpigaA ± "cqg dUFr"A oiA ± "mitl`l" Edfe . . mEvnv xg` mEvnv ,minEvnv¦§¦¦§©©¦§§¤©£¨¦¥§¤¤¤¦§¦©

mdxa` zpigA ,dPde .dWn zpigA ± "cqg xvFp"A oiaE ,zEliv`CÎcqg mdxa ©̀§¨¨¤¤©£¦¥§¥¤¤§¦©Ÿ¤§¦¥§¦©©§¨¨

. . dWn zpigA ,"cqg xvFp" zpigA la` . . zEliv`A wx KWnp "cqg dUFr"A§¤¤¤¦§¨©©£¦£¨§¦©¥¤¤§¦©Ÿ¤

.(r"iaA mb KiWnd¦§¦©§¦©

ּתרּומה" מאּתכם "קחּו הּמתחיל Kli`e)ּובדּבּור b ,gt xF` dxFY).( ְְְְְִִִֵֶַַָ¨¨¥¨

חלק  ּדין, חּקּור מאמר מאמרֹות", ּב"עׂשרה ּכן ּגם ּבזה הארי ּוכבר .11ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
כ''ו. ּופרק א' ּפרק ֶֶֶֶב',

.12.("EdipA orIe" :mWe .el ,` '` mikln)§¨¦§¨©©©§¨¨

(ai ,gkw miIg gxF` KExr oglW xeh .` ,gl dhFq) .13¨ª§¨¨©©¦

אחר14. ּבמקֹום זה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה xiWועּיין dxFz ihETl d`x) ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ§¥¦¥¨¦

(b ,`i mixiXd. ©¦¦

" ּבפירּוׁש אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ועּיין הּלבּוׁש15. את קח כּו'"מהר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
כּו'" ּבין ידעי ּדלא "עד הּמתחיל ּבדּבּור –.(c ,dv xYq` zNbn xF` dxFY) ְְְְִִִֵַַַָֹ¨§¦©¤§¥
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"eipR 'd x`i"(dk ,mW `Up).mipR zx`d Epiid ± ¨¥¨¨¨Ÿ¨©§¤¨©¨¦

"JPEgie"(mW).dHn dHnl KWnPW ± ¦¤¨¨¤¦§¨§©¨©¨

cqgd zkWnd zFid lr ,dfl mrHd WxW mpn`e§¨§¨Ÿ¤©©©¨¤©¡©§¨©©¤¤
rpFnE aMrn oi`A zExidnA KWnp oxd` ici lrW¤©§¥©£Ÿ¦§©¦§¦§¥§©¥¥©

"cqg zi`e cqg zi`" iM itl `Ed ,dkWndd16cqg" ± ©©§¨¨§¦¦¦¤¤§¦¤¤¤¤
`Ed oxd` ici lr dkWndd dPde ."cqg axe" ,"mlFr¨§©¤¤§¦¥©©§¨¨©§¥©£Ÿ

"cqg axe" zpigAn17,cxFIW ,lEab ilAW cqg `Ede ¦§¦©§©¤¤§¤¤¤§¦§¤¥
FaMrIW oiC zpigA mEW oi`e ,"eizFCn iR lr" KWnpe§¦§¨©¦¦¨§¥§¦©¦¤§©§
oiC zpigA FCbpM Wi ,"mlFr cqg"A oM oi`X dn .llM§¨©¤¥¥§¤¤¨¥§¤§§¦©¦

FaMrOd18. ©§©§

,c`nA lFcB xdp lWn KxC lr :dfl lWOde§©¨¨¨¤©¤¤§©¨¨¨¦§Ÿ
aMrl ElkEi `l ± dlFcB zxFAbzA `Ed miOd zkildW¤£¦©©©¦§¦§¤§¨Ÿ§§©¥
KM lM milFcB oi`W zFxdpA oM oi`X dn .miOd zkild£¦©©©¦©¤¥¥¦§¨¤¥§¦¨©
xtre mivr ici lr einin zkWnde zkild miaMrn ±§©§¦£¦©§©§¨©¥¨©§¥¥¦§¨¨
dpigHd ziA mdilr df ici lr oicinrOW cr ,`vFIke§©¥©¤©£¦¦©§¥¤£¥¤¥©§¦¨
ici lr aMEri `l c`n lFcB xdpA la` .mixWB F`§¨¦£¨§¨¨¨§ŸŸ§¨©§¥
,FbdpnM Kli KFld m` iM ,l''Pd miaMrnE mirpFn§¦§©§¦©©¦¦¨¥¥§¦§¨

.miaMrOd xtrde mivrd sFhWie§¦§¨¥¦§¤¨¨©§©§¦

± "cqg axe" zpigAn dkWndd oiprA lWnPd KM©©¦§¨§¦§©©©§¨¨¦§¦©§©¤¤
A KWnpe KlFd `EddvExnoixArzn oipiCd lke . ¥§¦§©¦§¨§¨©¦¦¦§©§¦

Fzngn oilHAznE'כּו. ¦§©§¦¥£¨

wEqR lr ,xg` mFwnA x`AzPX dn oiIre)(b ,hi miNdY)mFi" §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥©¨§¦¦

"xnF` riAi mFil(Kli`e a ,tw g"`c mr xECiq)dnExY xdGA WxitC , §©¦©¤¦¦©¨¥¨§¥¥©Ÿ©§¨
ב ' "קל''ו, :'riAi'' :xn` Y`c dnM ,rAncarz` ,'EgF` ©¦©§¨§©§¨¥©¨¦§¨¥

"`C on `C `xdpz`l19oFWl .zExidnmBxznck .qFlwpE`) §¦§¨£¨¨¦¨§§¦§¦§©§¥§§

(dl ,al Epif`de"WgE" ± "Fnl zFcizrrAn"oFdl cizrC20. ©£¦§¨£¦¨©¨§¨¦§
,zExidnA oM mB rtXde xF`d KWnp zAWAW EpiidC§©§¤§©¨¦§¨¨§©¤©©¥¦§¦

Dpin oixArzn oipiC lk"C mEXn'ׁשם".כּו .21עּיין ¦§¨¦¦¦§©§¦¦¨ֵַָ

aEzMX dn iR lr oaEie((ו)'' כ ל ''א, סימן 22WIW(ּבירמ ּיה , §¨©¦©¤¨ְְִִָָ¤¥
xn`p df KxC lre .aFhlE ahEnl dciwW(al ,`n uTn)iM" : §¦¨§¨§§©¤¤¤¤¡©¦¥¦

E ,miwl`d mrn xaCd oFkpxdnnipW Eide ± "FzFUrl miwl`d ¨©¨¨¥¦¨¡Ÿ¦§©¥¨¡Ÿ¦©£§¨§¥
Ktdd mbe raU23. ¨¨§©©¥¤

,oxd` dHn iAbC "micwW"E"micwW lFnbIe"Epiid , §¥¦§©¥©¥©£Ÿ©¦§§¥¦©§
xn`nM24oFilr l`" :lnFBmicqgmiaFh± "miaFh" WExitC " §©£¨©¤§¥£¨¦¦§¥¦

d" KxC lrxF`"aFh iM(c ,` ziW`xA)zFIzF` oxd`" ,d`xp," ©¤¤¨¦§¥¦©£Ÿ¦¦§¤
"xF` d`xp" zFidl dHnl xF`d KWnEIW25.(: ¤§¨¨§©¨¦§¦§¤
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.(a ,blw `Up b wlg xdf .` ,hix igie ` wlg xdf) .16Ÿ©¥¤©§¦Ÿ©¥¤¨Ÿ

.17"ּבהעלֹות" ּפסּוק על `)ּכּנזּכר ,l LzlrdA lirl) ועׂשית" ּפסּוק ועל . ְְְֲִַַַָָ§¥§©£Ÿ§ְְִַָָָ
קדׁש" Kli`e)ּבגדי ` ,at xF` dxFY). ְִֵֶֹ¨¨¥¨

אחר  ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ועּיין תמנּו"18. לא ּכי ה' "חסדי ּפסּוק על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
(i oOiq Wcwd zxB` ,`ipY). ©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨

.19.(dGn df xi`dl zExidnA dUrp ± 'rAn' xn`PW FnM :mEBxY)©§§¤¤¡©©¨©£¨¦§¦§¨¦¤¦¤

.(mdl cizrd WignE) .20¥¦¤¨¦¨¤

מענין21. עֹוד zWxtA–ׁשקדים ועּיין [xdGA].('ב (ט''ו, [mWe:ׁשמֹות ְְְִִֵֵֵַָ©Ÿ©§¨¨©ְ§¨

.["Ek oiwizn oFdPn oixixn oFdPn± micwW ,ifg `Y"¨©¦§¥¦¦§§¦¦¦§§¦¦

xW`M" :f ,`l) .22iYcwWoM ,rxdlE cia`dlE qxdle uFzple WFzpl mdilr ©£¤¨©§¦£¥¤¦§§¦§§©£Ÿ§©£¦§¨¥©¥

cwW`.("rhple zFpal mdilr ¤§Ÿ£¥¤¦§§¦§Ÿ©

מּזה.23. ּגימל ּבאֹות ּדוד" "מגן ּבספר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָועּיין

.24.(dcinrd zNtY)©§¦¨¨£¦¨

"ענין 25. הּמתחיל ּבדּבּור ּכהנים, ּברּכת מענין עֹוד ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹועּיין
חתן". `)מׂשּמח ,h ev lirl). ְֵַַָָ§¥©

הם  ׁשפע מיּני ׁשּׁשני נֹודע "ועֹוד קנ"ח: ּדף ׁשלח, ּפרׁשת ּבהרמ''ז ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ(ועּיין
ׁשם עּיין lMכּו'". z` oFGl KlFde hXRznE dlrnln KWnPd cg`d" :mWe] ֵַָ§¨¨¤¨©¦§©¦§©§¨¦§©¥§¥¦¤¨

.dbxcnl dbxcOn dArznE KlFd dfe ,Fwlg lhFp mlFre mlFr lke ,zFnlFrd̈¨§¨¨§¨¥¤§§¤¥¦§©¤¦©§¥¨§©§¥¨

(hrnzn :xg` gqp) hXRzn Fpi`e xarn KxC xaFrd xF`d `Ed ipXd oiOde§©¦©¥¦¨¨¥¤¤©£¨§¥¦§©¥Ÿ©©¥¦§©¥

.("FtFq cr W`xn dArzn `l ¤̀¨¦§©¤¥Ÿ©

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

לייחד ‡Í(מז) זה ישראל בכח יש מאין להבין יש
כו' עצמן חו"ב בחי' אלקינו דה' עליון יחוד
להיות  צריך היחוד שיהיה שכדי למעלה מבואר הרי
של  שרש והרי כו' המשפיע של ושרש ממקור מלמעלה
ח"ע  בבחי' רק אינו במחשבה שעלה ישראל בחי'
לעשות  ביכולת יהיה ואיך כו' היו"ד שהוא עצמה
כנ"ל. אלקינו דה' יח"ע שזהו כו' בה"א דיו"ד היחוד
באח"ד  נפשו למסור שהוא מס"נ דבחי' ידוע הנה אך
ר"ע  כמו באח"ד כשמאריך דוקא ראשון בפסוק היינו

וזהו  באחד נשמתו שיצא עד אחד בתיבת מאריך שהיה
הוי' שהוא כו' פשוט באחד נשמתו ליכלל מס"נ פי'
מפני  וזהו וכנ"ל אחד לפני שנק' דלי"ת א"ח של

עלה  זה שלו שישראל מס"נ ע"כ לבד וח"ע במחשבה
עוד  לומר צריך למה לכאורה וא"כ אחד בה' הוא
באחד  נפשו מסר כבר הלא כו' נפשך בכל ואהבת
הנכלל  כניצוץ זה באחד נכלל שנשמתו מה אמנם
א"ס  באור האלקי הניצוץ שרש מצד כו' בשלהב'
דרך  זה ואין כידוע כו' אבינו אתה כי כמ"ש שבח"ע
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למסור  זה בניצוץ טבע כמו כי כלל ועבודה מצוה
זה  לישראל הציווי הוא העיקר אך כו' באחד וליכלל
ישראל  שמע לישראל באמרו ועבודה ציווי דרך כשאו'
דבחי' ההתבוננות בחי' היינו היטב התבונן שמע פי'
הא' ומדריגה בבחי' האלקי' הנשמות בהשגת שמיעה
ענין  והוא שבמחשבה מחשבה הנקרא שבמחשבה
בינה  (והיינו הבנה שנקרא העיון בעומק עיונית מחשבה
דאזן  לאזניך השמע ישראל שמע בפי' כנ"ל כו' ותבונה
למעלה  מגיע העצמי' זו מחשבה ושרש כו') תבחן מילין
האהבה  בחי' הנה אמנם העצמי. וח"ע במחשבה
כו' ואהבת באמרו ישראל דשמע הבנה בחי' מן שנולדה
כמו  וח"ע השכל מן שנולד והתשוקה הרצון בחי' הוא
כו' וממלא סובב אא"ס שעצמות איך מתבונן כאשר
כידוע  רצון בחי' הוא זאת ואהבה באהבה יתפעל עי"ז
זה  ורצון זו אהבה בחי' והנה כו' אבה ל' ואהבת בפי'
רק  זה אין התחתון רצון שנקרא השכל מן שנולד אע"פ
טעם  להיות וטעם בשכל בעלמא מעבר בבחי' שמתלבש
אין  והטעם השכל כח שיופסק גם באמת אבל לרצונו
הטעם  מן למעלה הרצון שרש כי לרצון וביטול הפסק
טוב  דבר באיזה ורוצה חפץ כשאדם דוגמא ע"ד כמו
רוצה  היה לא השכל ע"פ רע היה ואם הדבר טוב מטעם
גם  כי לבסוף נראה כן לא ובאמת כו' כלל בו לחפוץ
לא  כי כלל רצונו יבוטל לא הדבר רע השכל עפ"י אם
וראיה  כו' לבד התלבשות דרך רק הטעם מצד רצונו היה
ושכל  טעם בכל זכות לכף לאוהבו שדן האוהב מן
כאילו  הרואה לעין הדבר שנראה ואע"פ להמציא שיוכל
לזכות  הרצון להטות והוליד גזר לבד והשכל הטעם
האהבה  שהוא שהרצון הוא נהפוך ובאמת כו' ולחסד
שכל  מיני כל וממציא המוליד הוא טעם בלא שאוהבו
הרצון  הולדת בא השכל שמצד שנראה ומה לזכותו
הוא  וכך כו' בשכל הרצון התלבשות בחי' רק זהו לחסד
הנולד  הרצון זה באמת השכל מן הנולדים הרצונות בכל

השכל  אחר הבא תענוג לזה (ודוגמא המוליד מקור הוא
מקור  הוא ובאמת השכל מכח נולד כאילו שנראה
אנו  לכאורה אך במ"א) כמ"ש ההוא השכל המוליד
הטעם  מחמת רק קיומם שאין רצונות שיש רואים
אלא  עוד ולא לגמרי הרצון בטל הטעם וכשבטל
למו"מ  ברצון כמו להיפוך או לדין מחסד שמתהפך
לו  ויזיק שיפסיד להיפך הטעם יתחדש ואם בו שירויח
בטוב  ובוחר ברע מואס כל וכך בו וימאס ממנו יברח
שא' וכמו כידוע להיפך מהיפך ישונה הטעם שע"פ

תלו  אמנם אהבה כו' אהבה בטל דבר בטל בדבר יה
הא' דאהבה לרצון אהבה בין הפרש דיש הוא הענין
על  שנוספים שבלב המדות בחי' שהוא באב"ה נוספת
והטעם  השכל מכח רק נולדו שלא הרצונות והן הרצון
הרי  רצון כשנק' אבל האהבה בטל הטעם דבר ובטל
ע"כ  בטעם שמתלבש רק הטעם מן למעלה מהותו עצם
אותיות  רצון והיינו כלל משתנה איננו הטעם כשיבטל
הח' מזל חסד ונוצר בחי' שזהו נוצר ואותיות צינור
אמר  ובכאן וד"ל. כידוע כו' החכמה אור יונק דממנו
הרצון  בבחי' זהו ועכ"ז שבלב אהבה בחי' ואהבת
וראיה  כלל שינוי בו שאין לגמרי הטעם מן שלמעלה
כידוע  נפש שנק' הרצון שהוא נפשך בכל מיד ממ"ש
וח"ע  במחשבה עלה שישראל שגם משום הוא והענין
מגיע  שרשו הנשמה מהשגת הנולד ברצון מ"מ לבד
העליון  רצון הנקרא השכל מן שלמעלה הרצון בבחי'
הזה  הציווי הרי ולזה הנ"ל הלב נקודת בחי' שהוא
שאינו  טבעה מצד באחד ממס"נ למעלה ואהבת דשמע
דרצון  מס"נ ע"י אבל כו' וח"ע במחשבה בשרשו רק בא
זו  שבאהבה דבלבא רעותא בחי' השכל מן שלמעלה
שבחי' הפשוט העליון רצון בבחי' מגיע נפשך דבכל
מחשבה  דלית אע"פ שם נתפס ממש אא"ס עצמות
ברעותא  אבל וחכמה מחשבה רק היינו כלל ביה תפיסא

וד"ל: באריכות כנ"ל כו' נתפס דלבא
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ממצרים ‰Â‰ג) בצאתם מצה אכילת על שנצטוו כמו
מצה  אכילת על נצטוו ג"כ כך ממש בפועל
י"ח) י"ב (שמות מצות תאכלו בערב כדכתיב לדורות
ברוחני' יצ"מ בחי' צ"ל באמת כי חובה, קבעו הכתוב
הבהמית  נפש נפשות ב' יש בישראל הנה כי עתה גם
דקרו  אומות הע' שרש ששם נוגה מקליפת הנמשכת

חלק  היא האלהית ונפש יש, בחי' דאלקיא אלקא לי'
מן  גם למעלה היא למעלה ובעודה ממעל אלוה
לך  השמים וצבא ביטול בבחי' שהם הגם המלאכים
במהות  השגה להם אין מ"מ ו') ט' (נחמי' משתחוים
ונפרדים  יש בחי' הם שהרי ממש האלקות ועצמיות
במציאות  בטלים היו עליהן מתגלה א"ס אור הי' ואילו
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הצמצום  ע"י ליש מאין שמתהוים אלא קמי' שהוא כמו
הם  שמ"מ רק יש בבחי' להיות מהשגתם האור והעלם
נק' וזה מאין שמתהוים ידיעתם ע"י היש ביטול בבחי'

נמשכ  ישראל נשמות אבל באמונה הנ"ל ע"ד ים קטנות
והיו  כלל נפרדים ואינן ממש אלהו' שהיא ית' מחכמתו
וזהו  ליש מאין המהווה שבי"ס האלהות מהות משיגים
האלקית  הנפש שהושפלה אך כנ"ל ממש גדלות בחי'
כנ"ל  המלאכים ממדרג' גם שלמטה הבהמית בנפש
לידי  ותביאנה אותה שתהפך כדי גמור יש בהיותה
היש  ביטול בחי' שזהו הנ"ל אומן באמונת היש ביטול
שיגיע  עד ממש יום בכל שצ"ל יצ"מ וז"ס וקטנות
שנתייחד  מה שזהו אחד ה' אלקינו הוי' בק"ש לומר
עי"ז  תתהפך הבהמית נפש וגם כנ"ל ישראל לנשמות
האנושי  בשכל ומתבונן משיג הוא שהרי זו לדעה
צריך  המתפלל מארז"ל וז"ס כידוע הבהמית שמנפשו
פי' ב') ק"ה (יבמות למעלה ולבו למטה עיניו שיתן
איך  ית' ועצמותו במהותו ההתבוננות הוא למעלה לבו
אליו  ערוך ואין העולמות מכל ונשגב מרומם שהוא
צריך  ומ"מ באריכות ובמ"א למעלה ומבואר כידוע
בבחי' שהם העולמות על דהיינו ג"כ למטה עיניו ליתן
ומתהוים  ביטול בבחי' שהם איך ושישכיל ודבר יש
במהותו  ההתבוננות רק כשיהי' כי כמש"ל מאין תמיד
ויראה  עיניו כשיפתח התפלה אחר הנה ית' ועצמותו
וילכד  ממדרגתו ליפול יוכל ודבר ליש ומלואו העולם
עיניך  התעיף עיקר היש ויעשה העולם תאוות במצודות
ביטול  והשיג בתפלה למטה עיניו כשנתן אבל ואיננו
אחדות  אצלו נתאמת הרי כי ח"ו יפול לא לאשורו היש
(דברים  לדעת הראת אתה וז"ס בשר, בעיני למטה ה'
את  דעה לגלות בגוף נתגלית שהנשמה פי' ל"ה) ד'
ואז  ולזככה האלקים הוא הוי' כי דנוגה הבהמית נפש
לע"ל  ה' אתה כי י"ד) י"ד (במדבר נראה בעין עין עי"ז
לנשמות  ממש האלקות מהות השגת יהי' שאז פי'
הנ"ל  מטעם קדוש לפניהם יאמרו והמלאכים ישראל
לא  קטנות בחי' והוא בביטול שהם רק יש בבחי' שהם
מהות  גילוי אז יהי' לנשמות אבל המהות השגת
התהפכות  ע"י להם בא זה אך גדלות בחי' האלקות
וראייתה  האלקית נפש שעין וזהו דנוגה הבהמית נפש
בראייה  הבהמית לנפש שהראת בעין הוא לע"ל
אח"כ  יהי' שכזה מהותו ולא ומציאותו היש הביטול
דרך  והנה וד"ל. האלקות במהותו שלו הרואה עין כח
בפסח  הוא השנה בכללות אך יום בכל יצ"מ צ"ל פרט
נפש  לזכך שתוכל אלקי' לנפש הזה הכח נמשך שאז
תמוט  בל ביתד הנ"ל אמונה בה ולקבוע הבהמית
המצה  ע"י והיינו ולבו במוחו בגילוי מאירה להיות
נמשכים  שאז בניסן ט"ו בליל לאוכלה שנצטוינו כנ"ל

אור  בחי' הוא ישראל נשמות בכללות הנ"ל המוחי'
כפי  שלמעלה ישראל נשמות במקור המאיר ית' חכמתו
המצה  וז"ס בפרט נפש לכל מאיר ומשם שאת כחם
לבד  הראשון לילה הוא מצה אכילת מצות והנה כנ"ל:
ע"פ  א') ק"כ (פסחים רז"ל כמ"ש רשות הוא ואח"כ
לה' עצרת השביעי וביום מצות תאכל ימים ששת

מה ח') ט"ז (דברים ששה אלקיך אף רשות שביעי
נפש  התהפכות כי כו', חובה הראשונה ולילה רשות
העיקר  המצות אכילת מצות ניתן שעי"ז הנ"ל הבהמית
השבירה  הי' שבהם נה"י חג"ת מדותיה בששה הוא
בהתהפכות  לרמז אך מצות תאכל ימים ששת וז"ס
בלילה  אך המצה ע"י האלו מדות ששה הם ימים ששה
הששה  לכל נמשך ואח"כ בכללות הכח נמשך הראשון
בחי' שהוא ימים מ"ט הספירה ימי באים ואח"כ ימים
מז' כלול א' שכל מדות ז' פרטות בפרטי התחלקות
ממדות  הארה ממשיך לעומר אחד יום היום ובאמרו
להאיר  האלקי' נפשו על ומשם דכנ"י א' במדה עליונות
לאור  מחושך להפכה הבהמית דנפש פרטי' המדה את
שהוא  העומר לתוך היא שההמשכה לעומר וז"ס
הוא  וכ"ז הבהמית נפש ר"ל בהמה מאכל משעורים
שהיא  כבמצה העלם בבחי' ולא גילוי בבחי' המשכה
התורה  ניתן בשבועות שאח"כ עד הנ"ל אמונה ענין
בתכלית  אלקות גילוי שהי' דגדלות מוחי' אמיתיי' בחי'
נשמתם  פרחה דיבור כל שעל עד ישראל בנשמות
אותם  מחי' הי' תורה וטל וההשגה הגילוי מעוצם
יום  שהוא פסח של ז' יום והנה כו' זו השגה לסבול
הראשון  שהוא החכמה מוח בו נכנס לספירה הששי
וחג"ת  חו"ג מוחי' לשני הנחלק ודעת חו"ב מוחי' מז'
ואז  גמור יו"ט הוא אז לכן הספירה ימי בז' הנכנסי'
(תלים  ליבשה ים הפך בקי"ס ב"ה א"ס גלוי ג"כ הוא
בחכמה  יומין עתיק אור התגלות בחי' ע"י ו') ס"ו
ט"ו) י"ד (שמות אלי תצעק מה ע"פ בזהר כדאי'
דפסח  ראשון בליל כי והענין מילתא, תליא בעתיקא
ית' מלכותו הנק' לכנ"י ית' חכמתו מאור ההמשכה הי'
באה  דפסח הראשונים ימים בששת וכן בי"ע המחי'
נמשך  שכבר פסח של בשביעי אבל בפרטות זו המשכה
הי' שבהם העיקרים מדות לששה מהחכמה ההמשכה
ית' מעצמותו הארה לקבל החכמה עולה אז השבירה
לאביהם  מפרנסי' וז"ס מהחכמה מעלה שלמעלה
פתחה  פיה כי עמו עולה הדבור גם ואז שבשמים
לקבל  החכמה ובעליי' כ"ו) ל"א (משלי בחכמה
תחרישון  ואתם וז"ס בו נכלל הדבור גם הרי ממקורה
וביום  נאמר ולכן בקי"ס שנאמר י"ד) י"ד (שמות
עצרת  שהוא ח') ט"ז (דברים להוי' עצרת השביעי
עולים  אלא לדיבור ומוחי' ההארה התפשטות מהיות
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המשכת  כי רשות שביעי מה מארז"ל וז"ס למעלה
לא  ולכן דחירו ועלמא רשות נק' הוא מע"י אלו מוחי'
שנז' כדרך לכם יעשה לנפש יאכל אשר אך בו נז'
עבודה  מלאכת אלא בהם נאסר שלא טובי' ימים בשאר
בכל  ונאסר דנוגה רפ"ח תיקון הוא עבודה מלאכת כי
למל' ההמשכה שהיא נפש אוכל מלאכת אבל יו"ט
ולפי  אמונה ורעה הנ"ל המצה כענין נפש הנק'
שלמעלה  וא"א יומין בעתיק העלי' הי' שבזש"פ
אשר  אך ראה) (בפ' בפי' נאמר לא לכן נפש מאוכל
גילוי  בבחי' מש"ל ע"ד היינו הענין וביאור כו' יאכל
כל  והנה כנ"ל וקטנות העלם בבחי' ולא אלקות מהות

מ"מ  הגילוי רואים איננו אנחנו שכעת הגם האלו יו"ט
ממש  בפנימיותו האדם נפש על וזורח מאיר הוא באמת
אמונה  בחי' אבא קטנות המצה ע"י זמנו לפי מועד בכל
זו  הארה מאיר שלמעלה ונשמות למלאכים וגם הנ"ל
אלקות  מהות משיגים ואינן ונפרדים יש בחי' הם שהרי
או  בזש"פ ואח"כ כזו המשכה בחי' בהם לומר ושייך
מהות  בהשגת גדולה יותר הארה מאיר בשבועות
ל"א) י"ד (שמות כו' ישראל וירא כמ"ש ממש האלקות
ממש  בנפש ג"כ ומאיר ב') כ' (שמות כו' הוי' אנכי
יתרון  בו יש מ"מ אבל בגילוי רואה אינו שהגוף אלא

וד"ל: זה מגילוי ועונג בשמחה ה' בעבודת גדול

dvn zlik`e ,ung zzayd zevn
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a"lxz - l`eny zxez

ÈÎÂ את וצויתי כו' נזרע לא הן כו' נאכל מה תאמרו
הוא  הן מ"ש לכאו' השנים. לשלש כו' ברכתי
אך  כו'. וציויתי השביעי' כו' תאמרו וכי דהל"ל מיותר,
עתיקא. ותיכלון ישן, ואכלתם על מתרגם הת"א הנה

ÔÈÚ‰Â שהוא דרשב"י הילולא ענין בהקדם יובן
הוא  והענין שבהוד, הוד ספי' בעומר בל"ג
התנאי' לתלמידיו להשפיע ממוצע הי' רשב"י דהנה
העדר  בבחי' שהיא כמו החכ' שפע מבחי' ואמוראי'
זמ"ז, רחוקי' וזו"נ ובינה חכ' דהנה והענין ההשפעה.
מעולם, כי וחסדיך רחמיך זכור [העולמות] בערך דזו"נ
כלל, שייך שאין כו' קדמה שנה אלפי' חו"ב אבל
היו  כענין שותק, השכל לעומק להגיע כשצריך ואדרבה
למי  שכשיש בזו"נ משא"כ זוגות, זוגות מזדווגי'
מחו"ב  שיומשך ובכדי כו'. השפע מתעורר להשפיע
מתנאי' שהי' רשב"י, והוא ממוצע ע"י זהו לזו"נ

כו'. דשם וא"ו איתן כנחל להיות והמשיך איתני'
Ô·ÂÈÂ יהודה ר' יפלא שלכאו' השבחי' ענין בהקדם

זה  יאמרו איך האדון, פני מאן שבת, לי' קארי

עצת  צ"ל הנה אך חסידות. ממדות אינו גם נברא, על
פלאי  שג"ז מקום של שבחו אדם יסדר לעולם חז"ל
והיינו  כלל, מקום תופס ואינו שניתי לא ה' אני הלא
מה  וא"כ הארה, רק הוא השתלשלות שכללות לפי
הארץ. מן הללו השמי', מן הללו ההילול מקום תופס
מקום  תופס אינו כי דלהיות הנותנת דהיא הענין אך
דר"ה, זכרונות ע"ד ולהזכירו לעוררו צריכי' לכן
בעצם  נדיב עד"מ והיינו יום, בכל נידון אדם וארז"ל
על  לשכוח יכול מונע מצד או טרדתו לעוצם מ"מ
השבח  ע"י לכן אשר בעצם, כילי שהוא מי וכ"ש העני,
כי  הגם שבחי', סידור בענין יובן ועד"ז אותו. מעוררי'
כבודך, כסא לפני שכחה אין כי ח"ו שכחה שייך אינו
הנעלם  א"ס ורום גובה נגד שפלותינו לעוצם מ"מ
מתעורר  ההילול וע"י מאד, גדול ריחוק ה"ז מהשגתינו
חיות  ומקבל נברא שהאדם ההתחדשות וע"י בעצמו,
ה"ז  אלקות מהשגת יתבטל ושינה ושתי' מאכילה
עולם  של מלכו המלך לבב שיפנה המדברת כציפור

כו'. אנשי' ושפל ההדיוט לבקשת
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המשכת  כי רשות שביעי מה מארז"ל וז"ס למעלה
לא  ולכן דחירו ועלמא רשות נק' הוא מע"י אלו מוחי'
שנז' כדרך לכם יעשה לנפש יאכל אשר אך בו נז'
עבודה  מלאכת אלא בהם נאסר שלא טובי' ימים בשאר
בכל  ונאסר דנוגה רפ"ח תיקון הוא עבודה מלאכת כי
למל' ההמשכה שהיא נפש אוכל מלאכת אבל יו"ט
ולפי  אמונה ורעה הנ"ל המצה כענין נפש הנק'
שלמעלה  וא"א יומין בעתיק העלי' הי' שבזש"פ
אשר  אך ראה) (בפ' בפי' נאמר לא לכן נפש מאוכל
גילוי  בבחי' מש"ל ע"ד היינו הענין וביאור כו' יאכל
כל  והנה כנ"ל וקטנות העלם בבחי' ולא אלקות מהות

מ"מ  הגילוי רואים איננו אנחנו שכעת הגם האלו יו"ט
ממש  בפנימיותו האדם נפש על וזורח מאיר הוא באמת
אמונה  בחי' אבא קטנות המצה ע"י זמנו לפי מועד בכל
זו  הארה מאיר שלמעלה ונשמות למלאכים וגם הנ"ל
אלקות  מהות משיגים ואינן ונפרדים יש בחי' הם שהרי
או  בזש"פ ואח"כ כזו המשכה בחי' בהם לומר ושייך
מהות  בהשגת גדולה יותר הארה מאיר בשבועות
ל"א) י"ד (שמות כו' ישראל וירא כמ"ש ממש האלקות
ממש  בנפש ג"כ ומאיר ב') כ' (שמות כו' הוי' אנכי
יתרון  בו יש מ"מ אבל בגילוי רואה אינו שהגוף אלא

וד"ל: זה מגילוי ועונג בשמחה ה' בעבודת גדול
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ÈÎÂ את וצויתי כו' נזרע לא הן כו' נאכל מה תאמרו
הוא  הן מ"ש לכאו' השנים. לשלש כו' ברכתי
אך  כו'. וציויתי השביעי' כו' תאמרו וכי דהל"ל מיותר,
עתיקא. ותיכלון ישן, ואכלתם על מתרגם הת"א הנה

ÔÈÚ‰Â שהוא דרשב"י הילולא ענין בהקדם יובן
הוא  והענין שבהוד, הוד ספי' בעומר בל"ג
התנאי' לתלמידיו להשפיע ממוצע הי' רשב"י דהנה
העדר  בבחי' שהיא כמו החכ' שפע מבחי' ואמוראי'
זמ"ז, רחוקי' וזו"נ ובינה חכ' דהנה והענין ההשפעה.
מעולם, כי וחסדיך רחמיך זכור [העולמות] בערך דזו"נ
כלל, שייך שאין כו' קדמה שנה אלפי' חו"ב אבל
היו  כענין שותק, השכל לעומק להגיע כשצריך ואדרבה
למי  שכשיש בזו"נ משא"כ זוגות, זוגות מזדווגי'
מחו"ב  שיומשך ובכדי כו'. השפע מתעורר להשפיע
מתנאי' שהי' רשב"י, והוא ממוצע ע"י זהו לזו"נ

כו'. דשם וא"ו איתן כנחל להיות והמשיך איתני'
Ô·ÂÈÂ יהודה ר' יפלא שלכאו' השבחי' ענין בהקדם

זה  יאמרו איך האדון, פני מאן שבת, לי' קארי

עצת  צ"ל הנה אך חסידות. ממדות אינו גם נברא, על
פלאי  שג"ז מקום של שבחו אדם יסדר לעולם חז"ל
והיינו  כלל, מקום תופס ואינו שניתי לא ה' אני הלא
מה  וא"כ הארה, רק הוא השתלשלות שכללות לפי
הארץ. מן הללו השמי', מן הללו ההילול מקום תופס
מקום  תופס אינו כי דלהיות הנותנת דהיא הענין אך
דר"ה, זכרונות ע"ד ולהזכירו לעוררו צריכי' לכן
בעצם  נדיב עד"מ והיינו יום, בכל נידון אדם וארז"ל
על  לשכוח יכול מונע מצד או טרדתו לעוצם מ"מ
השבח  ע"י לכן אשר בעצם, כילי שהוא מי וכ"ש העני,
כי  הגם שבחי', סידור בענין יובן ועד"ז אותו. מעוררי'
כבודך, כסא לפני שכחה אין כי ח"ו שכחה שייך אינו
הנעלם  א"ס ורום גובה נגד שפלותינו לעוצם מ"מ
מתעורר  ההילול וע"י מאד, גדול ריחוק ה"ז מהשגתינו
חיות  ומקבל נברא שהאדם ההתחדשות וע"י בעצמו,
ה"ז  אלקות מהשגת יתבטל ושינה ושתי' מאכילה
עולם  של מלכו המלך לבב שיפנה המדברת כציפור

כו'. אנשי' ושפל ההדיוט לבקשת
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miigd ur qxhpew

Edfe (g,mFi lkA miinrR rnWÎz`ixw zevnA EpiEhvPW §¤¤¦§©¦§¦§©§¦©§©©£©¦§¨
"oFW`x wEqtA `Ed dpeEMd xTir"e ,ziaxre zixgW257, ©£¦§©§¦§¦©©©¨¨§¨¦

xn`nkE ,zFgEx 'ce ux`e miriwx 'fA Fcgil EpiidC§©§§©£§§¦¦¨¨¤§§©£¨
l"fx258zFgEx 'clE dHnlE dlrnl DiYkiln` cM" : ©©©©§¦§¥§©§¨§©¨§

KExr oglXe xEhA x`FaOke ,"'Ek`"q oniq miIg gxF`. §©§¨§§ª§¨¨©©¦¦¨
mEIwA aIEgn Ff dbixcnE dlrnl riBd `NW in mb s`e§©©¦¤Ÿ¦¦©§©§¨©§¥¨§¨§¦
lAwl cg`e cg` lM zlFkiAW ,dGn oaEnE .Ff devn¦§¨¨¦¤¤¦¤¨¤¨§¤¨§©¥

.KxAzi FzEcg`e FcEgI eilr̈¨¦§©§¦§¨¥
,dvxi ,'Ek rnWÎz`ixw" :zFvn ixtqA oFWNd `Ed oke)§¥©¨§¦§¥¦§§¦©§©¦§¤
FzgBWde FzEwl`e FzEklnE FcEgI Epilr milAwn Ep` DAW¤¨¨§©§¦¨¥¦©§¤¡Ÿ§©§¨¨

"'Ek259dtVd on didYW Dpi` dpeEMd oiprW ,xaCd hEWR iM .¦¨©¨¨¤¦§©©©¨¨¥¨¤¦§¤¦©¨¨
lAwIW m` iM ,dpeEM Ff oi`W ,eil` dkiIW didz `le uEgle§©§Ÿ¦§¤©¨¨¥¨¤¥©¨¨¦¦¤§©¥

(.'Ek cgEinE lhA `Ed didIW Epiid ,eilr KxAzi FcEgI¦¦§¨¥¨¨©§¤¦§¤¨¥§¨

biVdlE oiadl lFki cg`e cg` lMW itl ,l"PM Epiide§©§©©§¦¤¨¤¨§¤¨¨§¨¦§©¦
FYrC zExXwzdaE ,dfA opFAzdlE KxAzi FcEgI z ¤̀¦¦§¨¥§¦§¥¨¤§¦§©§©§
,drW itl ixnbl FzEWIn lHAzn `Ed ixd ,oiprdA§¨¦§¨£¥¦§©¥¦¥§©§¥§¦¨¨
.d`lir `cEgic cEgId zpigaA KxAzi FcEgiA cgiiznE¦§©¥§¦¦§¨¥¦§¦©©¦§¦¨¦¨¨

zn`l df oi` iM mbe260zn` `Ed mFwn lMn ,FYin`l §©¦¥¤¤¡¤©£¦¦¨¨¡¤
.l"PM df lr xMfPW zr lkA oke ,drW DzF`A§¨¨¨§¥§¨¥¤¦§©©¤©©

riBdlE Fnvr z` rBiil cg`e cg` lM aiIEgn dfe§¤§¨¨¤¨§¤¨§©¥©¤©§§©¦©
`id Fzbixcn itl ziYin`d FzcFar iM m` .dfl̈¤¦¦£¨¨£¦¦§¦©§¥¨¦
mFwn lMn ,cal Wid lEHiaA ,d`YY `cEgic dcFard̈£¨§¦¨©¨¨§¦£¥§¨¦¨¨
didYW ickA ,d`lir `cEgic lEHiA icil `Fal aIEgn§¨¨¦¥¦§¦¨¦¨¨¦§¥¤¦§¤
`le ,dnilW dcFar d`YY `cEgic dcFardA FzcFar£¨§¨£¨§¦¨©¨¨£¨§¥¨§Ÿ
fFre gM unF` siqFi ,dAxC` ,mFlWe qg FzbixcOn lFRI¦¦©§¥¨©§¨©§©¨¦¤Ÿ©¨
xWt` i` df cEgie lEHiA ilaE ,dOY dcFar didYW¤¦§¤£¨©¨§¦¦§¦¤¦¤§¨

.l"PM 'Ek dnilW dcFar didYW¤¦§¤£¨§¥¨©©

EdfeaEzMW261" :Liz`vFd xW` Liwl` 'ied ikp` §¤¤¨¨Ÿ¦©©¨¡Ÿ¤£¤¥¦
mixvn ux`ncSOW milEabE mixvind md "mixvn" ," ¥¤¤¦§©¦¦§©¦¥©¥¨¦§¦¤¦©

mirpFnE WtPd z` miliAbOW ,zindAd Wtpe sEBd©§¤¤©©£¦¤©§¦¦¤©¤¤§¦
,dAxc`e ,zEwl`A xXwzdl FzcFarn eilr miaMrnE§©§¦¨¨¥£¨§¦§©¥§¡Ÿ§©§©¨

x`AzPW FnkE ,l"PM mdixg` KWOil FzF` micixFn¦¦¦¨¥©£¥¤©©§¤¦§¨¥
lirl262,'Ek miiptEB zF`Y oipr `Ed "mixvn"C §¥§¦§©¦¦§¨©£¨¦

ikp`"W ici lr Edf ,"mixvn z`ivi" didIW ickaE¦§¥¤¦§¤§¦©¦§©¦¤©§¥¤¨Ÿ¦
"ikp`W in ± ikp`" zpigAn KWnPX ,"Liwl` 'ied263, ©©¨¡Ÿ¤¤¦§©¦§¦©¨Ÿ¦¦¤¨Ÿ¦

zpigaA ± sFqÎoi` xF` zEnvr zpigAEdf 'ied mWC ,'ied §¦©©§¥¦§¦©©©¨§¥©©¨¤
mvnvzp sFqÎoi` xF`C zEnvrd zpigA ,"ikp`"W dn©¤¨Ÿ¦§¦©¨©§§¥¦§©§¥
,WOn "Liwl`" `Ede ,"died" zFIzF` 'cdA WAlzpe§¦§©¥§©¦©©¨§¡Ÿ¤©¨
,d`lir `cEgic lEHiA zpigaA ,"Liwl`" `Ed "'iEd"X¤©¨¡Ÿ¤¦§¦©¦§¦¨¦¨¨

.mixvOn d`ivId dUrp df ici lre§©§¥¤©£¤©§¦¨¦¦§©¦

dcFard Wi m` mb s` ,z`f icrlA oM oi`X dn©¤¥¥¦§£¥Ÿ©©¦¥¨£¨
,mixvOn d`ivId zFidl xWt` i` ,d`YY `cEgic§¦¨©¨¨¦¤§¨¦§©§¦¨¦¦§©¦
zE`ivn zFEdl `AW `Ed dGd iwl`d gMdW xg`n¥©©¤©Ÿ©¨¡Ÿ¦©¤¤¨§©§¦
mb dGn dx`d KWnpe ,FzFigdl WidA WAlznE ,Wid£¥¦§©¥©£¥§©§§¦§©¤¨¨¦¤©
Fl Wi Ff dbixcnA FzcFarA mc`de ;'Ek mixU 'rdl§¨¨¦§¨¨¨©£¨§©§¥¨¥
lke ,zindAd Wtpe ,sEBd zEInWbe ,zEWil zEkiIW©¨§¥§©§¦©§¤¤©©£¦§¨
`vIW xWt` i` ixd ,oM m`e ;eil` mikiIXd mipiprd̈¦§¨¦©©¨¦¥¨§¦¥£¥¦¤§¨¤¥¥

.zindAd Wtpe sEBc milEabE mixvOd on dfÄ¤¦©§¨¦§¦§§¤¤©©£¦

mipiprd EidIW `Ed dfA dcFard oipr iM zFid m`e§¦¡¦¦§©¨£¨¨¤¤¦§¨¦§¨¦
didY m` mb dPd ,l"PM ,'Ek cal minW mWl miInWBd©©§¦¦§¥¨©¦§¨©©¦¥©¦¦§¤
llM dvxi `NW Epiid ,DnvrA ziYin` z`Gd dcFard̈£¨©Ÿ£¦¦§©§¨©§¤Ÿ¦§¤§¨
gxkEOW dnA m` iM ,miInWBd mixaCdn xaC mEWA§¨¨¥©§¨¦©©§¦¦¦¦§©¤§¨
minW mWl FzpeEM didze ,FtEB mEIwl cal gxkdd cSn¦©©¤§¥©§¨§¦§¦§¤©¨¨§¥¨©¦
on `vi `l ixd ,mFwn lMn ,llM Fnvr z`pdl `le§Ÿ©£¨©©§§¨¦¨¨£¥Ÿ¨¨¦
m` iM ,ixnbl FzEWi lHAzp `NW Epiid ,ixnbl zEWId©¥§©§¥©§¤Ÿ¦§©¥¥§©§¥¦¦
.oiicr Flv` mFwn qtFY WidW `Ede ,cal Wid lEHiA¦£¥§¨§¤£¥¥¨¤§£©¦

`Ed ixd ,lWn Kxc lr dlik`d zrA ixd ,mbe§©£¥§¥¨£¦¨©¤¤¨¨£¥
FgxM lrA dfA bpFrde mrHd z` mipR lM lr WiBxn©§¦©¨¨¦¤©©©§¨¤¨¤§©¨§

,FpFvxA `NW¤Ÿ¦§

`cEgi zpigaA mzcFar micaFrd mixEnB miwiCvA wx iM)¦©§©¦¦§¦¨§¦£¨¨¦§¦©¦¨
d`lirzn`AmEWA inWB bEprze mrh mEW miWiBxn mpi` , ¦¨¨¤¡¤¥¨©§¦¦©©§©£©§¦§

oiprA xg` mFwnA x`AzPW FnkE .'Ek miInWBd mixaCdn xaC̈¨¥©§¨¦©©§¦¦§¤¦§¨¥§¨©¥§¦§¨
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FbPrl devn zAXW264bEprY `Ed f`W itl ,dIzWE dlik`A ¤©¨¦§¨§©§§£¦¨§¦¨§¦¤¨©£
FWtp raFyl lkF` wiCv" oipr Edfe ,inWB bEprY `le iwl ¡̀Ÿ¦§Ÿ©£©§¦§¤¦§¨©¦¥§·©©§

"'Ek265,(

Wxbl Dribi cFr Kixve ,drW itl FcixFn dfe§¤¦§¦¨¨§¨¦§¦¨§¨¥
.'Ek dGd WBxdd zFclFY§©¤§¥©¤

s` d`lir `cEgic lEHiAd WiWM oM oi`X dn)hrn ©¤¥¥§¥©¦§¦¨¦¨¨©§©
xirfnFzbixcn zFidl) lk`Od bpFre mrh WiBxOW mb f` , ¦§¥¨©¤©§¦©©§¤©©£¨¦§©§¥¨

`cEgi zpigA dfA axFrOWM K` ,(d`YY `cEgi zpigaA `Ed¦§¦©¦¨©¨¨©§¤§¨¨¤§¦©¦¨
jxC lre .KM lM eil` rbFp Fpi`W itl ,FcixFn df oi` d`lir¦¨¨¥¤¦§¦¤¥¥©¥¨¨©§©¤¤

xg` mFwnA x`FaOd266"rxe aFh ircFi" oiprA267Fpi`W , ©§¨§¨©¥§¦§©§¥¨¨¤¥
.('Ek inipR WBxde drici§¦¨§¤§¥§¦¦

m` mb ixnbl zEWId xviOn `vi `l ixd ,`vnpe§¦§¨£¥Ÿ¨¨¦¥©©¥§©§¥©¦
.zn`A `id d`YY `cEgi zpigaA FzcFar£¨¦§¦©¦¨©¨¨¦¤¡¤

,zn`aEzpigA cSOW WidÎlEHiA mrh mrh `NWM ¤¡¤§¤Ÿ¨©©©¦£¥¤¦©§¦©
zpigAnW dcFard didYW xWt` i` ,d`lir `cEgi¦¨¦¨¨¦¤§¨¤¦§¤¨£¨¤¦§¦©
FpFvx lHan Fpi`W ± ziYin` dcFar d`YY `cEgi¦¨©¨¨£¨£¦¦¤¥§©¥§

zrA zFpFvxd lHiA m` mb ,Epiide .miInWBd mixaCdn¥©§¨¦©©§¦¦§©§©¦¦¥¨§§¥
,inWBd xaC icil `AWkE ,ipFvig oFinC wx `Ed ,dNtYd©§¦¨©¦§¦¦§¤¨¦¥¨¨©©§¦
.FWtp lr cFnrl lFki Fpi`W F` lEHiAd lr gkFW¥©©©¦¤¥¨©£©©§
mbe ,migxkEOd mixacA de`Y zFe`zdl mb ,Epiide§©§©§¦§£©£¨¦§¨¦©§¨¦§©
Fwqr zrAX oMW lke ,Fl mixYEOd mixacA zFe`zdl§¦§©¦§¨¦©¨¦§¨¤¥¤§¥¦§

dAbPrznE dpdp `Ed ,dlik` zrA FnM ,inWBd xaC §©¨¨©©§¦§§¥£¦¨¤¡¨¦§©¥
.'Ek WOn xviOd KFzA `Ed ixd ,oM m`e ,'Ek dfÄ¤§¦¥£¥§©¥©©¨

lEHiAd ilA ,cal d`YY `cEgic dcFardAc ,`vnpe§¦§¨§§¨£¨§¦¨©¨¨§¨§¦©¦
sEBdc dlAbdde xviOd KFzA `Ed ixd ,d`lir `cEgic§¦¨¦¨¨£¥§©¥©§©©§¨¨§©
zEWId KFYn `vi `l ,didIW Ki`e .zindAd Wtpe§¤¤©©£¦§¥¤¦§¤Ÿ¨¨¦©¥
ixd zindAd Wtpe sEBd zEixnEge zEWi z`fle ,ixnbl§©§¥§¨Ÿ¥§§¦©§¤¤©©£¦£¥
xzFi cFr FzF` micixFnE FzcFar miaMrnE mirpFn md¥§¦§©§¦£¨¦¦¥

.'Ek xzFie§¥

.xESiwd`lir `cEgi ici lr wx xW` ,FxE`iA KiWni ¦©§¦¥£¤©©§¥¦¨¦¨¨
mixvindn `vie dnilW d`YY `cEgiA FzcFar didY¦§¤£¨§¦¨©¨¨§¥¨§¥¥¥©¥¨¦
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xirdl - .[` ,gt LizFvn KxC] "W` Exraz `l" zevn wcv gnSdl zFvOd©¦§§©¤©¤¤¦§©Ÿ§©£¥¤¤¦§¤§¨¦

.`iÎi wxR "dGd mFId mvrA" ligzOd xEAC [c ,dv sC ziW`xA] miIg zxFYn¦©©¦§¥¦©¦©©§¦§¤¤©©¤¤¤

.x"Enc` zXEcw cFaM zxrd -¤¨©§§©©§

.265.dk ,bi ilWn¦§¥

.266:xg` mFwnA x`FaOdligzOd xEAC [b ,d sC ziW`xA] xF` dxFY d`x ©§¨§¨©¥§¥¨§¥¦©¦©©§¦

ligzOd xEAC [` ,l sC ziW`xA] miIg zxFY ."rxe aFh zrcl 'Ek xn`Ie"©Ÿ¤¨©©¨¨©©¦§¥¦©¦©©§¦

.x"Enc` zXEcw cFaM zxrd - ."mExr did WgPde"§©¨¨¨¨¨¤¨©§§©©§

.267.d ,b ziW`xA§¥¦

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

ב' נסיון, א' להתנוסס, נס ליראך נתת בפסוק פירושים ג' וגו'. טובו מה בפסוק שאלות
הטבע. מן למעלה נפלאות ג' הגבהה,

"*‰Ó1"יׂשראל מׁשּכנתי יעקב אהלי ואמרּו2ּטבּו . «ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹֹ
ז"ל ב)רּבֹותינּו עּמּוד קה "מּברכתֹו(סנהדרין , ְְְִִִֵֶַַַַָ

לֹומר  ּבּקׁש ּבלּבֹו, היה מה למד אּתה רׁשע אֹותֹו ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשל
מה  אמר מדרׁשֹות, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי להם יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
עליהם, ׁשכינה ּתׁשרה לא לֹומר ּבּקׁש יעקב, אהלי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּטבּו

קאי  אהלים והּנה יׂשראל". מׁשּכנתי אהלי א אמר על ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּותפּלה, ישב 3ּתֹורה ּתם איׁש "ויעקב ְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ

ּכנסּיֹות  ּבּתי מחּלק לּמה להבין, וצרי ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֹאהלים".
ּבּתי  ּומיחס ענינים, לׁשני הּׁשכינה והׁשראת ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּומדרׁשים
ליׂשראל, הּׁשכינה והׁשראת ליעקב, ּומדרׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּכנסּיֹות
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אגרת  תמוז. י"ג י"ב בימי ברבים ללמוד נשלח זה מאמר (*
בספר  [נדפס] המאמר [עם] ביחד ששלח מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק

281.ה  ע' תרפ"ט מאמרים
ואילך. מח עמוד א חלק קונטרסים - המאמרים בספר נדפס

ואילך. 203 עמוד תרפ"ט המאמרים ספר

נתת 1) המתחיל דיבור ממאמר חלק על מיוסד מהמאמר חלק
עמוד  פר"ת המאמרים (ספר ה פרק ב. פרק א. פרק  פר"ת ליראיך

.14 בהערה שצויינו מקומות גם וראה ואילך). קה
ה.2) כד, בלק
כז.3) כה, תולדות

הכוונה.א.
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מעט  מקּדׁש הם ּכנסּיֹות ּדבּתי אחד, ענין הם ,4ּדבאמת ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשריא  ׁשכינּתא עׂשרה ּבי ּכל הם ב 5ועל מדרׁש ּובּתי , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ

מחּלקם  לּמה ּכן אם ׁשם, ׁשרּויה ּוׁשכינה ּתֹורה, ְְְְֳִִֵֵַָָָָָָָָאהלי
מיחדים  ענינים ּתחּלה 6ּבב' להקּדים יׁש זה ּולהבין .7 ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֻ

ּׁשּכתּוב  קׁשט 8מה מּפני להתנֹוסס ּנס ּליראי "נתּתה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשל  נסיֹונֹות – ּנס ּליראי "נתּתה רׁש"י: ּופרׁש ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָסלה",
יעמדּו אם ּבהם מנּסים להיֹות – להתנֹוסס הרּבה, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻצרֹות
ּדוד  ּובּמצּודת נּסיֹון. מּלׁשֹון נס ּדפרׁש והינּו ,"ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָּביראת

הּגבֹוּה ּכּנס והרמה הגּבהה מּלׁשֹון נס ּופרּוׁש9ּפרׁש , ְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ליראי ּתּתן מעּתה – להתנֹוסס" ּנס ּליראי ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ"נתּתה
מהּמדרׁש הּוא הּפרּוׁשים ּדׁשני ּבעֹולם. להתרֹומם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהרמה

נה  ּפרׁשה "נּסיֹון 10(ּבראׁשית – להתנֹוסס נס ׁשּמפרׁש ( ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָ
ּבעֹולם, לנּסֹותן ּבׁשביל ּגּדּולין, אחר וגּדּולין נּסיֹון, ְְְִִִִִִִַַַַַָָָָאחר

והּפרּוׁש ספינה". ׁשל הּזה ּכּנס ּבעֹולם, לגּדלן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשביל
מה  הּוא ּדענינֹו נפלאֹות, מּלׁשֹון הּוא ּבנס ְְְְְְִִִִִֵַַָָהּׁשליׁשי

ּפרּוׁש זה ּדלפי הּטבע. מן ּומרֹומם הּוא,11ּׁשּגבּה הּכתּוב ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבכדי  והּוא הרּבה, צרֹות ׁשל נסיֹונֹות – ּנס ּליראי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנתּתה
נראית  ׁשהיא ספינה ׁשל ּכנס ּבעֹולם לגּדלן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלהתנֹוסס,
המּטיל  הּים מי ׁשל רּבים ּבמים ּדגם והינּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָלמרחֹוק,
ׁשל  ׁשהּנס ּכׁשם הּנה ּבּספינה, הּיֹוׁשבים על ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחרדה
הרֹוממּות  על ׁשּמֹורה וחזק ּבבּטחֹון עֹומדת היא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּספינה
חזק  עֹומדים יראי ׁשהם הוי' יראי ּכ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוההגּבהה,
ּבכח  ׁשהּוא ּבטחֹונם מּגדל ּומצוֹות ּבתֹורה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּבעבֹודתם

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּטבע, מן הוי'12ׁשּלמעלה ׁשמֹו "וּיקרא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּלנּו נס הּוא הוי' .13נּסי", ֲִִֵֶָָָ

בתים, ששה בונות אותיות ג' מהטבע. שלמעלה הוי' את ל"דעת" לבוא כדי – הנסיון
נ  התורה, באותיות "רצה" ע"י – הבעש"ט ה"צרה".פירוש את להפוך "צהר" עשה

ּכתיב e‡·e¯ב) ּדהּנה הּוא, הוי'14הענין מנּסה "ּכי ≈ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָ
הּנסיֹונֹות  ידי ּדעל לדעת", אתכם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָֹאלקיכם
ּכל  על ׁשּמתּגּבר ידי ּדעל והינּו ּדעת, לבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָּבאים
יתּבר הּׁשם מעבֹודת ּומעּכבים הּמֹונעים ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָהּדברים
מּגיעים  זה ידי על הּנה הּמצות, וקּיּום ּותפּלה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבתֹורה

"הּטבע" ּבגימטרּיא ּד"אלקים" הוי', את ועל 15לדעת , ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
היה  ועתיד, הוה ּדעבר ּבסדר הּוא הּזמן הרי הּטבע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי
הוי', את לדעת מּגיעים הּנסיֹונֹות ידי ועל ויהיה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהוה

ּכאחד  ויהיה הוה היה הּוא מן 16ּדהוי' למעלה ׁשהּוא ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מסּתר  הּוא האלקי ׁשהּניצֹוץ הּוא ׁשהּנּסיֹון וידּוע ְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּטבע.
למּטה  ׁשּנפלּו ּדהּניצֹוצֹות הּידּוע ּוכהּכלל ּביֹותר, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָונעלם

ּוכמֹו יֹותר, למעלה הּוא ׁשרׁשן הרי ׁשל 17יֹותר ּכתל ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּוא  הרי ּכׁשּנֹופל הּכתל ׁשּבראׁש האבן הּנה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹאבנים,

ׁשהּוא  האבן מּכמֹו הּכתל מן יֹותר למרחֹוק ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹנֹופל
אל  ּבסמּו הּוא הרי נֹופל ּדכׁשהּוא הּכתל, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹּבתחּתית

ׁשּנאמר  ּוכמֹו "אבנים", נקראים האֹותּיֹות והּנה 18הּכתל. ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ּדכׁשם  ּבּתים", ׁשּתי ּבֹונֹות אבנים "ׁשּתי יצירה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָּבספר
ּכן  וסדרם האבנים רּבּוי ּוכפי מאבנים, נבנה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהּבית
ּבתבה  הּוא וכן וגבהֹו, רחּבֹו ּבארּכֹו הּבית ּגדל ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיהיה
יהיה  ּכן ּבצרּופיהן, וסדרן ׁשּבֹו האֹותּיֹות רב לפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאׁשר
ּכמֹו ּבּתים, ׁשּתי ּבֹונֹות אֹותּיֹות ּוב' ההיא, הּתבה ְְִִִֵֵֵַַָָּפרּוׁש

ׁשה  ב' ׁשני א' הם ּבּתים ׁשּתי ּובֹונֹות אֹותּיֹות, ב' ם ְְִִֵֵֵֵֶָ
ּבּתים, ׁשּׁשה ּבֹונֹות אֹותּיֹות ּוׁשלׁשה ּבא, אב ְִִִִֵָָָָָֹצרּופים,
ּבּקּבלה  וידּוע צרּופים, ׁשּׁשה לֹו ׁשּיׁש הצ"ר אֹותּיֹות ְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכמֹו
עדן, נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל מּמֹורנּו רּבי מּפי ְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָרּבי
העּקרים  מסּתעפים, וג' עּקרים ג' ּבֹו יׁש הרי זה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּדבצרּוף
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א.4) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
א.5) לט, סנהדרין
(ספר 6) תרח''ץ טובו מה המתחיל דיבור מאמר ריש גם ראה

ער). עמוד תרח''ץ המאמרים
(7.1 שבהערה פר''ת המאמרים ספר ראה – לקמן הבא בכל
ו.8) ס, תהלים
הפסוק.9) על ציון מצודת

א.10) נה, פרשה רבה בראשית
פירוש.11) להיות: צריך אולי
נסי,12) ה' יב: פרק רבתי מפסיקתא להעיר – טו. יז, בשלח

הספינה. של הזה כנס שגדלם
הפסוק.13) על רש''י פירוש
פר"ת 14) המאמרים לספר (נוסף ראה - זה בכל ד. יג, ראה

אחרי  המתחיל דיבור מאמר ראה פרשת תורה לקוטי (1 שבהערה
הנ"ל  המתחיל דיבור מאמר ואילך). ב (יט, וביאורו אלקיכם ה'

ואילך). ב (קפה, בסופו צדק להצמח המצוות בספר וביאורו
תרח"ץ  המאמרים (ספר תרח"ץ טובו מה המתחיל דיבור מאמר
תש"ח  ואילך. כב עמוד ה'ש"ת המאמרים ספר ואילך). עדר עמוד

ואילך. 94 עמוד
שער 15) חכמה ראשית ב. פרק הנתיבות) (שער יב שער פרדס

א  פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל המתחיל דיבור ו פרק התשובה
צבי  חכם שו"ת ב. שח, בזהר); (ומרומז א קפט, בזהר); (דאיתא

ו. פרק ריש האמונה היחוד שער יח. סימן
(שער 16) א שער פרדס ב. עמוד סוף רנז, ג חלק זוהר ראה

ז. פרק ד. פרק והאמונה היחוד שער ט. פרק תשע) ולא עשר
ואילך).17) ב עמוד סוף כא, ג. (יט, שם ראה תורה לקוטי

מאמר  גם וראה א). קצא, א. (קצ, שם צדק להצמח המצוות ספר
המתחי  מלוקט דיבור המאמרים (ספר ז פרק תשל"ו ליראיך נתת ל

קצא). עמוד א חלק
טז).18) משנה - דפוסים (בקצת יב משנה ד פרק

שורה.ב. השכינה אנשים) עשרה שיש (במקום עשרה בין כל על
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נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל מֹורנּו ואמר צהר, רצה, הּצר, ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹהם
"ּבא 19עדן  ענין ׁשהּוא ּותפּלה ּדתֹורה האֹותּיֹות ידי ּדעל , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

הּתבה" אל 20אל ּובא ּותפּלה, הּתֹורה אֹותּיֹות הם ּדתבה , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּותפּלה, הּתֹורה ׁשל האֹותּיֹות ּבתֹו הּכניסה הּוא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּתבה

חּיּות  א מיט דאוונען אּון חּיּות א מיט ּדהחּיּות ג לערנען , ְְִִֶֶֶֶַַַַַַַ
ידי  על הּנה "רצה", ענין ׁשהּוא הרצֹון ּפנימית על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמֹורה

לּתבה  "צהר" נעׂשה את 21זה מהּפכים זה ּדבכח , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ
ועל  ל"צהר", לּצלן, רחמנא הּצֹורר "הּצר" ׁשל ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָֹה"ּצרה"

ּדכתיב  יּוׁשע",22ּדר ּומּמּנה ליעקב, היא צרה "ועת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
צהר  ענין ּדזהּו יׁשּועה, עֹוד לֹו ּתצא ההיא הּצרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹּדמן
זריחת  ּתקף ׁשהּוא ּבּצהרים ּוכמֹו רב, אֹור ְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמאיר

ּכתיב  ּכן ּבגברתֹו".23הּׁשמׁש הּׁשמׁש ּכצאת "ואהביו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

הכלים  משבירת – העולמות התהוות האותיות. צירופי לפי הוא מילה שבכל השכל אור
האמת  האחרון, בגלות הטבע. בגימטריא פ"ו, לברר נשארו ניצוצות רפ"ח מתוך דתהו.

לאמת. נראה והשקר נראית אינה

לפי ÔÈÚ‰Âג) הּנה האֹותּיֹות ּבכל ּדהּנה הּוא, ּבזה ¿»ƒ¿»ְְְִִִִֵֵֶָָָ
והּתכן  ׂשכל האֹור יהיה ּכן הּצרּופים ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאפן
אב, ּבתבת ּוכמֹו אֹותם, והּסֹובב אֹותם הממּלא ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָּפנימי
חּוץ  ּׁשהּוא ּבמה לֹו ויׁש ּבמּובנֹו, ּפרּוׁשֹו לֹו יׁש ְְְֲֵֵֵֵֶַָהרי

מ  ּומסֹובב מּמּנּומּמּנּו ּדהּמסֹובב ּבא ּבתבת וכן אּתֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּיׁש הּתבֹות ּבכל הּוא וכן ּבא, ּולאן ּבא מאין ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
ולכן  אֹותם, ׁשּסֹובב ּומה אֹותם ּׁשּממּלא מה ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם

ּכלים  נקראים הם 24האֹותּיֹות הרי ׁשהּכלים ּוכׁשם , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
מקּבלים  ּכלים ויׁשנם ּבהם, הּנתּון את ּבתֹוכם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמקּבלים
כן  ּכמֹו הּנה מׁשקה, מקּבלים ּכלים ויׁשנם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאכל,
ּוכפי  ׁשּבהם, האֹורֿׂשכל את מקּבלים הם הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאֹותּיֹות
ּבדגמת  ההיא, הּתבה יהיה ּכן האֹותּיֹות צרּופי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻאפן
מסּפר  לפי ׁשהּוא וגבהֹו רחּבֹו ּבארּכֹו הּבית ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָצּיּור
יצירה  ּבריאה עֹולמֹות התהּוּות והּנה וסדרם. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָהאבנים

ּדתהּו הּכלים מּׁשבירת הּוא האֹותּיֹות 25עׂשּיה ׁשהן , ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹ
ׁשּצריכים  ניצֹוצים הרּפ"ח הּוא ּומהן ׁשּנתּפרדּו, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹּדתהּו

ּגלּיֹות  ּבהד' נתּבררּו26להתּברר ניצֹוצֹות ר"ב אׁשר , ְְְְְֲִִִֵֶַָָָֻ
מצרים  ׁשּכתּוב 27ּבגלּות ּוכמֹו עלה 28, ר"ב ערב "וגם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

צריכים  "הּטבע" ּבגימטרּיא ניצֹוצֹות ּופ"ו ְְְִִִִִִֶַַַָָאּתם",
האחרֹון, זה ּבגלּות הּוא והעּקר ּגלּיֹות, ּבהג' ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻלהתּברר

לֹו ׁשּקדמּו ּגלּיֹות הּׁשני על ּבקׁשיֹו טבע 29העֹולה ּדהּנה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ּוׁשקיעה  צלילה ּפרּוׁשֹו עּגּול ,30הרי מּלׁשֹון וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵָָ

נראה,31וטּבעת  אינֹו ּׁשהאמת מה הּוא הּטבע ּדענין , ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּבּמים  הּנטּבע ּדבר ּדר על ּוכמֹו לאמת, נראה ,32והּׁשקר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּדבר  הרי ּבאמת הרי ּופּנה, צד מּכל אֹותֹו מכּסים ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמים
ׁשהּוא  אּלא ּבגּלּוי, ׁשהּוא ּכמֹו ּבמציאּות יׁשנֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָהּנטּבע
הּסֹובב  ּכטּבעת אֹותֹו המכּסים הּמים ּתֹו ונגנז ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָנעלם
ׁשהּדבר  נדמה הרֹואה לעין אבל צד, מּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהׁשואה
ׁשהרֹואה  ּבלבד זֹו ולא ּבּמציאּות, ּכלל אינּנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהּנטּבע
הּׁשקר  את רֹואה עֹוד אּלא האמת, את רֹואה ֱֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָאינּנּו
הּוא  ּובזה האמת, ׁשהּוא לֹו ונדמה האמת, על ְְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָהמכּסה
העלמֹות  הרּבּוי ׁשל לּצלן רחמנא החׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיתרֹון
הּנה  ּדאז לֹו, ּׁשּקדמּו מה על האחרֹון ּבּגלּות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוההסּתרים
ׁשל  והסּתרים העלמֹות רּבּוי – עלינּו לא – ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהגם
נראה  היה ּפנים ּכל על אבל לּצלן, רחמנא רעֹות ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָּגזרֹות
ּכל  הטרידּו לא העֹולם ּדעניני והינּו הּׁשקר, מּתֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהאמת
ּדכל  מׁשיחא, ּבעקבֹות האחרֹון זה ּבגלּות מּכמֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָּכ
הּטבע, ּבהגּברת הּוא לּצלן רחמנא והּכבד ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹהּקׁשי
הּסֹובב  ּכעּגּול הּכל את וסֹובב לאמת, נראה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשהּׁשקר
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ז,19) המגיד להרב תורה אור עה. סימן הריב"ש צוואת ראה
אדמו"ר  אגרותֿקדש א. תריד, ג חלק נח התורה באור (הובא ב
עמוד  תרצ"ו השיחות ספר ואילך. קצט עמוד ג חלק מהוריי"צ

.23
(בדילוג).20) א ז, נח
ספר 21) שם. תורה ואור הריב"ש צוואת ראה טז. ו, נח פי על

.200 עמוד תש"ז .47 עמוד תש"ב .161 עמוד תרצ"ט המאמרים
ספר 22) שם. תרצ"ט המאמרים ספר ראה ז. ל, ירמיה

טוב). שם הבעל (בשם 55 עמוד אידיש המאמרים
לא.23) ה, שופטים ספר
וראה 24) ו. פרק נקודות) דרושי (שער ח שער חיים עץ ראה

.41 הערה שם ובהנסמן 183 ע' תרפ"ט המאמרים ספר
מועטים 25) היו הכלים אך מרובים, אורות היו התוהו בעולם

ונשברו. האורות את לקבל ביכלתם היה ולא

תורה 26) א. פרק ניצוצין) רפ"ח (שער יח שער חיים עץ ראה
קו  עמוד א חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ד. כז, וישב אור

ואילך.
נח.27) אופן עמוקות במגלה הובא נו. סימן ג חלק יונה כנפי

סוף  א חלק תקס"ה הזקן: אדמו"ר מאמרי ג. ס, בא אור תורה
תתפה. עמוד ב חלק התורה פרשיות על ואילך; רט עמוד

לח.28) יב, בא
מקומות.29) ובכמה .34 בהערה שצויינו במקומות ראה
ספר 30) שטו. עמוד א חלק השירים שיר התורה אור ראה

.43 ע' תרפ"ט קסז. ע' תרח"ץ פט. ע' תרע"ח המאמרים
תתקעז.31) עמוד ב חלק נ"ך התורה אור ראה
גם 32) פרק ראה תר"ץ ישראל שובה המתחיל דיבור מאמר

ב) עו, א חלק קונטרסים המאמרים ספר תר"ץ. המאמרים (ספר ב
ואילך]. 55 עמוד לעיל גם [נדפס

חיות.ג. מתוך ולהתפלל חיות מתוך ללמוד
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ע"י  – הבירורים עבודת יותר. למטה ונפלו יותר גבוהים – שבנסיונות הניצוצות
ע"י  עצמו, בתוך להתגבר צריך האדם – בנסיון אבל כראוי. הגשמי בדבר התעסקות

היהדות. נקודת שמעורר

ּכל e‰ÊÂד) ּכי לדעת", אתכם אלקיכם הוי' מנּסה "ּכי ¿∆ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ידי  על ּולהּגיע לעלֹות הּוא הּנסיֹונֹות ְְְְֲִִִֵַַַַַַענין
מן  למעלה ׁשהּוא הוי' את ּדעת לבחינת ּדוקא ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהעבֹודה
ּבעקבֹות  ּובפרט האחרֹון ׁשּבּגלּות ּדהּניצֹוצֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָהּטבע,
מסּתר  האלקי ׁשהּניצֹוץ נסיֹונֹות ׁשל ניצֹוצֹות הם ְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָֹֻמׁשיחא
ׁשרׁש ּגדל על הֹוראה הּוא ּגּופא ּדזה ּביֹותר, ּבהם ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹונעלם
ׁשּבראׁש האבן וכמׁשל יֹותר, מעלה למעלה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעלתן
וכן  הּכתל, מן ּברחּוק נֹופל הּוא למּטה ּדכׁשּנֹופל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹהּכתל,
הּניצֹוצֹות  הּנה יֹותר, למּטה ׁשּנפלּו ּדתהּו ּבהּניצֹוצֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹהּוא
ּדהּנה  יֹותר, למּטה ונפלּו ּביֹותר ּגבֹוהים הם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּבּנסיֹונֹות

הּגׁשמּיי  ּדברים ׁשארי ּכמֹו אינֹו הנּסיֹון הּמתּבררים,ענין ם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָ
הּוא  ׁשהּניצֹוץ ּגׁשמית ׁשתּיה אֹו הּגׁשמי מאכל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָּוכמֹו
הּמאכל  את אֹוכל האדם וכאׁשר הּמתּברר, ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבהּמאכל
וסֹוף, ּתחּלה עליו ׁשּמבר הּתֹורה מצות ּפי על ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָההּוא

ּכדבעי  הּוא אכילתֹו ועצם מברר ד וגּוף זה ידי על הּנה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
ׁשל  התעּסקּות ידי על הּוא ׁשהּברּור והינּו הּמאכל, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָאת
ּכראּוי  אֹותֹו ולאכל עליו לבר הּמאכל עם ְְֱֲִֵֶַַָָָָָָָָָֹהאדם
ההּוא  הּמאכל ידי ועל ׁשמים לׁשם ׁשאֹוכל אדם ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּבאכילת
ועֹוסק  ּומתּפּלל לֹומד ההיא האכילה ּובכח ּכחֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹֹמתחּזק

מתּברר  זה ידי על הּנה הּמצות, וקּיּום חסדים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבגמילּות
ּבכל  הּוא וכן ּבאלקּות, ונכלל ועֹולה ׁשּבהּמאכל ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּניצֹוץ
ועל  ּבהם, ׁשּמתעּסק הּוא הּברּור ּדאפן הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּדברים
לפי  הּוא הּדבר וטעם ׁשּבהם. הּניצֹוץ מתּברר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָידי
ּברּורֹו אפן הּנה ולזאת הּגׁשמי, ּבהּדבר נמצא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהּניצֹוץ
זה  ידי ׁשעל הּגׁשמי, ּבהּדבר ההתעּסקּות ידי על ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּוא
ּדאפן  ּבּנּסיֹון ּכן ּׁשאין מה ּבאלקּות, ונכלל הּניצֹוץ ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעֹולה

ּבעצמֹו ּבֹו ּבההתעּסקּות לא הּוא אם 33הּברּור  ּכי , ְְְְְִִִֵַַַַֹ
הנּסיֹון, על להתגּבר עצמֹו עם האדם ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָּבההתעּסקּות

ּכלל  עצמֹו מּצד ּדבר אינֹו לׁשארי 34ּדהּנּסיֹון ּדֹומה ואינֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּבהם  ויׁש לעצמם מציאּות ׁשהם הּגׁשמּיים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדברים
ההתעּסקּות  ידי על הּוא הּניצֹוץ ּברּור הּנה ולזאת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹניצֹוץ,
הנּסיֹון  אבל הּתֹורה, מצות ּפי על ׁשּיהיה הּגׁשמי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבהּדבר
ולמנע, להעלים ּדבר ׁשהעמד רק ּכלל לעצמֹו ּדבר ְְְְְְֲֳִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאינֹו
ולזאת  ּומסּתיר, מעלים ּׁשהּוא מה מציאּותֹו, ּכח ְְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹוזהּו
ּבעצמֹו ּבהאדם להיֹות צרי ההתעּסקּות ּכל ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהּנה
ּכח  ׁשּמעֹורר ידי על והּוא ההסּתר, את ולדחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹלהתגּבר

ׁשהּוא ׁשּיׁשנֹוהעצמי הּיהדּות נקּדת והּוא הּנׁשמה, ּתקף ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּומעּכב. מֹונע ּכל נגד ּבתקף לעמד מּיׂשראל, אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבכל

גדול, ובתוקף דחיה בדרך הנסיונות על להתגבר – דמשיחא בעקבתא ישראל כל עבודת
משכנותיך  בביהכנ"ס, ברבים לימוד – יעקב אהליך תומ"צ. לקיום כח נותן והקב"ה

טובות. ומדות רעים אהבת – ישראל

האחרֹון p‰Â‰ה) ּבּגלּות יׂשראל ּכל עבֹודת היא זאת ¿ƒ≈ְֲֲִִֵַַַָָָָֹ
הּיהדּות  נקּדת את לעֹורר מׁשיחא, ְְְְְֲִִֵֶַַַָֻּבעקבֹות
עּזּוז  ּובכח יׂשראל, איׁש ּכל ּבלב עמק עמק נמצא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹאׁשר
ּתקף  ּבכל חזק לעמד הּוא יכֹול זֹו, לבבֹו נקּדת ְְְְֲֶַַַָָָָָֹֹֻּגבּורת
את  ּולקּים הּתֹורה את מּללמד ּומעּכב מֹונע ּכל ונגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹעז
את  ויקּים ּתֹורה וילמד הנּסיֹון, על ּולהתגּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹהּמצות,
והמעּכבים, הּמֹונעים אל ּכלל לב לׂשּום מּבלי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמצות
ּדֹומה  אינֹו ׁשהרי ּוכלל, ּכלל עּמהם להתחּׁשב ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹולא
ידי  על לבררֹו ׁשּצריכים הּגׁשמי ׁשּבּדבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָלהּניצֹוץ
ּדוקא, ּדחּיה ידי על הּוא הּברּור ּכאן אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָהעבֹודה,
אין  הרי אֹותם לנּצח הּנסיֹונֹות ּבענין ּדההתּגּברּות ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָוהינּו
ּכי  ּבלבד, ּותפּלה ּבתֹורה ולב ּדמח העבֹודה ידי  על ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹזה

עצם  התּגּלּות ענין ׁשהּוא ׁשּבּנפׁש, העצמי ּבכח ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹאם
ּכל  הּנה ולזאת ּבאלקּות, הּנפׁש ׁשל ּודבקּותּה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּיחידה
מֹונעים  ּכאׁשר ּוכמֹו ּבפעל, ּבּנּסיֹון לעמד הּוא ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָֹֹהעבֹודה
ולא  ּבפעל, ּבּנּסיֹון לעמד צריכים להתּפּלל אֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָֹֹֹֹמּללמד
אם  ּכי ּומענה, טענה ּבדר לא הינּו מלחמה, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבדר
זה  וכל ּומצוה, הּתֹורה ּבדרכי ּולהתנהג ּולהתּפּלל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹללמד
ׁשּום  ּבלי העצמי ּתקף ׁשהּוא ּפנימי ּובחּיּות ּגדֹול ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹֹּבתקף
הּנסיֹונֹות, על מתּגּברים ּדוקא ׁשּבזה ּכלל, ּומענה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָטענה
ּבאמּונה  מאמינים ּבני מאמינים יׂשראל ּכל ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּדהּנה
והּתֹורה  זּולתֹו, ואין הּוא לבּדֹו יתּבר ּדהּוא ְְְְְְִֵֵַַָָָָּפׁשּוטה

יעמד  זה ּבתקף הּנה ולזאת הּמה, נצחּיים חזק ּומצוֹות  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ
ּכי  ,יתּבר מּדֹותיו אחר להרהר ּבלי ד' מצוֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָלקּים
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ספר 33) (1 שבהערה פר"ת המאמרים לספר (נוסף גם ראה
.14 שבהערה ותש"ח ה'ש"ת המאמרים

תער"ב 34) המשך שם) פר"ת המאמרים לספר (נוסף גם ראה

תשל"ו  ליראיך נתת המתחיל דיבור מאמר תרפא. עמוד ב חלק
ועוד. .17 שבהערה

שצריך.ד. כפי
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ּבעקבֹות  ּדדוקא יתּבר מּלפניו ּכזאת היתה ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָֹלּמה
ּכאּלּו, ּגדֹולֹות נסיֹונֹות יהיּו נמּוכֹות ּבנׁשמֹות ְְְְְְִִִִֵָָָמׁשיחא
ּבזמן  נׁשמתֹו להֹוריד הוי' ּבחר ּבֹו ּכי ּברּור יֹודע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָאּלא
ועז  ּכח ּבֹו נתן יתּבר והּוא לטֹובתֹו, זה ּובמקֹום ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּולזּככֹו לבררֹו עּמֹו אּתֹו ּכחֹו ואּדרּבא ּבּנּסיֹון, ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָֹֹלעמד

ּוכמאמר  אֹור, ּבא 35ּולהֹוסיף הּוא ּברּו הּקדֹוׁש "אין ְְֲִֵַַַָָָ
אּלא ה ּבטרּוניא  מבּקׁש אינֹו מבּקׁש ּוכׁשהּוא ּבריֹותיו, עם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

"יתּבר ּכחֹו ּכפי נֹותן הּוא נֹותן ּוכׁשהּוא ּכחן, ,36ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹ
הּקדֹוׁש לֹו נֹותן אז ּכחֹו, ּכפי עֹוׂשה האדם ּדכאׁשר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹהינּו
הּטבע, מן ׁשּלמעלה ּבאפן ּכביכֹול ּכחֹו ּכפי הּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּברּו
נֹותן  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אׁשר הּדבר וּדאי הרי לזאת ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹואי

ּולהׁשלים  ועּכּובים הּמניעֹות ּכל על להתגּבר ּכח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹלֹו
אּלא  ּתלּוי הּדבר אין הרי ּכן ואם העליֹונה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּכּונה
נקּדת  ּתקף ּכח לעֹורר עצמֹו, עם והתעּסקּותֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֹֻּבעבֹודתֹו
וקּיּום  הּתֹורה ּבלּמּוד להתקּׁשר ּבּנּסיֹון לעמד ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹנפׁשֹו,
הּבּתי  ׁשהם יעקב", אהלי ּטבּו "מה וזהּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּמצות.
ּבאֹותּיֹות  הּׁשקידה ידי ּדעל מדרׁשים, ּובּתי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָּכנסּיֹות
ּו"מׁשּכנתי ּדוקא, ּברּבים ובקר ערב ּבׁשעּורי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּתֹורה
הּבא  טֹובֹות הּמּדֹות וקנין רעים האהבת ׁשהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָיׂשראל",
ּליראי "נתּתה זה ידי על הּנה הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּלּמּוד
הּנסיֹונֹות. ּכל על להתגּבר חזק לעמד להתנֹוסס", ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹּנס 

אהל  יושבי אבל ארעי. אהל רק זה אבל יעקב, בעקב, היו"ד את ממשיכים עסקים בעלי
אהליך  ולכן נפש, במסירות העבודה – הגלות בזמן ישראל. משכנותיך קבע, דירת –

ישראל. למשכנותיך שוה הוא יעקב

ּומׁשּכנֹות p‰Â‰ה) יעקב אהלי ּׁשּמחּלק מה יּובן ¿ƒ≈ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָֹ
ּדהּנה  מיחדים, ענינים לׁשני אהל 37יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֻ

אמר  ּוביעקב קבע, ּדירת הּוא ּומׁשּכן עראי ּדירת ְְֲֲִִִֶַַַַַַָָֹהּוא
עבֹודה, אפני ב' יׁש ּדהּנה מׁשּכן, אמר ּוביׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹאהל,
הּבעלי  ּכי אהל, יׁשבי ועבֹודת עסקים הּבעלי ְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹעבֹודת

עקב  יּו"ד ׁשהּוא "יעקב" נקראים ּוכׁשם 38עסקים , ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹ
מדרגֹות  לכאֹורה הם ּכ הּגּוף, סֹוף הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהעקב
ּתמיד  ׁשּטרּודים לפי יׂשראל, ׁשּבקֹומת ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָהּתחּתֹונֹות
ויגיעת  נפׁש ּביגיעת עצּומה ּביגיעה ועבֹודתם ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבפרנסתם
קּיּום  הּוא ּדוקא ידם ועל ּבהם הּנה ּבאמת אבל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבׂשר,
הּיּו"ד  ׁשּממׁשיכים עקב, יּו"ד וזהּו יׂשראל, קֹומת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכל
ּבהענינים  ּדגם והינּו ּבהעקב, ּגם הּיהדּות נקּדת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻׁשהּוא
טֹובֹות  מּדֹות ממׁשיכים וקנין ּדמסחר ְְְְְְִִִִִִַַָָהּפׁשּוטים
הם  וכאׁשר רעים, ואהבת צדקה ּונתינת חסדים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּוגמילּות
ּגדֹול  רּוח נחת נעׂשה מּזה הּנה לּתֹורה, עּתים ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָקֹובעים
ּומפרסם  וכּידּוע הּוא, ּברּו סֹוף אין עד מעלה ְְְְְְֵַַַַַָָָָָֻלמעלה
וגדל  ּברּבים הּלּמּוד ּבמעלת סֹופרים ּומּפי ספרים ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹמּפי
ּומּכל  ואּגדה, הלכה ולּמּוד ּתהּלים אמירת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָהּזכּות
והם  אהל יׁשבי אבל עראי", "ּדירת זה נקרא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹמקֹום

ּבקביעּות, ּבּתֹורה ּתמיד ׁשעֹוסקים חכמים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּתלמידי
ּדכתיב  וזהּו קבע". "ּדירת ּתֹורתם עדּות 39נקראת "וּיקם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהיא  עצמּה ׁשהּתֹורה ּביׂשראל", ׂשם ותֹורה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביעקב
עּלאה  ּבריו חכמה ּדקּודׁשא עּלאה היכלא הּנקראת ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ

ּבתמידּות,ז 40הּוא  ׁשם מתּגּלה הּוא ּברּו סֹוף אין ׁשאֹור ,ְְִִִֵֶֶַָָ
רק הּוא  אּלא אינֹו עדּות אבל יׂשראל, ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמתּגּלה

ולכן  ּביעקב, נמׁש הּוא עּלאה חכמה מּבחינת ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹהארה
יעקב", אהלי ּטבּו "מה וזהּו עראי". "ּדירת ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹנקראת

ּוכמאמר  טֹובים, הם יעקב אּלא 41ּדאהלי טֹוב "אין ְְֲֲֳִֵֵֵֶַַַָָֹ
אבל  ּבלבד, עראי ּדירת רק הּוא מקֹום מּכל אבל ְֲֲֲִִִַַַָָָָָָּתֹורה",
הּוא  יׂשראל מׁשּכנֹות ׁשהם ּבּתֹורה ּתמיד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָההתעּסקּות
ּבב' מחּלקם ולזאת קבע, ּדירת ׁשהּוא יֹותר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹנעלה
הּוא  זה ּכל אמנם מּזה. זה חלּוקים וענינים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָמדרגֹות
עליֹון  מדרגֹות חּלּוקי יׁש ּדאז והדרגה, ּדסדר ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבהעבֹודה
ּבהּברּור  הּוא הּגלּות ּבזמן העבֹודה ּכאׁשר אבל ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָותחּתֹון,
יעקב  אהלי הּנה אז נפׁש, ּובמסירּות ּדנסיֹונֹות ְְְֲֳִִִִִֵֵֶֶַָָֹניצֹוצֹות
יעקב", אהלי ּטבּו "מה וזהּו יׂשראל. מׁשּכנֹות ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹהם
ׁשּלֹו, הּיׁש ּובּטּול "מה" ּבבחינת העבֹודה ידי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּדעל
טבּו אז הּנה ּבּנּסיֹון, ועֹומד הּיהדּות נקּדת ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹֻּומעֹורר
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הקב"ה 35) אין המתחיל דיבור מאמר וראה א. ג, זרה עבודה
ואילך). קפו עמוד תרמ"ח המאמרים (ספר תרמ"ח בטרוניא בא
רנז  עמוד תרפ"ה המאמרים (ספר תרפ"ה הנ"ל המתחיל דיבור
תרפ"ט  המאמרים ספר וראה ואילך] 169 עמ' לעיל [נדפס ואילך).

ואילך. 120 עמוד
ג.36) יב, פרשה רבה במדבר ראה
דיבור 37) מאמר בלק תורה לקוטי ראה - לקמן הבא בכל

אור  גם וראה ואילך). ד עמוד סוף (עד, ה פרק טובו מה המתחיל

ואילך. א'לו עמוד בלק התורה אור ב. מט, המגיד להרב תורה
עץ 38) בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס ראה

ריש  אור תורה ב. פרק למהרח"ו) אצילות סדר (שער ג שער חיים
מקומות. ובכמה ויצא. פרשת

ה.39) עח, תהלים
פרק 40) תרל"ו רבים מים בהמשך נתבאר א. ר, ב חלק זוהר

ואילך. קפו
ג.41) ו, פרק אבות

הכוחות).ה. מעל (בתביעה הוא.ז.עליונה.ו.בעלילה ברוך הקדוש של עליון היכל
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חפץ  ּבלעם והּנה יׂשראל. מׁשּכנֹות ּכמֹו יעקב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאהלי
ּוכתיב  יׂשראל, את את 42לקּלל ל אלקי ה' וּיהפ" ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

מדרׁשים, ּובּתי ּכנסּיֹות ּבּתי ׁשּיהיּו לברכה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּקללה
יׂשראל  עם ּדההנהגה והינּו ּביׂשראל, הּׁשכינה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהׁשראת

ּברּור  ידי ּדעל נּסי", "הוי' וזהּו הּטבע, מן למעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשּיתגּלה  ׁשּלנּו, נס הּוא הוי' הּנה הּנסיֹונֹות, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָניצֹוצי

אלקּות  הּוא עצמֹו ּדהּטבע יּכירּו והּכל .43האמת ְְְֱֱִֶֶַַַַַָֹֹ

.h"txz fenz b"ie a"i
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ו.42) כג, תצא
(43.31 שבהערה ישראל שובה המתחיל דיבור מאמר גם ראה

פסח  המועד חול משיחת - הטבע מן ולמעלה טבע קונטרס
תרצ"ג.

•
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

דוחק ‡. היה טוב, יום סעודת לאכול (כשישבו
לחפש  והתחילו המסובים כל עבור שלימות במצות
זה  על ואמר דוקא, שלימות המצות שיהיו ולדקדק

אדמו"ר:) כ"ק
בשבורות  היא השלימות שעיקר היא, האמת

וד"ל. דוקא,
ובמדרש ·. עקיבא,1בגמרא מרבי סיפור מובא

כי  בציבור, בתורה לקרוא לעלות רצה לא לא שפעם
פעמים. שלש פעמיים, מקודם הפרשה את סידר

כתוב  הרי קשה, שוקל,2לכאורה איזה סופר איה
כך  על אומרים האותיות 3שרז"ל כל סופרים שהיו

בתורה, בקיאים כך כל היו הם אם ובכן, שבתורה.
בתורה  לקרוא עקיבא ר' רצה לא איפוא, מדוע,
אך  אדעתי'. לאו שזה מפני הוא התירוץ אלא ברבים?
מדוע  כך, כל בקיאים היו הם אם מוחוור, לא עדיין

אדעתי'? לאו זה אכן
ברבים, דבר לומר או לקרוא כשצריכים הרי,
ובמיוחד  יטעו, שלא לכך, מוכנים להיות צריכים
שנים. של למספר או דורות של למספר הנוגע בדבר
בסעודה  בלילה שאתמול מה לגבי זאת אומר אני
את  הזקן רבנו ראה שנה באיזו בדיוק מסרו לא
הרב  הסתלקות לפני שנה אירע זה באמת הרוזינאי.
נולד  לכך בהתאם תרס"ח־ס"ט. בשנת מברדיצ'וב,

תקנ"ב־נ"ג. בשנת הרוזינאי
פסח ‚. של אחרון לסעודת קרא טוב שם הבעל

שבת  לסעודות שמות שישנם כשם משיח". "סעודת
קראו  כך וכו', אנפין זעיר קדישא, עתיקא ויום־טוב,
פסח  של אחרון יום לסעודת טוב שם הבעל אצל

משיח". "סעודת
פתוחה  היתה שהדלת המנהג, היה סעודה באותה

טעם  טוב שם הבעל של בביתו שנכח מי וכל לכל,
פסח. של אחרון מסעודת

שם  הבעל בימי היו בכלל ארוך. סיפור כך על יש
יבש. – הים סביב  הפתגם, כידוע מנגדים, גם טוב
שם  הבעל אצל מנהג היה הנה לסיפור הקדמה וכעין
וביניהם  חדשים כלים קונים היו פסח שלכבוד טוב,
הכוסות  את אותם. טובלים שהיו כוסות הרבה גם
וכדומה. רביעית־כוס תורה, של בשמות קוראים היו
כלי  אומר, והיה בכלים מתבונן היה טוב שם הבעל
על  להעמיד לא זה וכלי השולחן, על להעמיד זה

כך. על טעמים אמר ולא השולחן,
של  אחרון משיח" שב"סעודת אירע אחת פעם
מהשולחן, כוס להוריד טוב שם הבעל הורה פסח
הרי  פסח של אחרון לסעודת אותה. טבלו שלא מפני
טעם  אחד וכל חדשים אנשים כסדר מגיעים היו
משהו, לטעום לי גם תנו וביקש: אחד נכנס משהו,
הכוס  את בראותו כוס. שאין לו ענו והמסובים
כוס  כאן עומדת הרי אורח: אותו אמר בצד, שהניחו
נענה  נטבלה. לא זו שכוס המסובים, לו ענו ריקה.
שם  הבעל מששמע משנה. הדבר אין ואמר: האורח
עצמו. על זאת גילה הוא אמר: האורח, דברי טוב
גמור. בעל־תשובה מכן לאחר נעשה יהודי אותו
שלא  נולדו זה אירוע מלפני שילדיו נודע זמן כעבור

בטהרה.
סיפרתי  כאן אלא אריכות, ישנה זה בסיפור

צור.בקי 
שכן  פסח, של באחרון היא משיח" "סעודת

צדקנו. משיח הארת גילוי מאיר פסח של באחרון
ר"ל.„. רעה שנה פעם היתה הזקן רבנו בימי

במשנה  מאן־ 4– דבר, נקרא מתי מחלוקת, ישנה
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ר"פ 1) רבה שמות גם ראה אלקים. וידבר עה"פ יתרו פ' תנחומא
תשא.

יח.2) לג, ישעיה

א.3) ל, קידושין ב. טו, חגיגה
מ"ד.4) פ"ג תענית
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אחד  ביום אנשים שלשה כשמתים אומר אחד דאמר
מתים  שאלפים כעת כל־שכן דבר, נקרא זה זהו 5– .

המוסגר. מאמר
שם  של התיבות שראשי הזקן, רבנו אז אמר
לה' הודו של ר"ת אותו הוא כח ליעף הנותן ברכת
שיומשך  לעולם, טוב שיהיה כדי הוא, והפירוש כי,
חסדו  חסדו, ידי על זה הרי הגשמי לעולם טוב

הפסוק  על חסידות אז אמר הזקן ורבנו הודו 6העצמי,
טוב. כי לה'

החסד  כח, ליעף הנותן להימשך צריך כן גם היום
ואשר  משיח, חבלי ושיתמעטו לעבור שנוכל העצמי,
צדקנו  משיח ידי על השלימה לגאולה נזכה בקרוב

אמן. בימינו במהרה
תשובת ‰. היו תרס"ו בשנת ברוסיה הפוגרומים

תרס"ה. שנת של המרידה על הרשעה המלכות
תרס"ה, בשנת בוילנה שנערכה הרבנים באסיפת
שהרבנים  יחליטו שהרבנים הממשלה דרשה ממנה
למדה  עד חול בלימודי מלומדים יהיו והמלמדים
יהיה  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אז ואמר מסויימת,

יהיה. לא זה  אך שיהיה, מה
ר' הרה"ג היושב־ראש היה אסיפה באותה
דוד  ר' הרה"ג שם היה כן קצנלנבויגן, טעבעלע
כ"ק  הוד את שאלו האסיפה באמצע מקארלין.
וענה: משהו, לומר רוצה הוא אם הרה"ק, אאמו"ר
הוא  אם מבריסק חיים ר' את גם שאלו לא. עדיין
הוד  לא. שעדיין ענה כן גם והוא משהו, לומר רוצה
מבריסק, חיים ר' את אז ביקש הרה"ק אאמו"ר כ"ק
שהם  לרבנים בסמיכות יכתבו הקשישים שהרבנים
חיים  ר' באמת. שמים ירא הוא שהנסמך נותנים,
עוזר  חיים ר' הרה"ג אל מכתב אז כתב מבריסק
צעירים  לרבנים סמיכות בנתינת לדקדק גרודזנסקי,

שמים. ליראת בנוגע
כ"ק  הוד את שוב ביקשו האסיפה נעילת לפני

א  משהו, לומר הרה"ק אז אאמו"ר שאלו מיאן. הוא ך
משהו  לומר רוצה הוא אם מבריסק חיים ר ' את שוב
מסודר  היה לא מבריסק חיים ר' – מיאן. כן גם והוא
בענין  אך בעניניו, מסודר היה שבעצם למרות בזה.
רצה  ואם לכך, לב  שם היה לא האסיפה סדר שמירת

– זמן. בכל מדבר היה
חיים  ר' שגם הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשראה
אינו  מבריסק שהרב  כיוון אמר: לדבר, רוצה אינו

אני. אדבר – לדבר רוצה

לומר  החל הרה"ק אאמו"ר כ"ק :7והוד
ברצוננו  ולא ישראל מארץ יצאנו ברצוננו "לא
אותנו  הגלה מלכנו אבינו הקדושה. לארצנו נשוב
לעין  לומר צריכים אך לשם. אותנו יחזיר והוא משם
הנשמות  לא אבל בגלות, הם שלנו הגופים שרק כל,

והנפשות".
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד של החמורים דבריו
מהמלוכה. נציגים שני נכחו באסיפה חזק. רושם עשו
המזרח  ללשונות פרופסור והשני משומד היה האחד
מה  כל רשמו והם האידיש, שפת והבין באקדמיה
אסרו  מכן לאחר אמר. הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד
סבלו  ובעיקר הרה"ק... אאמו"ר כ"ק הוד את

החרדים. היהודים
הרוסית  המלוכה רצתה עת"ר בשנת יותר מאוחר
שלא  לוותר ורצתה האמורה, הגזירה את לחדש
שהרבנים  אלא מטעם", ל"רבנים להזדקק יצטרכו
ורצו  כמעט הרבנים כל מלומדים. יהיו בעצמם
אמר  לעשות. מה יאוש: מתוך באמרם לכך להסכים
למרות  יהיה. לא זה הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אז
ללמוד, שיודעים כאלה ישנם מטעם" ה"רבנים שבין
אאמו"ר  כ"ק הוד סבר יראים, כמה גם וביניהם
לדבר  כשצריכים השתדלות של שבענין הרה"ק
מטעם, לרב שייך זה – רישום של בענין או למלכות
אל  ללכת צריכים ערוך" "שולחן של בשאלה אבל
להיות  צריך אך ערוך", "שולחן אמנם ישנו הרב ,

הרב . וזהו חי, ערוך" "שולחן
הוא  סטאליפין. אז היה ענינים לאותם המיניסטר
רבנים, של משלחת אליו וכשהגיעה גדול, רשע היה
פי  על אף בפניהם. להסתכל רשעותו, מצד רצה, לא
בחרו  ליהודים. כך כל הרע לא רשעותו ערך לפי כן
הפלך, משר ביקש והוא רבנים, שבעה של בועד אז
חיים  ר' הרה"ג ואת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שאת
לו  ענה הפלך שר אך ועד. באותו יבחרו לא מבריסק
השבעה. בועד נבחרו ושניהם להיות, יכול לא שזה
רחב  ועד גם היה שבעה, של זה מצומצם ועד על נוסף

רבנים. הרבה של יותר
שכאשר  דעה, וגדולי לב  אבירי היו השבעה בועד
בכל  דעותיהם על עומדים היו לכך זקוקים היו

בשע  לב  שבורי היו שבעצם למרות נטילת תוקף. ת
כיפור  ביום ביותר הגדול הצדיק כמו לסעודה ידים
בתוקף  עומדים היו לכך זקוקים כשהיו אך למנחה,

גדול.
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ורשה.5) בגיטו המרד אירע שאז נודע זו, שיחה אחרי זמן משך
א.6) קלו, תהלים

ע"ד.7) ח"א התמים בתחילתו. יד קונטרס גם ראה
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שהמן  למרות אז: אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
נשארה, עדיין המן מחשבת אבל יותר, קיים לא
הרבנים  שאם השלטון, נציגי איימו מכן לאחר ימ"ש.
פוגרומים  ושניים מאה הכינו כבר הם יוותרו, לא
הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד ענה כך ועל ישראל. בערי
הגזירה  כך על שאין כיוון כלל, מפחדים אנו אין מכך

ח"ו. העליונה
המוסגר. מאמר העליונה, הגזירה ישנה כן כעת  –

–
לשמור  ישראל, ערי בהרבה ועדות סידרו אז
במקומות  ולהודיע הנכונים במקומות ולהשתדל
"מכבי  ועדות כינו הוועדות את המצב. על הנחוצים

הממשלה. מצד עליהם חשד יפול שלא כדי אש",
.Â.מכאיבה התבטאות ישנה היום בהפטרת

ומדינות  פתרוס מצרים, אשור, מונה שהוא לאחר
ישראל  בני של הצרות כל הים. איי גם כתוב אחרות,
האינקוויזציה  כמו היבשה, במדינות היו עתה עד
כעת  הים. באיי לא אבל בכלל, ובאירופה הספרדית
נשפך  כבר באירופה הים. לאיי להגיע עומד כבר זה
בה  נשפך שלא אחת פינה בה אין יהודי, דם הרבה
הים. לאיי להגיע עומד כבר זה וכעת יהודי, דם הרבה
קרובה  ישועה של הזמן אמנם זה מאד, מר המצב
אלא  לדבר, מאד קשה – בינתיים אך לבוא,
ר"ל  עתה לעת הנה – האמת את לומר שמוכרחים
מ"צרה" לעשות בנו, תלוי והדבר לבוא, קרובה צרה

אור. להיות ושיתחיל "צהר", –
את  ולהאיר הקר הרחוב את לחמם צריכים
בו  שפרצה בבנין בלילה הישן אדם בן להעיר החושך.
כך  שהרי חוב, כי־אם חסד, גמילות זה אין שריפה,

אדם  הלילה באמצע להעיר אדם בני בטבע מוטבע
שריפה. בו שנפלה בבית הישן

וצריכים  אש בוערת ר"ל, שריפה משתוללת כעת
מבית  וללכת לרחוב לצאת יש הנרדמים. את להעיר
בתלמודי  בחדרים, הילדים נתינת על לעורר לבית
יהדות, הילדים את מלמדים בהם – כשרים תורה
ל"תומכי  מתכוון אינני ובישיבות, – ברכה, עשיית
בית  בזמן בכלל. לישיבות אלא דוקא, תמימים"
בית  ומשחרב  המקדש, בבית העבודה היתה המקדש
מדרשות, ובבתי כנסיות בבתי היא העבודה המקדש

לצ  היא ביחוד העבודה על וכעת ולעורר לרחוב את
ממש. בנפש שנוגע במה ובפרט בכלל היהדות חיזוק

.Ê הזקן רבנו ערוך" ב"שולחן התבטאות :8ישנה
הרי  לכאורה בלבו. ה' נגע  אשר החיל וכל שמים ירא
ויש  שמים ירא יש הוא, הענין אלא לשון, כפל זה
שלומד, אדם שמים, ירא להיות יכולים חיל. איש
חיל  איש ברחוב. דבר שום לעשות לא אך מתפלל,
ה' שיראת מפני וזאת ברחוב, גם שעוסק משמעו,
כלומר, מ"ח, בגימטריא חיל לבבו. בפנימיות נוגעת
שם  של האחרונים הצירופים במ"ח עוסק שהוא

ח"ם  בני באדמת .9אלקים,
צריכים  לא הפקר אנשי ישראל". "מחנה קיים
יהודים: ולבקש לרחוב לצאת לעשות, צריכים כאן.
ומר  קשה המצב עצמכם. על ריחמו תשובה, עשו

נראית. לא הטבה מאד,
הכלל, מכן ולאחר הפרט בתחילה היה בעבר
הפרט. מכן ולאחר הכלל בתחילה נוגע כעת, ואילו
יהודית, תפלה כעת נוגעת כמה עד כלל יודעים לא
לתפלה  מחכים מלאכים מיליוני רבא, שמי' יהא אמן

לרבש"ע. להביא – רבא שמי' יהא לאמן יהודית,
gqt ly oexg` mei zcerq
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חצות.8) תיקון קודם הערה סידור ועי' ס"ב. פ"א אור.9)או"ח לתורה בהוספות נתבאר

•
ycew zexb`

תרצ"ה] תמוז [ג'

קאראסיק  שי' ר"א

פרנסתו, בענין שאלתו אודות על מכתבו על במענה

באהלה  פרנסה השי"ת לו יעזור כי הדבר הי' טוב בודאי

על  עצמו יתן דכאשר ספק ובלי בזה, וישתדל תורה, של

תנאי  אם הוא השאלה עיקר אמנם בעזה"י. מסוגל הי' זה

על  היושבים לדעת יוכלו זה ואת לזה, מתאימים המקום

דאפשר, מה בכל פרנסה אחר לחפש צריך אופן בכל אתר.

בגו"ר. ובמנוחה בריוח פרנסתו לו יזמין והשי"ת

שליט"א] אדמו"ר [כ"ק בשם

fi jxk v"iixden w"b`
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לגּבי  לא קרח, ׁשל אּלּו ׁשאלֹות על ענה ׁשּמׁשה מצינּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלא

יברא  ּבריאה "ואם אמר רק הּוא ציצית; לגּבי ולא ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹמזּוזה

אהרן, אחי ּבהיֹותֹו ּבּדבר, נֹוגע היה ׁשּמׁשה לֹומר, ויׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹה'".

ּבּדבר, נֹוגע והּוא הֹוראה ׁשּמֹורה חכם ׁשּתלמיד היא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוההלכה

קּבלּתי". ּכ" לֹומר מסמ ְְִִֵַַָָֻאינֹו
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éúàNð íäî ãçà:íäî ãçà-úà éúòøä àìå ¤¨³¥¤Æ¨½̈¦§¬Ÿ£¥−Ÿ¦¤©©¬¥¤«

æèeéä Eúãr-ìëå äzà çø÷-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤½Ÿ©©¨Æ§¨£¨´§½¡−
:øçî ïøäàå íäå äzà ýåýé éðôìæéLéà | eç÷e ¦§¥´§Ÿ̈®©¨¬¨¥²§©«£−Ÿ¨¨«§´¦´

éðôì ízáø÷äå úøè÷ íäéìr ízúðe Búzçî©§¨À§©¤³£¥¤Æ§½Ÿ¤§¦§©§¤º¦§¥³
úzçî íéúàîe íéMîç Búzçî Léà ýåýé§Ÿ̈Æ¦´©§¨½£¦¦¬¨©−¦©§®Ÿ

:Búzçî Léà ïøäàå äzàåçéLéà eç÷iå §©¨¬§©«£−Ÿ¦¬©§¨«©¦§º¦´
úøè÷ íäéìr eîéNiå Là íäéìr eðziå Búzçî©§¨À©¦§³£¥¤Æ¥½©¨¦¬£¥¤−§®Ÿ¤

:ïøäàå äLîe ãrBî ìäà çút eãîriåèéìä÷iå ©©«©§À¤²©¬Ÿ¤¥−¤¬§©«£«Ÿ©©§¥̧
ìäà çút-ìà äãrä-ìk-úà çø÷ íäéìr£¥¤¬¸Ÿ©Æ¤¨¨´¥½̈¤¤−©´Ÿ¤

ýåýé-ãBáë àøiå ãrBî:äãrä-ìk-ìàñ ¥®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨«¥¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr bl zegiy ihewl)

¯eaˆ È„ÈÓ˙a ˜ÏÁ Ì‰Ï LiL(טז טו, (רש"י ∆≈»∆≈∆ƒ¿ƒ≈ƒ

ּבאֹותּה "חלק נאמר: אבל ÁÓ‰ּבּמדרׁש ׁשהקריבּו". ְְֱִֵֶֶַַָָƒ¿»ְֲִִֶָ

אינֹו ּבּמנחה קרח עדת ׁשל חלקם ׁשהרי ּכן, ּכתב לא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹרׁש"י

לׁשיטתֹו, (ורׁש"י 'ׁשּלהם' ּבזה ׁשּי אין ולכן ּפרּוטה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשוה

ד"ה  ב כז, סוכה - ׁשּלֹו נחׁשב אינֹו ּפרּוטה מּׁשוה ְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשּפחֹות

איׁש ּומאתיים החמיׁשם ׁשל חלקם מהּֿׁשאיןּֿכן האזרח). ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָכל

ׁשל צּבּור ‰M‰ּבתמידי Ïkׁשל ּבתמיד אֹו ּבמנחה ‡B˙B(לא ְִִִֵֶ»«»»ְְְִִֶָָֹ

ÌBi‰.חלק לקרֹותֹו ׁשּי ׁשפיר – ( «ְִִֵֶַָָ

éùéìùë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
àëíúà älëàå úàfä äãrä CBzî eìãaä¦¨´§½¦−¨«¥¨´©®Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈

:òâøkáëéäìà ìà eøîàiå íäéðt-ìr eìtiå §¨«©©¦§³©§¥¤Æ©´Ÿ§½¥¾¡Ÿ¥¬
ìrå àèçé ãçà Léàä øNa-ìëì úçeøä̈«−Ÿ§¨¨®̈¨¦³¤¨Æ¤«¡½̈§©¬

:óö÷z äãrä-ìkñâëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¨«¥−̈¦§«Ÿ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlãëáéáqî eìrä øîàì äãrä-ìà øac ¥«Ÿ©¥¬¤¨«¥−̈¥®Ÿ¥«¨Æ¦¨¦½

:íøéáàå ïúc çø÷-ïkLîìäëCìiå äLî í÷iå §¦§©−Ÿ©¨¨¬©«£¦¨«©¨´̈¤½©¥−¤
:ìàøNé éð÷æ åéøçà eëìiå íøéáàå ïúc-ìà¤¨¨´©«£¦¨®©¥«§¬©«£−̈¦§¥¬¦§¨¥«

åëéìäà ìrî àð eøeñ øîàì äãrä-ìà øaãéå©§©¥̧¤¨«¥¹̈¥ÀŸ´¿̈¥©Á¨«¢¥̧
øLà-ìëa eòbz-ìàå älàä íérLøä íéLðàä̈«£¨¦³¨«§¨¦Æ¨¥½¤§©¦§−§¨£¤´

:íúàhç-ìëa eôqz-ït íäìæëìrî eìriå ¨¤®¤¦¨−§¨©Ÿ¨«©¥«¨À¥©¯



רכא iying ,iriax - fi - gxw zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íøéáàå ïúãå áéáqî íøéáàå ïúc çø÷-ïkLî¦§©²Ÿ©¨¨¬©«£¦−̈¦¨¦®§¨¨̧©«£¦¹̈
íäéðáe íäéLðe íäéìäà çút íéávð eàöé̈«§´¦¨¦À¤µ©¨«¢¥¤½§¥¤¬§¥¤−

:ítèåçëýåýé-ék ïeòãz úàæa äLî øîàiå §©¨«©Ÿ»¤»¤¼§ŸÆ¥«§½¦«§Ÿ̈´
ì éðçìLàì-ék älàä íéNrnä-ìk úà úBNr §¨©½¦©«£¾¥¬¨©©«£¦−¨¥®¤¦−Ÿ
:éalîèëälà ïeúîé íãàä-ìk úBîk-íà ¦¦¦«¦§³¨¨«¨¨Æ§ª´¥½¤

ýåýé àì íäéìr ã÷té íãàä-ìk úc÷ôe§ª©Æ¨¨´¨½̈¦¨¥−£¥¤®¬Ÿ§Ÿ̈−
:éðçìLìäúöôe ýåýé àøáé äàéøa-íàå §¨¨«¦§¦§¦º̈¦§¨´§Ÿ̈À¨«§¨̧

øLà-ìk-úàå íúà ärìáe äét-úà äîãàä̈«£¨¨³¤¦̧¨Æ¨«§¨³Ÿ¨Æ§¤¨£¤´
eöàð ék ízrãéå äìàL íéiç eãøéå íäì̈¤½§¨«§¬©¦−§®Ÿ¨¦«©§¤¾¦¯¦«£²

:ýåýé-úà älàä íéLðàäàìøaãì Búlëk éäéå ¨«£¨¦¬¨¥−¤¤§Ÿ̈«©«§¦Æ§©Ÿ½§©¥¾
øLà äîãàä ò÷azå älàä íéøácä-ìk úà¥¬¨©§¨¦−¨¥®¤©¦¨©¬¨«£¨−̈£¤¬

:íäézçzáìòìázå äét-úà õøàä çzôzå ©§¥¤«©¦§©³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§©¬
çø÷ì øLà íãàä-ìk úàå íäéza-úàå íúàŸ−̈§¤¨«¥¤®§¥³¨¨«¨¨Æ£¤´§½Ÿ©

:Leëøä-ìk úàåâìíäì øLà-ìëå íä eãøiå §¥−¨¨«§«©¥̧§¹¥´§¨£¤¬¨¤²
CBzî eãáàiå õøàä íäéìr ñëzå äìàL íéiç©¦−§®Ÿ¨©§©³£¥¤Æ¨½̈¤©«Ÿ§−¦¬

:ìäwäãìeñð íäéúáéáñ øLà ìàøNé-ìëå ©¨¨«§¨¦§¨¥À£¤²§¦«Ÿ¥¤−¨´
:õøàä eðrìáz-ït eøîà ék íì÷ìäìLàå §Ÿ®̈¦´¨«§½¤¦§¨¥−¨¨«¤§¥¬

íéúàîe íéMîçä úà ìëàzå ýåýé úàî äàöé̈«§−̈¥¥´§Ÿ̈®©ÀŸ©¥´©«£¦¦³¨©̧¦Æ
:úøèwä éáéø÷î Léàñæéàýåýé øaãéå ¦½©§¦¥−©§«Ÿ¤©§©¥¬§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàáïøäà-ïa øærìà-ìà øîà ¤¤¬¥«Ÿ¡¸Ÿ¤¤§¨¹̈¤©«£´Ÿ
-úàå äôøOä ïéaî úzçnä-úà íøéå ïäkä©Ÿ¥À§¨¥³¤©©§ŸÆ¦¥´©§¥½̈§¤

:eLã÷ ék äàìä-äøæ LàäâúBzçî úà ¨¥−§¥¨®§¨¦−¨¥«¥¿©§Á
érwø íúà eNrå íúLôða älàä íéàhçä©«©¨¦̧¨¥¹¤§©§ŸÀ̈§¨¸Ÿ¹̈¦ª¥³
ýåýé-éðôì íáéø÷ä-ék çaænì éetö íéçô©¦Æ¦´©¦§¥½©¦«¦§¦ª¬¦§¥«§Ÿ̈−

c÷iå:ìàøNé éðáì úBàì eéäéå eLãøærìà çwiå ©¦§®̈§¦«§¬§−¦§¥¬¦§¨¥«©¦©º¤§¨¨´
eáéø÷ä øLà úLçpä úBzçî úà ïäkä©Ÿ¥À¥µ©§´©§½¤£¤¬¦§¦−

:çaænì éetö íeòwøéå íéôøOääéðáì ïBøkæ ©§ª¦®©§©§−¦¬©¦§¥«©¦¨º¦§¥´
àì øLà øæ Léà áø÷é-àì øLà ïrîì ìàøNé¦§¨¥ÀÂ§©Â©£¤̧«Ÿ¦§©¹¦´À̈Â£¤Â´Ÿ
ýåýé éðôì úøè÷ øéè÷äì àeä ïøäà òøfî¦¤³©©«£ŸÆ½§©§¦¬§−Ÿ¤¦§¥´§Ÿ̈®
ýåýé øac øLàk Búãrëå çø÷ë äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³§¸Ÿ©Æ§©´£¨½©«£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²

:Bì äLî-ãéaôåìàøNé-éða úãr-ìk eðliå §©¤−«©¦¹Ÿ¨£©³§¥«¦§¨¥Æ
ízà øîàì ïøäà-ìrå äLî-ìr úøçnî¦¨´¢½̈©¤¬§©©«£−Ÿ¥®Ÿ©¤¬

:ýåýé ír-úà ízîäæäãrä ìäwäa éäéå £¦¤−¤©¬§Ÿ̈«©§¦À§¦¨¥³¨«¥¨Æ

äpäå ãrBî ìäà-ìà eðôiå ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ©¦§Æ¤´Ÿ¤¥½§¦¥¬
:ýåýé ãBák àøiå ïðrä eäqëçäLî àáiå ¦−̈¤«¨®̈©¥−̈§¬§Ÿ̈«©¨³Ÿ¤Æ

:ãrBî ìäà éðt-ìà ïøäàåñ §©«£½Ÿ¤§¥−¬Ÿ¤¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(53 'nr bi zegiy ihewl)

‰È„Ó ˙ˆ˜Ó ÂÈÏÚ ‰Á¯qL Ì„Â ¯Na CÏÓ(כב טז, (רש"י ∆∆»»»»∆»¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ּבעיני  ּומאּוסה סרּוחה היתה יׂשראל ּבני ׁשהנהגת ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהיינּו

אֹותם  ּופּתה הסית קרח ׁשהרי ּבֹו, למרד התּכּונּו לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה',

לסרחֹון  אֹותם ׁשהביא קרח, ואּלּו זֹו. למחלקת ׁשהכניסם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעד

ׁשאינֹו ודם, ּבׂשר מל ּבּמלכּות. מֹורד מּמׁש, חֹוטא הּוא ְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה,

אבל  ׁשּסרחּו; מאּלּו ּגם מּכּלם, נפרע החֹוטא, מי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻיֹודע

האחד  האיׁש מיהּו יֹודע הרי מחׁשבֹות, הּיֹודע ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

העדה. ּכל על יקצף ּומּדּוע ְִֵֵַַַַָָָֹהחֹוטא,

éòéáøè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéenøä ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥ÀŸ
eìtiå òâøk íúà älëàå úàfä äãrä CBzî¦Æ¨«¥¨´©½Ÿ©«£©¤¬Ÿ−̈§®̈©©¦§−

:íäéðt-ìràé-úà ç÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå ©§¥¤«©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ©´¤
íéNå çaænä ìrî Là äéìr-ïúå äzçnäÂ©©§Â̈§¤¨¤̧¨¥¹¥©³©¦§¥̧©Æ§¦´
íäéìr øtëå äãrä-ìà äøäî CìBäå úøè÷§½Ÿ¤§¥¯§¥¨²¤¨«¥−̈§©¥´£¥¤®

âpä ìçä ýåýé éðôlî óöwä àöé-ék:óáéçwiå ¦«¨¨¬©¤²¤¦¦§¥¬§Ÿ̈−¥¥¬©¨«¤©¦©̧
ìäwä CBz-ìà õøiå äLî øac | øLàk ïøäà©«£¹Ÿ©«£¤´¦¤´¤À©¨̧¨Æ¤´©¨½̈

âpä ìçä äpäåúøèwä-úà ïziå íra óøtëéå §¦¥²¥¥¬©¤−¤¨¨®©¦¥Æ¤©§½Ÿ¤©§©¥−
:írä-ìrâéíéiçä ïéáe íéúnä-ïéa ãîriå ©¨¨«©©«£¬Ÿ¥«©¥¦−¥´©«©¦®

:äôbnä øörzåãéäraøà äôbna íéúnä eéäiå ©¥«¨©−©©¥¨«©¦«§À©¥¦Æ©©¥½̈©§¨¨¬
-ìr íéúnä ãálî úBàî òáLe óìà øNr̈¨²¤−¤§©´¥®¦§©¬©¥¦−©

:çø÷-øácåèçút-ìà äLî-ìà ïøäà áLiå §©«Ÿ©©¨³¨©«£ŸÆ¤¤½¤¤−©
:äøörð äôbnäå ãrBî ìäàô ´Ÿ¤¥®§©©¥−̈¤«¡¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(69 'nr gl zegiy ihewl)

‰Óe¯˙Ï . . LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ . . Ô‰k‰ ˙‡ ÈÂÏ ÌÈc˜‰ Ì‡L∆ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆«…≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»
‰ÏB„b(כט יח, (רש"י ¿»

עצם  ׁשּמּצד לֹומר מסּתּבר לא הּפׁשט, ּדר על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבלּמּוד

הּתרּומה  חלק ּבטבל ּבפעל יׁשנֹו ּכבר ּתרּומה להפריׁש ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחּיּוב

מיחד  ּפסּוק צריכים מּדּוע מּובן זה ּולפי להפריׁש). ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻ(ׁשעתיד

ּתרּומה  להפריׁש חּיב ּבּכרי הּכהן את הּלוי הקּדים  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשאם

ְָּגדֹולה.

éùéîçæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæé| øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥´
úéáì ähî ähî ízàî ç÷å ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥À§©´¥«¦¿̈©¤´©¤Á§¥̧
øNr íéðL íúáà úéáì íäàéNð-ìk úàî áà̈¹¥¥³¨§¦«¥¤Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈
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:eähî-ìr ázëz BîL-úà Léà úBhîçéúàå ©®¦´¤§½¦§−Ÿ©©¥«§¥Æ
ãçà ähî ék éåì ähî-ìr ázëz ïøäà íL¥´©«£½Ÿ¦§−Ÿ©©¥´¥¦®¦µ©¤´¤½̈

:íúBáà úéa LàøìèéãrBî ìäàa ízçpäå §−Ÿ¥¬£¨«§¦©§−̈§´Ÿ¤¥®
:änL íëì ãreà øLà úeãrä éðôìëäéäå ¦§¥Æ¨«¥½£¤²¦¨¥¬¨¤−¨«¨§¨À̈

éúkLäå çøôé eähî Ba-øçáà øLà Léàä̈¦²£¤¬¤§©−©¥´¦§®̈©«£¦Ÿ¦´
íðélî íä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìrî¥«¨©À¤§ªÆ§¥´¦§¨¥½£¤²¥¬©¦¦−

:íëéìràëeðziå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå £¥¤«©§©¥̧¤¹¤§¥´¦§¨¥À©¦§´
ähî ãçà àéNðì ähî íäéàéNð-ìk | åéìà¥¨´¨§¦«¥¤¿©¤Á§¨¦̧¤¹̈©¤̧
úBhî øNr íéðL íúáà úéáì ãçà àéNðì§¨¦³¤¨Æ§¥´£Ÿ½̈§¥¬¨−̈©®

:íúBhî CBúa ïøäà ähîeáë-úà äLî çpiå ©¥¬©«£−Ÿ§¬©¨«©©©¬¤²¤
:úãrä ìäàa ýåýé éðôì úhnäâëúøçnî éäéå ©©−Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤¨«¥ª«©§¦´¦¨«¢À̈

-ähî çøt äpäå úeãrä ìäà-ìà äLî àáiå©¨³Ÿ¤Æ¤´Ÿ¤¨«¥½§¦¥²¨©¬©¥
öiå éåì úéáì ïøäàìîâiå õéö õöiå çøô à ©«£−Ÿ§¥´¥¦®©³Ÿ¥¤̧©Æ©¨¥́¦½©¦§−Ÿ

:íéã÷Lãëéðôlî úhnä-ìk-úà äLî àöiå §¥¦«©Ÿ¥̧¤³¤¨©©ŸÆ¦¦§¥´
Léà eç÷iå eàøiå ìàøNé éða-ìk-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤¨§¥−¦§¨¥®©¦§¬©¦§−¦¬

:eähîô ©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr bl zegiy ihewl)

˙B¯t‰ ÏkÓ ÁÈ¯Ù‰Ï ¯‰ÓÓ‰ È¯t‰ ‡e‰ ,ÌÈ„˜L ‰nÏÂ¿»»¿≈ƒ«¿ƒ«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»«≈
כג) יז, (רש"י

עד  הּמתעּכב חסד ׁשל ׁשפע ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבאר

ראּוי  הּוא אם האדם את ּדנים היכל ּבכל ּכי למּטה, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּנמׁש

ּכל  ּדר ּבמהירּות הּׁשפע עֹובר ּכהנים ּבברּכת א זה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹלׁשפע

ויׁשטף  ּכמנהגֹו יל ׁש"הלֹו מאד, ּגדֹול נהר ּוכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָֹֹהעֹולמֹות,

האתהּפכא: ענין ּגם נרמז ּובזה המעּכבים". והעפר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהעצים

ּבּזרם  נסחפת היא הּסתימה, את ּבֹוקעים הּמים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכאׁשר

נגררים ׁשהּמים עד ללכת, ".‡È¯Á‰"ּוממהרת ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ«¬∆»

éùùäëähî-úà áLä äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¨¥º¤©¥³
éøî-éðáì úBàì úøîLîì úeãrä éðôì ïøäà©«£ŸÆ¦§¥´¨«¥½§¦§¤¬¤§−¦§¥¤®¦

:eúîé àìå éìrî íúpeìz ìëúeåëäLî Nriå §©¯§«Ÿ¨²¥«¨©−§¬Ÿ¨ª«©©−©¤®
:äNr ïk Búà ýåýé äeö øLàkôæëéða eøîàiå ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−¥¬¨¨«©«Ÿ§Æ§¥´

eðlk eðãáà eðråb ïä øîàì äLî-ìà ìàøNé¦§¨¥½¤¤−¥®Ÿ¥¬¨©²§¨©−§ª¨¬
:eðãáàçëýåýé ïkLî-ìà áøwä | áøwä ìk ¨¨«§´Ÿ©¨¥¯©¨¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−

:råâì eðîz íàä úeîéñçéàýåýé øîàiå ¨®©¦¬©−§¦§«Ÿ©©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ
éðáe äzà ïøäà-ìàéáà-úéáe EeàNz Czà E ¤©«£½Ÿ©À̈¨¤³¥«¨¦̧Æ¦½̈¦§−

éðáe äzàå Lc÷nä ïår-úàeàNz Czà E ¤£´Ÿ©¦§¨®§©¨Æ¨¤´¦½̈¦§−

:íëúpäk ïår-úàáéçà-úà íâåéåì ähî E ¤£¬Ÿ§ª©§¤«§©´¤©¤ÁÁ©¥̧¥¦¹
éáà èáLéìr eåléå Czà áø÷ä EEeúøLéå E ¥³¤¨¦̧Æ©§¥´¦½̈§¦¨¬¨¤−¦¨«§®
éðáe äzàå:úãrä ìäà éðôì Czà EâeøîLå §©¨Æ¨¤´¦½̈¦§¥−¬Ÿ¤¨«¥ª«§¨«§Æ

éìk-ìà Cà ìäàä-ìk úøîLîe EzøîLî¦§©§§½¦§¤−¤¨¨®Ÿ¤©Á¤§¥̧
íä-íâ eúîé-àìå eáø÷é àì çaænä-ìàå Lãwä©³Ÿ¤§¤©¦§¥̧©Æ´Ÿ¦§½̈§«Ÿ¨ª¬©¥−

:ízà-íbãéìr eåìðåúøîLî-úà eøîLå E ©©¤«§¦§´¨¤½§¨«§À¤¦§¤̧¤Æ
rBî ìäàáø÷é-àì øæå ìäàä úãár ìëì ã ´Ÿ¤¥½§−Ÿ£Ÿ©´¨®Ÿ¤§−̈«Ÿ¦§©¬
:íëéìàäúàå Lãwä úøîLî úà ízøîLe £¥¤«§©§¤À¥µ¦§¤´¤©½Ÿ¤§¥−

éða-ìr óö÷ ãBò äéäé-àìå çaænä úøîLî¦§¤´¤©¦§¥®©§Ÿ¦«§¤¬²¤−¤©§¥¬
:ìàøNéåíiåìä íëéçà-úà ézç÷ì äpä éðàå ¦§¨¥«©«£¦À¦¥³¨©̧§¦Æ¤£¥¤´©«§¦¦½

ýåýéì íéðúð äðzî íëì ìàøNé éða CBzî¦−§¥´¦§¨¥®¨¤º©¨¨³§ª¦Æ©«Ÿ̈½
:ãrBî ìäà úãár-úà ãárìæéðáe äzàåE ©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§©¨´¨¤´

çaænä øác-ìëì íëúpäk-úà eøîLz EzàÂ¦§Â¦§§¸¤§ª©§¤¹§¨§©¯©¦§¥²©
ïzà äðzî úãár ízãárå úëøtì úéaîìe§¦¥¬©¨−Ÿ¤©«£©§¤®£Ÿ©´©¨À̈¤¥Æ

:úîeé áøwä øfäå íëúpäk-úàôçøaãéå ¤§ª©§¤½§©¨¬©¨¥−¨«©§©¥´
úøîLî-úà Eì ézúð äpä éðàå ïøäà-ìà ýåýé§Ÿ̈»¤©«£Ÿ¼©«£¦Æ¦¥´¨©´¦§½¤¦§¤−¤
íézúð Eì ìàøNé-éðá éLã÷-ìëì éúîeøz§«Ÿ®̈§¨¨§¥´§¥«Â¦§¨¥Â§Æ§©¦¯

éðáìe äçLîì:íìBò-÷çì EèEì äéäé äæ §¨§¨²§¨¤−§¨¨«¤´¦«§¤¬§²
-ìëì íðaø÷-ìk Làä-ïî íéLãwä Lãwî¦¬Ÿ¤©¢¨¦−¦¨¥®¨Â¨§¨Â̈§¨
øLà íîLà-ìëìe íúàhç-ìëìe íúçðî¦§¨º̈§¨©¨À̈§¨£¨¨Æ£¤´

éðáìe àeä Eì íéLã÷ Lã÷ éì eáéLé:EéLã÷a ¨¦´¦½´Ÿ¤¨«¨¦¬§²−§¨¤«§¬Ÿ¤
Lã÷ Búà ìëàé øëæ-ìk epìëàz íéLãwä©¢¨¦−«Ÿ§¤®¨¨¨ÆŸ©´Ÿ½−Ÿ¤

:Cl-äéäéàéúôeðz-ìëì íðzî úîeøz El-äæå ¦«§¤¨«§¤§º§©´©¨À̈§¨§Ÿ»
éðáìe íézúð Eì ìàøNé éðaéúðáìå EEzà E §¥´¦§¨¥¼§´§©¦À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²¦§−

:Búà ìëàé Eúéáa øBäè-ìk íìBò-÷çìáéìk §¨¨®¨¨¬§¥«§−Ÿ©¬Ÿ«µŸ
íúéLàø ïâãå LBøéz áìç-ìëå øäöé áìç¥´¤¦§½̈§¨¥−¤¦´§¨®̈¥«¦¨²

íézúð Eì ýåýéì eðzé-øLà:âéøLà-ìk éøeka £¤¦§¬©«Ÿ̈−§¬§©¦«¦¥º¨£¤¯
øBäè-ìk äéäé Eì ýåýéì eàéáé-øLà íöøàa§©§¨²£¤¨¦¬©«Ÿ̈−§´¦«§¤®¨¨¬

:epìëàé Eúéáaãé:äéäé Eì ìàøNéa íøç-ìk §¥«§−«Ÿ§¤«¨¥¬¤§¦§¨¥−§¬¦«§¤«
åèýåýéì eáéø÷é-øLà øNa-ìëì íçø øèt-ìk̈¤´¤Â¤¤§¨¨º̈£¤©§¦¯©«Ÿ̈²

úà äcôú äãt | Cà Cl-äéäé äîäaáe íãàä«¨¨¬©§¥−̈¦«§¤¨®©´¨´Ÿ¦§¤À¥µ
äàîhä äîäaä-øBëa úàå íãàä øBëa§´¨«¨½̈§¥²§«©§¥¨¬©§¥−̈

:äcôzæèóñk Ekøra äcôz Lãç-ïaî åéeãôe ¦§¤«§¨Æ¦¤´Ÿ¤¦§¤½§¤̧§§½¤²¤
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:àeä äøb íéøNr Lãwä ì÷La íéì÷L úLîç£¥¬¤§¨¦−§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦¬¥−̈«
æéàì ær øBëá-Bà áNk øBëá-Bà øBL-øBëa Cà©´§«¿«§¸¤¹¤«§¬¥²¬Ÿ

çaænä-ìr ÷øæz íîc-úà íä Lã÷ äcôú¦§¤−´Ÿ¤¥®¤¨º̈¦§³Ÿ©©¦§¥̧©Æ
:ýåýéì ççéð çéøì äMà øéè÷z íaìç-úàå§¤¤§¨´©§¦½¦¤²§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

çéïéîiä ÷BLëe äôeðzä äæçk Cl-äéäé íøNáe§¨−̈¦«§¤¨®©«£¥¯©§¨²§¬©¨¦−
:äéäé Eìèéeîéøé øLà íéLãwä úîeøz | ìk §¬¦«§¤«´Ÿ§´Ÿ©¢¨¦À£¤̧¨¦¬

éðáìe Eì ézúð ýåýéì ìàøNé-éðáéúðáìå EE §¥«¦§¨¥»©«Ÿ̈¼¨©´¦§À§¨¤¯§¦§Ÿ¤²
éðôì àåä íìBò çìî úéøa íìBò-÷çì Ezà¦§−§¨®̈§¦Á¤̧©¨¬¦Æ¦§¥´

:Czà Erøæìe Eì ýåýéëïøäà-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈½§−§©§£¬¦¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤©«£ÀŸ
íëBúa Eì äéäé-àì ÷ìçå ìçðú àì íöøàa§©§¨Æ´Ÿ¦§½̈§¥¾¤Ÿ¦«§¤¬§−§¨®

:ìàøNé éða CBúa Eúìçðå E÷ìç éðàñ £¦³¤§§Æ§©«£¨´§½§−§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(63 'nr el zegiy ihewl)

‰‡Óh‰ ‰Ó‰a‰ ¯BÎa ˙‡Â . . CÏ ‰È‰È . . ÌÁ¯ ¯Ët Ïk»∆∆∆∆ƒ¿∆»¿≈¿«¿≈»«¿≈»
‰cÙz(טו (יח, ƒ¿∆

החמֹור  ּפדּית הּוא הּפדיֹון ׁשּגדר מּוכח הּכתּובים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָמּפׁשטּות

יהיה"),‰Ô‰kמּיד ל") הּכהן ׁשל הּוא מּׁשּנֹולד ּתכף ּכי , ִַ«…≈ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַֹ

הקּלה  וגם הּכהן, מן לפּדֹותֹו ליׂשראל צּותה ׁשהּתֹורה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּלא

לּכהן  נתן ׁשאם אֹומרים יׁש והּנה, ּבׂשה. לפּדֹותֹו ׁשּיכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעליו

לׁשיטה  ׁשּגם לֹומר, יׁש אבל הּמצוה. את קּים לא החמֹור ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשּתי  רק נתּפרׁשּו ׁשּבּכתּוב אּלא הּכהן, מן היא הּפדּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹזֹו

החמֹור. נתינת לא ועריפה, ּפדּיה ְְְֲֲִִִֵַַַָָֹּבררֹות,

éòéáùàëìàøNéa øNrî-ìk ézúð äpä éåì éðáìå§¦§¥´¥¦½¦¥¬¨©²¦¨©«£¥¬§¦§¨¥−
-úà íéãár íä-øLà íúãár óìç äìçðì§©«£®̈¥³¤£«Ÿ̈¨Æ£¤¥´«Ÿ§¦½¤

:ãrBî ìäà úãáráëéða ãBò eáø÷é-àìå £Ÿ©−¬Ÿ¤¥«§«Ÿ¦§§¬²§¥¬
àèç úàNì ãrBî ìäà-ìà ìàøNé:úeîì ¦§¨¥−¤´Ÿ¤¥®¨¥¬¥−§¨«

âëàeä éålä ãáråíäå ãrBî ìäà úãár-úà §¨©̧©¥¦¹À¤£Ÿ©Æ´Ÿ¤¥½§¥−
éða CBúáe íëéúøãì íìBò úwç íðår eàNé¦§´£Ÿ¨®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéãëøNrî-úà ék ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«¦º¤©§©´
ézúð äîeøz ýåýéì eîéøé øLà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À£¤̧¨¦³©«Ÿ̈Æ§½̈¨©¬¦
éða CBúa íäì ézøîà ïk-ìr äìçðì íiåìì©«§¦¦−§©«£¨®©¥Æ¨©´§¦¨¤½§Æ§¥´

:äìçð eìçðé àì ìàøNéôäëýåýé øaãéå ¦§¨¥½¬Ÿ¦§£−©«£¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàåëzøîàå øaãz íiåìä-ìàå ¤¤¬¥«Ÿ§¤©«§¦¦´§©¥»§¨«©§¨´

øNrnä-úà ìàøNé-éða úàî eç÷ú-ék íäìà£¥¤¼¦«Â¦§Â¥¥̧§¥«¦§¨¥¹¤©©«£¥À
íúîøäå íëúìçða ízàî íëì ézúð øLà£¤̧¨©¯¦¨¤²¥«¦−̈§©«£©§¤®©«£¥«Ÿ¤³
:øNrnä-ïî øNrî ýåýé úîeøz epnî¦¤̧Æ§©´§Ÿ̈½©«£¥−¦©©«£¥«

æëïøbä-ïî ïâck íëúîeøz íëì áLçðå§¤§©¬¨¤−§«©§¤®©¨¨Æ¦©½Ÿ¤
:á÷iä-ïî äàìîëåçëízà-íâ eîéøz ïk §©«§¥−̈¦©¨«¤¥´¨¦³©©¤Æ

eç÷z øLà íëéúøNrî ìkî ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½¦ŸÆ©§§´Ÿ¥¤½£¤´¦§½
úîeøz-úà epnî ízúðe ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®§©¤³¦¤̧Æ¤§©´

:ïäkä ïøäàì ýåýéèëeîéøz íëéúðzî ìkî §Ÿ̈½§©«£−Ÿ©Ÿ¥«¦ŸÆ©§´Ÿ¥¤½¨¦¾
BLc÷î-úà Baìç-ìkî ýåýé úîeøz-ìk úà¥−¨§©´§Ÿ̈®¦¨̧¤§½¤¦§§−

:epnîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå ¦¤«§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãgxew zyxt ycewÎzay zecreezdn)

(c"kyz

epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡N˙ ‡ÏÂ(לב (יח, ¿…ƒ¿»»≈¿«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆

הּמבחר, מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּת ׁשאם אֹומר אּתה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻמּנין

חטא  עליו תׂשאּו ולא לֹומר, ּתלמּוד עֹון? ּבנׂשיאת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאּתם

פרי)(ס 

לקּים  אדם חּיב ּכּמה עד למדים, נמצינּו ה'ּספרי' ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָמּדברי

אחד  היה וזה מּׁשּורתֿהּדין. לפנים הּדּור, ׁשל ּבאפן מצוה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּכל

הּנׂשיאים  מן יֹותר מֹוהריי"צ אדמֹו"ר כ"ק ׁשּתבע ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּדברים

האחרֹונֹות. ּבׁשנֹותיו ּובמיחד לֹו, ְְְֲִִֶַָָָָֻׁשּקדמּו

.ïîéñ ì"àéðã ,íé÷åñô ä"ö
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øéèôîìBaìç-úà íëîéøäa íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®©«£¦«§¤³¤¤§Æ
úàeáúëå ïøb úàeáúk íiåìì áLçðå epnî¦¤½§¤§©Æ©«§¦¦½¦§©¬−Ÿ¤§¦§©¬

:á÷éàìíëúéáe ízà íB÷î-ìëa Búà ízìëàå ¨«¤©«£©§¤³ŸÆ§¨¨½©¤−¥«§¤®
:ãrBî ìäàa íëúãár óìç íëì àeä øëN-ék¦«¨¨¬Æ¨¤½¥¬¤£«Ÿ©§¤−§¬Ÿ¤¥«

áìBaìç-úà íëîéøäa àèç åéìr eàNú-àìå§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§©«£¦«§¤¬¤¤§−
àìå eìlçú àì ìàøNé-éðá éLã÷-úàå epnî¦¤®§¤¨§¥¯§¥«¦§¨¥²¬Ÿ§©§−§¬Ÿ

ôôô :eúeîú̈«

.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
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,"íëéúBáàáe" ,eøîà ì"æøå .íëéúBáàa©£¥¤§¨§©£¥¤

,íäéøáwî íéúnä àéöBäì eèhçiL¤§©§§¦©¥¦¦¦§¥¤

.íéèèçð íéúî ,íéiç ïåòaL¤©£Ÿ©¦¥¦¤§¨¦

(æè,'åâå eàøe eávéúäíLëe ¦§©§§§¥

ì ìBëé éðà éúlôz éãé ìòLúà úBpL ¤©§¥§¦¨¦£¦¨§©¤

äîçìî íëa äòât íà Ck ,íézòä̈¦¦¨¦¨§¨¨¤¦§¨¨

àìå ,áéBàä ìò ãîòì éúlôúa çk äéä̈¨Ÿ©¦§¦¨¦©£Ÿ©¨¥§Ÿ

ïîæ ìk Cìî Lwáì íéëéøö íúééä¡¦¤§¦¦§©¥¤¤¨§©

.éç éðàL(æé,íBiä íéhç øéö÷ ¤£¦©§¦¦¦©

mixn zxhr
ìt:ía eîçliå áàBî Cìî ãéáe íézLéýåýé-ìà e÷ræiåeììtúä §¦§¦À§©Æ¤´¤½̈©¦¨«£−¨«©¦§£³¤§Ÿ̈Æ¦§©§

'äìíéìraä-úà ãárpå ýåýé-úà eðáær ék eðàèç eøîàiå ©©«Ÿ§´¨½̈¦³¨©̧§Æ¤§Ÿ̈½©©«£¬Ÿ¤©§¨¦−
jãárðå eðéáéà ãiî eðìévä äzrå úBøzLrä-úàåeìàL àì ìáà §¤¨«©§¨®§©À̈©¦¥²¦©¬«Ÿ§¥−§©«©§¤«¨£¨Ÿ¨£

ízîçìî íBçìì Cìî íäì:àéìraøé-úà ýåýé çìLiåïBòãbïãa-úàå ¨¤¤¤¦§¦§©§¨©¦§©³§Ÿ̈Æ¤§ª©´©¦§§¤§½̈
ïBLîLìûeîL-úàå çzôé-úàå ¦§§¤¦§−̈§¤§¥®

ìàøNéa íéëìBî eéä àì ék íòìviå ¦¦Ÿ¨§¦§¦§¨¥©©¥̧
'äíëúàíäéãé ìòíëéáéà ãiî ¤§¤¹©§¥¤¦©³«Ÿ§¥¤

áéáqî íéáLBéäçèa eáLzå: ©§¦Æ¦¨¦½©¥«§−¤«©
áéøLàk ízà ìáàék eàøzå £¨©¤©£¤©¦§À¦´

íëéìr àa ïBnr-éða Cìî Lçð̈º̈¤´¤§¥«©»¨´£¥¤¼
äîçìnìàì éì eøîàzåäéäð ©¦§¨¨©´Ÿ§¦½¾Ÿ¦§¤

àöBé èôBMä äéä øLà eðéúBáàk©£¥£¤¨¨©¥¥

äîçìna íäéðôìékíàCìîé Cìî- ¦§¥¤©¦§¨¨¦¦¤−¤¦§´Ÿ
eðéìríâä ,eðzîçìî íçlé àeäå ¨¥®§¦¨¥¦§©§¥£©

ék íëì òeãiLíëéäìà ýåýéå ¤¨©¨¤¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
:íëkìîâéCìnä äpä äzrå ©§§¤«§©À̈¦¥¬©¤²¤

ízøça øLàäòeLzä øeáòa £¤¬§©§¤−©£©§¨

øçàî ,äNòLízìàL øLàìò ¤¨¨¥©©£¤´§¤§¤®©

CìîCìî íëéìr ýåýé ïúð äpäå ¤¤§¦¥̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−¤«¤
Bëéìîäå íëãé ìò íékñä ék:ãéCà ¦¦§¦©¤§¤§¦§¦©

ízãárå ýåýé-úà eàøéz-íà¦¦«§´¤§Ÿ̈À©«£©§¤³
BúàåéúBöî eøîLúåízrîLe ŸÆ§¦§§¦§¨§©§¤´

BìB÷aäNò úBöîaeøîú àìå §½§¦§£¥§¬Ÿ©§−
ýåýé ét-úàäNòú-àì úBöîa ¤¦´§Ÿ̈®§¦§Ÿ©£¤

Cìnä-íâå ízà-íb íúéäå¦«§¦¤´©©¤À§©©¤̧¤Æ
ýåýé øçà íëéìr Cìî øLà£¤´¨©´£¥¤½©©−§Ÿ̈¬

íëéäìàäîçìnì íëéðôì Cìé øLà ¡«Ÿ¥¤«£¤¥¥¦§¥¤©¦§¨¨

íëúà òéLBäì:åèàì-íàå §¦©¤§¤§¦³Ÿ
íúéøîe ýåýé ìB÷a eòîLú¦§§Æ§´§Ÿ̈½§¦¤−

ýåýé ét-úàBúçbLä øéñé àì æà ¤¦´§Ÿ̈®¨Ÿ¨¦©§¨¨

÷ø ,íënîíëa ýåýé-ãé äúéäå ¦§¤©§¨«§¨¯©§Ÿ̈²¨¤−
äúéäL Bîk:íëéúBáàáeæè-íb §¤¨§¨©«£«¥¤«©

äzréìîäì íékñäL øçàíëéìò C ©¨Æ©©¤¦§¦§©§¦£¥¤

Cìîøácä-úà eàøe eávéúä ¤¤¦§©§´§½¤©¨¨¬
äNò ýåýé øLà äfä ìBãbä©¨−©¤®£¤´§Ÿ̈½Ÿ¤−

íëéðérììàBMä úìàL àlîé øLà §¥«¥¤«£¤§©¥§¥©©¥

äáBèì àìå ,'ä éðéòa äòø àéä íà óà©¦¦¨¨§¥¥§Ÿ§¨

áLçé:æéíBiä íéhç-øéö÷ àBìä ¥¨¥£³§¦«¦¦Æ©½
úàæ ìk íòå ,áLçé äìì÷ì øènäå§©¨¨¦§¨¨¥¨¥§¦¨Ÿ

ýåýé-ìà àø÷àøènä ìòzéåï ¤§¨Æ¤§Ÿ̈½©©¨¨§¦¥¬
øèîe úBì÷úìàL àlîé ïk ék Ÿ−¨¨®¦¥§©¥§¥©

äòø íà àéä äáBhä ,Lwáîääaø íëúrø-ék eàøe eòãeézøîà øLàkíúéNr øLàe íëîöòìì ýåýé éðéra:Cìî íëì ìBàLçéàø÷iå ©§©¥©¨¦¦¨¨§´§À¦¨«©§¤³©¨Æ©£¤¨©§¦£¤³£¦¤Æ§©§§¤§¥¥´§Ÿ̈½¦§¬¨¤−¤«¤©¦§¨³
ýåýé-ìà ìàeîLøènä ìòýåýé-úà ãàî írä-ìë àøéiå àeää íBia øèîe úì÷ ýåýé ïziåCìnä úìàL àèç øeáòaìàeîL-úàåìò §¥Æ¤§Ÿ̈½©©¨¨©¦¥¯§Ÿ̈²Ÿ¬Ÿ¨−̈©´©®©¦¨¸¨¨¨¬§²Ÿ¤§Ÿ̈−©£¥§§¥©©¤¤§¤§¥«©

Ba eñàî elàëe ,åéiça Cìî eëéìîäL:èééãár-ãra ìltúä ìûeîL-ìà írä-ìë eøîàiåéäìà ýåýé-ìà Eeðôñé-ék úeîð-ìàå EãBò ¤¦§¦¤¤§©¨§¦¨£©«Ÿ§¸¨¨¹̈¤§¥À¦§©¥¯§©£¨¤²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©¨®¦«¨©³§



רכז

ì ärø eðéúàhç:Cìî eðì ìàL ©Ÿ¥̧Æ¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤
ëeàøéz-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©¦½̈

úàfä ärøä-ìk úà íúéNr ízà©¤´£¦¤½¥¬¨¨«¨−̈©®Ÿ
ízãárå ýåýé éøçàî eøeñz-ìà Cà©À©¨¸Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½©«£©§¤¬

:íëááì-ìëa ýåýé-úààëeäzä éøçà | ék eøeñz àìå ¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«§−Ÿ¨®¦´©«£¥´©ÀŸ
:änä eäú-ék eìévé àìå eìérBé-àì øLàáëLhé-àì ék £¤¯«Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦¬Ÿ¥«¨¦Â«Ÿ¦³Ÿ

úBNrì ýåýé ìéàBä ék ìBãbä BîL øeára Bnr-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤©½©«£−§´©¨®¦ µ¦´§Ÿ̈½©«£¬
:írì Bì íëúà¤§¤²−§¨«

`xenl iy
.ïåéñ Lãç(àë,eäzäéepk Ÿ¤¦¨©Ÿ¦

.äøæ-äãBáòì(áëBîL øeáòa ¨£¨¨¨©£§
,ìBãbäíëéìò BîL àöiL øeáòa ©¨©£¤¥¥§£¥¤

.íëòéLBî àeäL,'ä ìéàBä ékék ¤¦£¤¦¦¦

.'ä òaLð,íòììkî älâñ íòì ¦§©§¨§©§ª¨¦¨

.íénòä̈©¦

mixn zxhr
eðéúàhç-ìk-ìr,æàî eðéNò øLà ©¨©Ÿ¥̧Æ£¤¨¦¥¨

úBNòìì ärø:Cìî eðì ìàL ©£¨½̈¦§¬Ÿ−̈¤«¤
ë-ìà írä-ìà ìûeîL øîàiå©¸Ÿ¤§¥³¤¨¨Æ©

eàøézàìäízàøákíúéNr ¦½̈£Ÿ©¤´§¨£¦¤½
úàfä ärøä-ìk úà.áéLäì ïéàå ¥¬¨¨«¨−̈©®Ÿ§¥§¨¦

ýåýé éøçàî eøeñz-ìà Cà©À©¨¸Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½
íëááì-ìëa ýåýé-úà ízãárå©«£©§¤¬¤§Ÿ̈−§¨§©§¤«

....äfî õeçå :ïBòä øtëéå:àëàìå ¦ª©¤¨§¦¤§−Ÿ
eøeñz'ä éøçàî| ékàéää äëéìää ¨®¥©£¥¦´©£¦¨©¦

äëéìä àéäeäzä éøçàíéìéìàä ¦£¦¨©«£¥´©ÀŸ¨¡¦¦

-ék eìévé àìå eìérBé-àì øLà£¤¯«Ÿ¦²§¬Ÿ©¦−¦
änä eäúLnî íäa ïéàå:áëék ¬Ÿ¥«¨§¥¨¤©¨¦Â

åéðôì íéàèBç ízàL ét-ìò-óà-àì ©©¦¤©¤§¦§¨¨«Ÿ
LhéáBæòé àìBnr-úà ýåýéøëfL àìôð ïôBàa íäéìò çébLîeøeáraèòîúé àlLìBãbä BîLíëòéLBî 'äL íéBbaìéàBä ékòaLðúBNrì ýåýé ¦³ŸŸ©£§Ÿ̈Æ¤©½©§¦©£¥¤§¤¦§¨¤¨©©«£−¤Ÿ¦§©¥§´©¨®©¦¤¦£¤¦ µ¦´¦§©§Ÿ̈½©«£¬

írì Bì íëúàäleâñ: ¤§¤²−§¨«§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.miwlg 2Îe zFwc 38 ,mixdvA 3 drW ,'b mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©§£¨¦

.daFhl Epilr `Ad iWingd mFiaE iriaxd mFiA ,fEnY Wcg W`xŸŸ¤©©¨§¦¦©©£¦¦©¨¨¥§¨



רכח

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
èéïåùàøà:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

áøîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæµŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìà | øacänãà äøô E ©¥´¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¨¸£ª¹̈

äéìr äìr-àì øLà íeî da-ïéà øLà äîéîz§¦À̈£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨
:ìrâàéöBäå ïäkä øærìà-ìà dúà ízúðe «Ÿ§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³

:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà dúàŸ¨Æ¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«
ãäfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øærìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈

:íéîrt òáL dîcî ãrBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«
ädøNa-úàå døò-úà åéðérì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥®̈¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ

:óøNé dLøt-ìr dîc-úàååõr ïäkä ç÷ìå §¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ§¨©´©Ÿ¥À¥¬
éìLäå úrìBú éðLe áBæàå æøàCBz-ìà C ¤²¤§¥−§¦´®̈©§¦§¦¾¤−

:äøtä úôøN(éåì)æõçøå ïäkä åéãâa ñaëå §¥©¬©¨¨«§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³
ïäkä àîèå äðçnä-ìà àáé øçàå íéna BøNa§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−

:áørä-ãrçíéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦
:áørä-ãr àîèå íéna BøNa õçøåè| óñàå §¨©¬§¨−©®̈¦§¨¥−©¨¨«¤§¨©´

õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãrì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯

àåä úàhç äcð éîì úøîLîì:(ìàøùé)éñaëå §¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«Â§¦¤Â
-ãr àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä̈«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−©
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áørä̈®̈¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçìàéíãà Lôð-ìëì úîa râpä §ª©¬¨«©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®
:íéîé úráL àîèåáéíBia Bá-àhçúé àeä §¨¥−¦§©¬¨¦«´¦§©¨º©¯

àhçúé àì-íàå øäèé éréáMä íBiáe éLéìMä©§¦¦²©¬©§¦¦−¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈
:øäèé àì éréáMä íBiáe éLéìMä íBiaâé-ìk ©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−¬Ÿ¦§¨«¨

àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa râpä©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤
àîè åéìr ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî àåää©¦−¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´

:Bá Búàîè ãBò äéäéãéíãà äøBzä úàæ ¦«§¤½−ª§¨¬«µŸ©½̈¨−̈
øLà-ìëå ìäàä-ìà àaä-ìk ìäàa úeîé-ék¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´

:íéîé úráL àîèé ìäàaåèçeúô éìk ìëå ¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«§ŸÆ§¦´¨½©
:àeä àîè åéìr ìéút ãéîö-ïéà øLàæèìëå £¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−«§¸Ÿ

úîá Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìr òbé-øLà£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´§¥½
:íéîé úráL àîèé øá÷á Bà íãà íörá-Bà«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

æéïúðå úàhçä úôøN øôrî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬
:éìk-ìà íéiç íéî åéìr̈¨²©¬¦©¦−¤¤«¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oikxr(iyiy meil)

jzhiyl yiy dpy dxyr rax` jk lr sqedcr oaxegdn
,laeid zpye oaxegd zpy llek ,l`wfgi z`eapúéLå íéøNò¤§¦§¦

ïééåäzelbl yye mixyrd zpy `id d`eapd zpyy `vnp - ¨§¨
dpy ynge mixyra' l`wfgi ixac jixacl s` miywe ,oikiedi

.'epzelbløîéîì Cì úéà éàî àlàoeaygy ,xn`z dn `l` - ¤¨©¦¨§¥©
`ed oikiedi zelbl dpy ynge mixyr ly mipydàzMî øáì§©¦©¨

da eìâcon zelbd zpy oi`y ,dnvr zelbd zpyl ueg - §¨¨
,oeaygdda eìâc àzMî øáì énð éãéãìyngy ,ixacl s` - §¦¦©¦§©¦©¨§¨¨

ayiizn l`wfgi z`eap cr oaxegd zpyn eid dpy dxyr
zelbl ynge mixyr zpyk zipnp d`eapd zpyy oeaygd
zelbd zpy oi`y itle ,[oaxegd mcew dpy dxyr zg` dzidy]

.oeaygd on
:`xnbd dywnàéL÷ àðéáøì éøñLz ,íB÷î ìkîs` - ¦¨¨§©§¥§©¦¨©§¨

ipyd oeayg `piax ixacl ayeiny,ote` lka ,l`wfgi ixaca m
,eixacl dyw miwiedi yeaikl dxyr ryza elby epipyy dn
dze`ne ,miwiedi yeaikl ray zpya dzid oikiedi zelb ixdy

`la s` ,yeaikl dxyr ryza dzidy oaxegd zpy cr dpy
sqed ,dpy dxyr zg` ,[oaxegd zpy `lae] dnvr zelbd zpy
z`eap cr oaxegdn eid `piax ixacly ,dpy dxyr yng jk lr

.yye mixyr ixd ,l`wfgi
:`xnbd zvxznìL úøáñ éîeåä úBiìb Ldz` xeaq m`d - ¦¨§©¨Ÿ¨ª£

dxyr dpenya ,miwiedi yeaikl raya ,eid zeielb ylyy
yexit jke ,eid zeielb izy `l` `ed jk `l .dxyr ryzae

,drenyda eìbzpyàéäL ,íé÷éBäé Leaéëì òáLzpy ¨§¤©§¦§¨¦¤¦
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המשך ביאור למד' ערכין ליום שישי עמ' א

zea` iwxtl mixe`ia

fi dpyn b wxt
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ïéaøî åéôðòL ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,åéNònî äaøî BúîëçL ìk ,øîBà äéä àeä .çî÷ ïéà ,äøBz ïéà íà¦¥¨¥¤©¨¨¥Ÿ¤¨§¨§ª¨¦©£¨§¨¤§¦¨¤£¨¨§ª¦
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ïìéàì ,äîBã àeä äîì ,Búîëçî ïéaøî åéLònL ìk ìáà .áLú àìå äçìî õøà øaãna íéøøç ïëLå áBè§¨©£¥¦©¦§¨¤¤§¥¨§Ÿ¥¥£¨Ÿ¤©£¨§ª¦¥¨§¨§¨¤§¦¨
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:éøt úBNòî Léîé àìå ,âàãé àì úøva©Ÿ¤Ÿ¦§¨§Ÿ¨¦¥£¤¦

ycew zegiyn zecewp
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון
לקנות  אפשר שאי נראה דרךֿארץ, אין תורה אין אם באמרו כי
ואחר  מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ
התורה  לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

דרךֿארץ  מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא  ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה  בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה 2שצריכים ומה .

ישראל  בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב  על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר לדרךֿארץ שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה  מדברת ואח"כ דרךֿארץ! אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין דרךֿארץ אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין  קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא
זה  שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם כיֿאם ואיחור, אבל קדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי  על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב  מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ  תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו  והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם  להזהיר שצריך תורה" "בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר, שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש  נאמר שלא כדי אלא דרךֿארץ" אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות  צריך הוא אבל דרךֿארץ. גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה  שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי  מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא  דברי את להביא יש הענין זו 3להבנת "שורש ,
ושורשים  ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף  השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא  כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף  כי 4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע  להתלבש למטה יורד אינו

גוף  על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל  הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
הוא  בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת, לעומת
של  בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק  לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת  השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
מתלבש  שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה  לביטול האדם את מביא באופן בגוף לקב"ה תמסרות
ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה  (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)
שלמעלה  באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה
ענין  את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי
לשורשים: - ומעשה

מקורה  - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת
ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו
קבלת  = המעשה עבודת זאת, לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך
הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו"ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, פ"ז).4)סנהדרין והאמונה היחוד (שער הגוף" משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת "עד
ב.5) מ, שלח ֿ תורה לקוטי
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ycew zegiyn zecewp
המפרשים: כקושיית סתירה, לכאורה קיים המשנה בלשון
לקנות  אפשר שאי נראה דרךֿארץ, אין תורה אין אם באמרו כי
ואחר  מקודם, התורה קניית אליה שקדמה לא אם הדרךֿארץ
התורה  לקנות אפשר שאי תורה, אין ארץ דרך אין אם אומר כך

דרךֿארץ  מתחילה אליה שקדם לא ?1אם

אלא  ואיחור, בקדימה מדובר אין שאמנם שתירצו, יש
זה  בלא לזה אפשר ואי יחד, שניהם את שבחרה 2שצריכים ומה .

ישראל  בני שרוב משום הוא דוקא, בתורה להתחיל המשנה
הרוב  על שהתורה ומכיון לתורה, מאשר יותר לדרךֿארץ שייכים
ארץ" דרך ה"בעלי לאלו המשנה מדברת תחילה לכן תדבר,
המשנה  מדברת ואח"כ דרךֿארץ! אין תורה אין שאם שידעו,
תורה. אין דרךֿארץ אין שאם שידעו המיעוט, שהם תורה" ל"בעלי

אין  קמח אין "אם המשנה סוף מובן לא זה שלפי אלא
זה  שאין לומר צריך כאן שגם קמח", אין תורה אין אם תורה

יחד, שניהם כיֿאם ואיחור, אבל קדימה זה. בלא לזה אפשר ואי
פי  על שהרי לתורה, קמח להקדמת טעם להסביר אפשר היאך

כך: לפרש צריך הנ"ל פירוש

לרוב  מדברים ראשית לכן תדבר, הרוב על שהתורה מכיון
ואח"כ  תורה, אין - קמח אין שאם תורה" ה"בעלי ישראל בני
לדאבוננו  והרי קמח. אין תורה אין שאם קמח" ה"בעלי למיעוט
אותם  להזהיר שצריך תורה" "בעלי הם שהרוב לומר אפשר אי

תורה. אין קמח אין שאם

בתורה, היא וההתחלה שהעיקר להיפך, לפרש נראה כן ועל
דבר, שום אין תורה שבלי לומר המשנה וכוונת במשנה, כהסדר
שיש  נאמר שלא כדי אלא דרךֿארץ" אין תורה, אין "אם ולכן
ארץ, דרך אין ש"אם המשנה מבהירה לכן לבד, בתורה להסתפק
להיות  צריך הוא אבל דרךֿארץ. גם צריך ולכן תורה" אין

התורה. על ומיוסד מושתת

אחו"ק) פרשת - תשל"א קודש (שיחות

לכאורה, לשורשים. ומעשים לענפים, חכמה משווה התנא
החכמה  שהרי - בדיוק הפוכה להיות צריכה היתה ההשוואה
לפי  מכן; לאחר רק שבאים המעשים לכל והשורש המקור היא

לענפים?! ומעשים לשורשים חכמה להשוות היה ראוי זה

הגמרא  דברי את להביא יש הענין זו 3להבנת "שורש ,
ושורשים  ענף משווים כיצד לעיין, ויש הגוף". זה וענף הנשמה
הגוף  השורשים, מן צומחים הענפים בעוד שכן, ונשמה; לגוף
יחדיו)? שחוברו שונים נבראים הם (אלא הנשמה מן נברא אינו

הגמרא  כוונת אין הגוף", זה "ענף באומרה הוא: ההסבר
ו"מתלבש" היורד (עצמה) הנשמה מן לחלק אלא הגשמי, לגוף

הגוף  כי 4בתוך ל"ענף", הגמרא משווה בנשמה הזה החלק את .
הנשמה, של עיקרי חלק באותו הוא זה חלק של השורש אמנם

בגוף.5שכידוע  להתלבש למטה יורד אינו

גוף  על בהשפעתם מתבטא הנשמה חלקי שני בין ההבדל
מוגבל  הוא הגשמי, בגוף ש"מתלבש" בנשמה החלק האדם:
מוגבלת. הגוף על השפעתו גם ועלֿכן הגוף) למגבלות (בהתאם
הוא  בגוף, "מתלבש" שאיננו בנשמה חלק אותו זאת, לעומת
של  בדרך - עליו השפעתו גם וממילא הגוף ממגבלות למעלה

מוגבלת. בלתי היא - "מקיף"

חלק  לאותו שיש ההשפעה האדם: בעבודת הוא זה עלֿדרך
מוגבלת  השפעה היא האדם, על בגוף, המתלבש בנשמה
מתלבש  שאינו הנפש, עיקר זאת לעומת ודעת". טעם ש"עלֿפי

ולה  לביטול האדם את מביא באופן בגוף לקב"ה תמסרות
ודעת. מטעם למעלה מגבלות, כל ללא מוחלט,

אינה  (שכאמור, הנשמה בעיקר שמקורה זו, ביטול דרגת
עול". "קבלת של בדרך ה' בעבודת במיוחד מתבטאת מוגבלת)
שלמעלה  באופן לקב"ה והתמסרות ביטול מסמלת כזאת עבודה
ענין  את מסמל שזה והגבלה מדידה מכל ולמעלה ודעת מטעם

המעשה.

לענפים, חכמה המשווה המשנה, דברי מובנים זה לפי
לשורשים: - ומעשה

מקורה  - "חכמתו" - האדם שכל על המבוססת ה' עבודת
ל"ענף" ומשול הגשמי) בגוף (ה"מתלבש" הנשמה חלק באותו
קבלת  = המעשה עבודת זאת, לעומת הנשמה. מעיקר הנמשך
הגשמי) בגוף "מתלבש" (שאינו הנשמה בעיקר מקורה - עול

ל"שורשים". המשול

(1210 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

שמואל.1) יו"ט.2)מדרש תוספות ב.3)עיין קי, פ"ז).4)סנהדרין והאמונה היחוד (שער הגוף" משינויי שינויים ומקבלת שמתפעלת "עד
ב.5) מ, שלח ֿ תורה לקוטי
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5:385:398:278:299:089:1010:2110:2313:1813:2019:4819:4920:1820:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:335:358:238:259:059:0710:1910:2013:1813:1919:5519:5620:2220:2319:2520:35חיפה )ק(

5:345:368:248:269:069:0710:1910:2013:1713:1819:5319:5420:1820:1919:1420:31ירושלים )ק(

5:365:378:258:279:079:0910:2110:2213:1913:2019:5119:5120:2120:2119:3120:34תל אביב )ק(

4:544:577:387:418:538:5510:1610:1713:3713:3820:5920:5921:4421:4320:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:367:379:179:189:579:5810:4710:4812:5212:5317:1017:1217:4017:4216:5317:54אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:055:077:537:559:009:0210:2110:2313:3913:4020:5420:5421:3621:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:327:147:168:288:309:509:5213:1113:1220:3220:3221:1721:1620:1421:35אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:417:217:248:388:4010:0110:0213:2213:2320:4520:4521:3021:3020:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:587:227:288:599:0110:2310:2513:4913:5021:2021:2022:0822:0821:0222:29אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:474:497:097:168:518:5310:1610:1713:4113:4221:1321:1322:0222:0220:5522:24אוקראינה, קייב )ק(

5:355:378:258:279:289:3010:4910:5014:0514:0621:1821:1921:5621:5621:0122:13איטליה, מילאנו )ק(

6:136:148:418:439:139:1410:1510:1612:4712:4818:2018:2118:4418:4518:0318:54אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:489:4910:2610:2711:1811:1913:2613:2717:5217:5418:2118:2317:3618:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1210:4510:4611:2711:2812:1512:1614:1714:1918:2418:2618:5718:5918:0819:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:438:338:359:239:2410:3910:4113:4613:4720:3720:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:278:178:199:109:1110:2710:2913:3613:3720:3120:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:265:288:188:209:109:1210:2810:2913:3613:3720:3120:3221:0721:0720:1421:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:565:588:488:509:439:4511:0211:0314:1314:1421:1321:1321:5021:5020:5522:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:226:239:119:129:519:5211:0311:0413:5914:0020:2720:2720:5520:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:425:448:338:349:169:1810:3010:3213:3013:3120:0620:0720:3820:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:316:329:179:199:559:5611:0611:0713:5713:5920:1620:1720:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:195:218:118:139:049:0610:2210:2413:3213:3320:2920:2921:0521:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:505:528:428:449:349:3610:5210:5314:0014:0120:5420:5421:3021:3020:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:165:188:088:109:029:0410:2010:2213:3113:3220:3020:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

7:007:019:139:159:469:4710:4310:4413:0513:0618:0918:1118:3418:3617:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:275:297:447:469:349:3610:5911:0014:2614:2722:0222:0222:5322:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:327:457:469:359:3710:5911:0114:2614:2722:0022:0022:5022:4921:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:486:498:538:549:279:2810:2210:2312:3912:4017:3417:3617:5617:5717:1718:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:356:368:408:419:149:1510:1010:1112:2712:2817:1917:2117:4517:4717:0217:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:467:037:048:518:5310:1610:1813:4413:4521:2421:2322:1322:1221:0922:35בריטניה, לונדון )ק(

4:404:437:117:128:548:5610:2110:2213:5413:5521:4221:4222:3922:3821:2723:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:444:467:097:108:548:5610:2010:2213:5113:5221:3521:3522:2722:2721:1722:52גרמניה, ברלין )ק(

5:165:187:467:509:209:2210:4410:4514:0914:1021:3921:3922:2722:2721:2122:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:568:558:579:309:3110:2510:2612:3912:4117:3117:3317:5117:5317:1518:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:048:458:469:199:2110:2810:2913:1413:1519:1919:2019:4519:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

5:596:018:428:439:169:1710:2410:2613:1013:1119:1419:1519:4019:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:474:497:327:358:448:4610:0610:0813:2613:2720:4520:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

4:294:317:217:238:148:159:319:3312:4012:4219:3619:3720:1220:1219:1920:27טורקיה, איסטנבול )ח(

6:036:058:558:579:439:4510:5911:0114:0414:0520:5120:5221:2521:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(

5:105:127:577:599:069:0810:2810:2913:4713:4821:0421:0421:4621:4620:4622:05מולדובה, קישינב )ק(
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5:385:398:278:299:089:1010:2110:2313:1813:2019:4819:4920:1820:1919:2920:31באר שבע )ק(

5:335:358:238:259:059:0710:1910:2013:1813:1919:5519:5620:2220:2319:2520:35חיפה )ק(

5:345:368:248:269:069:0710:1910:2013:1713:1819:5319:5420:1820:1919:1420:31ירושלים )ק(

5:365:378:258:279:079:0910:2110:2213:1913:2019:5119:5120:2120:2119:3120:34תל אביב )ק(

4:544:577:387:418:538:5510:1610:1713:3713:3820:5920:5921:4421:4320:4122:03אוסטריה, וינה )ק(

7:367:379:179:189:579:5810:4710:4812:5212:5317:1017:1217:4017:4216:5317:54אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:055:077:537:559:009:0210:2110:2313:3913:4020:5420:5421:3621:3620:3621:54אוקראינה, אודסה )ק(

4:294:327:147:168:288:309:509:5213:1113:1220:3220:3221:1721:1620:1421:35אוקראינה, דונייצק )ק(

4:384:417:217:248:388:4010:0110:0213:2213:2320:4520:4521:3021:3020:2821:50אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

4:554:587:227:288:599:0110:2310:2513:4913:5021:2021:2022:0822:0821:0222:29אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:474:497:097:168:518:5310:1610:1713:4113:4221:1321:1322:0222:0220:5522:24אוקראינה, קייב )ק(

5:355:378:258:279:289:3010:4910:5014:0514:0621:1821:1921:5621:5621:0122:13איטליה, מילאנו )ק(

6:136:148:418:439:139:1410:1510:1612:4712:4818:2018:2118:4418:4518:0318:54אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:019:489:4910:2610:2711:1811:1913:2613:2717:5217:5418:2118:2317:3618:34ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:1210:4510:4611:2711:2812:1512:1614:1714:1918:2418:2618:5718:5918:0819:12ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:405:438:338:359:239:2410:3910:4113:4613:4720:3720:3721:1121:1220:1921:26ארה״ב, בולטימור )ק(

5:255:278:178:199:109:1110:2710:2913:3613:3720:3120:3121:0621:0620:1321:21ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:265:288:188:209:109:1210:2810:2913:3613:3720:3120:3221:0721:0720:1421:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

5:565:588:488:509:439:4511:0211:0314:1314:1421:1321:1321:5021:5020:5522:05ארה״ב, דטרויט )ק(

6:226:239:119:129:519:5211:0311:0413:5914:0020:2720:2720:5520:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

5:425:448:338:349:169:1810:3010:3213:3013:3120:0620:0720:3820:3819:4920:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:316:329:179:199:559:5611:0611:0713:5713:5920:1620:1720:4320:4419:5820:55ארה״ב, מיאמי )ק(

5:195:218:118:139:049:0610:2210:2413:3213:3320:2920:2921:0521:0520:1121:20ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:505:528:428:449:349:3610:5210:5314:0014:0120:5420:5421:3021:3020:3621:44ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:165:188:088:109:029:0410:2010:2213:3113:3220:3020:3021:0621:0620:1221:22ארה״ב, שיקגו )ק(

7:007:019:139:159:469:4710:4310:4413:0513:0618:0918:1118:3418:3617:5218:45בוליביה, לה-פס )ח(

5:275:297:447:469:349:3610:5911:0014:2614:2722:0222:0222:5322:5221:4423:15בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:295:327:457:469:359:3710:5911:0114:2614:2722:0022:0022:5022:4921:4223:12בלגיה, בריסל )ק(

6:486:498:538:549:279:2810:2210:2312:3912:4017:3417:3617:5617:5717:1718:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:356:368:408:419:149:1510:1010:1112:2712:2817:1917:2117:4517:4717:0217:57ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:434:467:037:048:518:5310:1610:1813:4413:4521:2421:2322:1322:1221:0922:35בריטניה, לונדון )ק(

4:404:437:117:128:548:5610:2110:2213:5413:5521:4221:4222:3922:3821:2723:05בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:444:467:097:108:548:5610:2010:2213:5113:5221:3521:3522:2722:2721:1722:52גרמניה, ברלין )ק(

5:165:187:467:509:209:2210:4410:4514:0914:1021:3921:3922:2722:2721:2122:48גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:556:568:558:579:309:3110:2510:2612:3912:4117:3117:3317:5117:5317:1518:03דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:026:048:458:469:199:2110:2810:2913:1413:1519:1919:2019:4519:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

5:596:018:428:439:169:1710:2410:2613:1013:1119:1419:1519:4019:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:474:497:327:358:448:4610:0610:0813:2613:2720:4520:4521:2821:2820:2721:47הונגריה, בודפשט )ק(

4:294:317:217:238:148:159:319:3312:4012:4219:3619:3720:1220:1219:1920:27טורקיה, איסטנבול )ח(

6:036:058:558:579:439:4510:5911:0114:0414:0520:5120:5221:2521:2520:3421:39יוון, אתונה )ק(

5:105:127:577:599:069:0810:2810:2913:4713:4821:0421:0421:4621:4620:4622:05מולדובה, קישינב )ק(
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5:596:008:428:439:169:1810:2510:2613:1113:1319:1719:1819:4319:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:118:119:339:3410:1910:2011:0511:0613:0113:0316:5216:5517:2917:3116:3617:45ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:095:117:577:588:358:379:479:4812:4112:4219:0319:0319:3119:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

4:464:487:387:408:298:319:469:4812:5412:5519:4719:4720:2220:2219:2720:36סין, בייג'ין )ח(

7:017:029:309:3210:0210:0311:0511:0613:3713:3819:1319:1419:3719:3818:5619:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:154:176:386:398:248:269:509:5213:2013:2121:0221:0121:5521:5420:4322:18פולין, ורשא )ק(

6:286:298:468:479:179:1810:1610:1712:4012:4217:5317:5418:1818:1917:3618:29פרו, לימה )ח(

5:515:538:408:439:459:4711:0611:0714:2214:2321:3421:3522:1522:1521:1722:33צרפת, ליאון )ק(

5:475:508:288:319:489:5011:1111:1314:3314:3422:0022:0022:4422:4421:4223:04צרפת, פריז )ק(

5:475:488:198:208:518:529:559:5612:3012:3118:1118:1218:3518:3617:5418:45קולומביה, בוגוטה )ח(

5:365:398:288:309:269:2810:4510:4713:5814:0021:0621:0621:4121:4120:4821:58קנדה, טורונטו )ק(

5:065:087:557:588:599:0110:2010:2113:3613:3720:4820:4821:2821:2720:3021:45קנדה, מונטריאול )ק(

5:325:348:248:259:089:1010:2310:2413:2413:2520:0320:0320:3420:3519:4520:48קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:216:587:008:368:3810:0510:0713:4213:4321:3821:3822:4022:3921:2023:10רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:453:486:326:338:068:089:369:3813:1613:1721:2321:2222:2522:2321:0422:58רוסיה, מוסקבה )ח(

4:254:287:127:148:228:249:449:4613:0313:0420:2120:2121:0421:0420:0321:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:295:328:168:189:279:2810:4810:5014:0814:0921:3221:3222:1022:0921:1422:28שוויץ, ציריך )ק(

5:525:548:318:339:049:0610:1110:1212:5312:5418:4818:4919:1319:1418:3119:24תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00686
23/06/2019

P.P.
שולם
1949

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 וזוגתו אורלי

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
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