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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨
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ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש
 ב"ה,  ראש חודש חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק אייזיק שי' הכהן

שלום וברכה!

אך ימים אלו נודעתי אשר לא קיבל כ' אישור על קבלת הספר תיקוני זוהר עם פירוש באר לחי 

ראי, כרך א', אשר זכה כ' להו"ל בכמה מעלות נוספות.

וידועה דרשת חכמינו ז"ל על הכתוב "זה א-לי ואנוהו – התנאה לפניו" כו'. ובמיוחד הרי זה 

נוגע לספרים בפנימיות התורה בדורנו, דרא דעקבתא דמשיחא. וידועים ג"כ דברי אליהו והרשב"י – 

יתפרנסון מהאי חיבורא דילך כד אתגליא לתתא בסוף יומיא ובגיני' וקראתם דרור בארץ, וכמובא ג"כ 

בהקדמת המחבר באר לחי רואי. ומבואר בכ"מ הדיוק בלשון זה: יתפרנסון, בדוגמת פרנסה גשמית, 

היינו השגה והבנה ועד שיהי' ניכר בחיי היום-יום בהנהגתו. ובודאי לדכוותי' האריכות בהאמור אין 

בה צורך.

ויודעים דברים  גדולים  ויהי רצון ש"תרבה הדעת והחכמה והאמת", "ויהיו ישראל חכמים 

הסתומים כו' שנא' ומלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים" )רמב"ם הל' תשובה ספ"ט והלכות 

מלכים בסופן(, ונזכה בקרוב ממש לדרור בארץ, בגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

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

`"i ,jlÎjl zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oeygxn
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ֿלל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

אראּך אׁשר הארץ אל אבי ,1ּומּבית ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

וידּועה  .וטֹובת להנאת ,ֿלל רׁש"י: ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּופירׁש

לאברהם  לֹומר הּקּב"ה הּוצר לּמה ְְְְַַַַַָָָָָָָהּקּוׁשיא

ׁשּיל מסּפיק היה ולא ,וטֹובת להנאת ,ֿלְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹל

ּבּמאמר  ואיתא ּבלבד. הּקּב"ה ציּוּוי ּבגלל ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָרק

ׁשּיצאּו הּביכלא (ּבאחד צדק' ה'ּצמח ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

והּׁשביה) מהּגלּות ּׁשּכתב 2לאחרֹונה מה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

'3ה'אלׁשי"ל" הּוא "ֿלּד"ל ׁשהּפירּוׁש ְְְְִֵֶֶַַָ

ּומקֹור  לׁשרׁש ׁשּיּגיע הינּו, ,הֹול אּתה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּולעצמ

ּדהּנה  למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ׁשּלא 5ידּוע 4נׁשמתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הארה  רק אּלא ּבּגּוף, למּטה נמׁשכה הּנׁשמה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הּנׁשמה  עיקר אבל למּטה, נמׁשכה לבד ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמּמּנה

איֿאפׁשר  ׁשּבקדּוׁשה לפי למעלה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנׁשארה

כּו', רֹוׁשם ׁשּום יּׁשאר ולא למּטה הּכל ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיּומׁש

מּמקֹומֹו נעקר אינֹו ׁשּבקדּוׁשה ּדבר כל ְְְִִִֵֶֶָָָָָּכי

נׁשאר 6לגמרי  ׁשרׁשּה עיקר לּנׁשמה, ּובנֹוגע , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

חפץ  ארץ העליֹונה, ּבארץ הארה 7למעלה ורק , ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכדי  ּבּגּוף. להתלּבׁש ויֹורדת מתּפּׁשטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנה

עלֿידי  ּדוקא זה הרי הּנׁשמה, לׁשרׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהּגיע

הארץ  ּכנגד מכונת ׁשהיא יׂשראל  לארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻההליכה

(הֹול אּתה ּולעצמ ל) ֿלל" וזהּו ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה.

הּוא  הרי לארץ ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי הארץ", אל ְְֲִִֵֶֶֶָָָָגֹו'

אל  ּומתחּבר ּכהֹול הּוא הרי הארץ אל ּבלכּתֹו א וׁשרׁשֹו, מעיקרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנפרד

ּבזה  והענין וׁשרׁשֹו. למעלה 8עצמֹו ׁשהיא ּכפי הּוא הּנׁשמה וׁשרׁש ׁשעיקר , ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האצילּות. עֹולם זה הרי הּקּבלה ּובלׁשֹון האחדּות, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש ב תרפ, שם גם וראה ואילך. א תרעה, ד') (כרך בראשית באוה"ת לאח"ז נדפס - לךֿלך ד"ה

פרשתנו.3) 89).4)ריש ע' תש"ה (סה"מ תש"ה יח). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה לךֿלך גו' ויאמר רד"ה גם ראה 5)ראה

ד. עא, האזינו ד. טז, שה"ש פ"א.6)לקו"ת של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח גם וראה פ"א. המציאות שער פרדס ראה

א). (קמז, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק ובכ"מ.7)תניא וישב. ר"פ תו"א (סה"מ 8)ראה תרנ"ד לךֿלך גו' ויאמר ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת לך, לך פרשת השבוע, פרשת
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j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ EÈ·‡1,EÏŒCÏ :È"L¯ L¯ÈÙe הכתוב , »ƒ∆»»∆¬∆«¿∆»≈≈«ƒ∆¿

כלומר  בשבילך, "לך", היא שההליכה ואומר E˙·BËÂ.מדייק E˙‡‰Ï«¬»»¿¿»¿
C¯ˆe‰ ‰nÏ ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂƒ»«¿»»»¿«
ŒCÏ Ì‰¯·‡Ï ¯ÓBÏ ‰"aw‰«»»«¿«¿»»∆
‡ÏÂ ,E˙·BËÂ E˙‡‰Ï ,EÏ¿«¬»»¿¿»¿¿…
ÏÏ‚a ˜¯ CÏiL ˜ÈtÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ∆≈≈«ƒ¿«

„·Ïa ‰"aw‰ ÈeeÈˆ אם גם והרי ƒ«»»ƒ¿«
אומר  היה לא הקדושֿברוךֿהוא

היא  הזו שההליכה אבינו לאברהם

שאברהם  בוודאי ולטובתו, להנאתו

והולך? הציווי את מקיים היה

‡˙È‡Â מובאÏL ¯Ó‡na ¿ƒ»««¬»∆
„Á‡a) '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿««

C‡ÏÎÈa‰ כתביֿיד של כרך «ƒ¿»
˙eÏb‰Ó ‰B¯Á‡Ï e‡ˆiL∆»¿»«¬»≈«»

‰È·M‰Â לכתבי הכוונה כלל בדרך ¿«ƒ¿»
אל  והגיעו ברוסיה שהיו חסידות

‰'‡CÈLÏ'2)הרבי  ·˙kM ‰Ó3 «∆»«»«¿ƒ
זה  פסוק על ≈»∆Le¯Èt‰Lבפירושו

"EÏŒCÏ"c"לך" הדיוק משמעות ¿∆¿
‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" ‡e‰¿¿«¿¿«»

,CÏB‰ לאברהם אומר ה' כלומר, ≈
עצמו  אל הולך הוא זו שבהליכה אבינו

L ,eÈ‰ אבינו ÚÈbiאברהם «¿∆«ƒ«
BÓk B˙ÓL ¯B˜Óe L¯LÏ¿…∆¿ƒ¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L.באלוקות‰p‰c4 ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈
Úe„È5 החסידות Ïkבתורת ‡lL »«∆…»

‰ÎLÓ ‰ÓLp‰ וירדה‰hÓÏ «¿»»ƒ¿¿»¿«»
¯˜הגשמי,Ûebaלהתלבש  ‡l‡ «∆»«
Ï·„מועטת ‰‡¯‰ ‰pnÓ ∆»»ƒ∆»¿«

‰ÎLÓ וירדהÏ·‡ ,‰hÓÏ ƒ¿¿»¿«»¬»
‰ÏÚÓÏ ‰¯‡L ‰ÓLp‰ ¯˜ÈÚƒ««¿»»ƒ¿¬»¿«¿»

עליונים, רוחניים ÈÙÏ¿ƒבעולמות
¯LÙ‡ŒÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»ƒ∆¿»
‡ÏÂ ‰hÓÏ Ïk‰ CLÓeiL∆¿««…¿«»¿…

'eÎ ÌLB¯ ÌeL ¯‡MÈ בשורש ƒ»≈∆
הדבר, c·¯ומקור ÏÎ Èkƒ»»»

¯˜Ú BÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»≈∆¿»
È¯Ó‚Ï BÓB˜nÓ6 כאשר גם אלא ƒ¿¿«¿≈

מלמעלה  ונמשך יורד הראשון,הוא ומקורו בשורשו נשאר ממנו חלק למטה,

,‰ÓLpÏ Ú‚B·e שעיקרה הכוונה נשאר אין הרושם ורק למטה יורד ¿≈««¿»»
אלא  ‰BÈÏÚ‰להיפך למעלה ı¯‡a ‰ÏÚÓÏ ¯‡L dL¯L ¯˜ÈÚƒ«»¿»ƒ¿»¿«¿»»»∆»∆¿»

הנקראת  ıÙÁהרוחנית, ı¯‡7‰¯‡‰ ˜¯Â pnÓ‰מועטת , ∆∆≈∆¿«∆»»ƒ∆»
˙„¯BÈÂ ˙ËMt˙Ó מלמעלה ƒ¿«∆∆¿∆∆

Ûebaלמטה  LaÏ˙‰Ï.הגשמי ¿ƒ¿«≈«
‰ÓLp‰ L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆«¿»»

לא  כלל בדרך יורדת שכאמור

בגוף, Âc˜‡להתלבש ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆
„‚k ˙ÂÎÓ ‡È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿À∆∆¿∆∆

‰BÈÏÚ‰ ı¯‡‰ שורש הוא שם »»∆»∆¿»
(EÏהנשמה. EÏŒCÏ" e‰ÊÂ¿∆∆¿¿

Ï‡ 'B‚ (CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe¿«¿¿«»≈∆
ıeÁa B˙BÈ‰a Èk ,"ı¯‡‰»»∆ƒƒ¿¿
B¯˜ÈÚÓ „¯Ù ‡e‰ È¯‰ ı¯‡Ï»»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ»

,BL¯LÂ נשאר ושורשו עיקרו כי ¿»¿
הארה  רק יש למטה ואילו למעלה,

של  ‡Ïהנשמה מועטת BzÎÏa C‡«¿∆¿∆
CÏB‰k ‡e‰ È¯‰ ı¯‡‰»»∆¬≈¿≈
BL¯LÂ BÓˆÚ Ï‡ ¯aÁ˙Óeƒ¿«≈∆«¿¿»¿
וכפי  שלו, העצמיות גם נחשב זה והרי

להלן. ויבאר שיוסיף

‰Êa ÔÈÚ‰Â8L¯LÂ ¯˜ÈÚL , ¿»ƒ¿»»∆∆ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ

,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓÏ עולם ¿«¿»¿»»«¿
אין  מציאות שבו לשום מקום תפיסת

נפרד  נברא שום ואין האלוקות מלבד

עצמה  בפני מציאות ונחשב מאלוקות

הוא  ולכן לאלוקות, בטל הכול אלא

ה', אחדות ביטוי לידי באה שבו  עולם

מלבדו, מציאות שום שאין במובן

ÌÏBÚ ‰Ê È¯‰ ‰Ïaw‰ ÔBLÏ·eƒ¿««»»¬≈∆»
˙eÏÈˆ‡‰ מבין ארבעת הראשון »¬ƒ

 ֿ אצילותֿבריאה הרוחניים העולמות
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כללי מפתח  

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

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

  אל אברם' ויאמר הה "מאמר ד  )ג

ה   ................  ה"כתש'המרחשון  א"י, לך- פרשת לךשבת  

י  ..  ה"תשכ'ה, מרחשון א"י, לך-פרשת לךשבת שיחת   )ד

  לך- פרשת לך –לקוטי שיחות   )ה

כ  ................................................  וטכרך ) ק"בלה(

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

גכ  ..................  ל "הן זצלוי יצחק שניאורסא' המקובל ר

הכ  ............  לך-פרשת לך –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

וכ  .........  לך-פרשת לךלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

נד  ..............  לך- פרשת לךלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

נה  ....................................  לך-פרשת לךלשבוע  

גס  ............ לך-פרשת לךלשבוע " היום יום"לוח   )יא

הס  ........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"שיעורי רמב

סח   ..........  לך- פרשת לךלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

כבק   ........  לך- פרשת לךלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

חלק  ...........  לך-פרשת לךלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

מק  .................................  כאפרק  משלי, יד-יגפרק  ישעיה

  טהרותמסכת  –משניות   )יז

במק  ................................................  ביאור קהתי

טמק  ........................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  עם ביאורים  נזירמסכת   )יט

  נק  .................................................  סגד דף ע זנמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

חקע  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

   תורהלקוטי   )כב

אפק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כג

פדק  .............................................  ר האמצעי"אדמו

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

פהק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כה

פוק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

פזק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  חלק א –קונטרסים מאמרים ספר ה  )כז

פחק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

פטק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

פטק  .....................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

קצ  ......  לך-פרשת לךחומש לקריאה לציבור לשבת   )ל

קצח  ....................  לך- פרשת לךלשבוע לוח זמנים   )לא

קצט  ...........  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



ה

`"i ,jlÎjl zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,oeygxn
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

¯Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ֿלל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

אראּך אׁשר הארץ אל אבי ,1ּומּבית ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

וידּועה  .וטֹובת להנאת ,ֿלל רׁש"י: ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּופירׁש

לאברהם  לֹומר הּקּב"ה הּוצר לּמה ְְְְַַַַַָָָָָָָהּקּוׁשיא

ׁשּיל מסּפיק היה ולא ,וטֹובת להנאת ,ֿלְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹל

ּבּמאמר  ואיתא ּבלבד. הּקּב"ה ציּוּוי ּבגלל ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָרק

ׁשּיצאּו הּביכלא (ּבאחד צדק' ה'ּצמח ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

והּׁשביה) מהּגלּות ּׁשּכתב 2לאחרֹונה מה ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

'3ה'אלׁשי"ל" הּוא "ֿלּד"ל ׁשהּפירּוׁש ְְְְִֵֶֶַַָ

ּומקֹור  לׁשרׁש ׁשּיּגיע הינּו, ,הֹול אּתה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּולעצמ

ּדהּנה  למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ׁשּלא 5ידּוע 4נׁשמתֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הארה  רק אּלא ּבּגּוף, למּטה נמׁשכה הּנׁשמה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּכל

הּנׁשמה  עיקר אבל למּטה, נמׁשכה לבד ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמּמּנה

איֿאפׁשר  ׁשּבקדּוׁשה לפי למעלה, ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנׁשארה

כּו', רֹוׁשם ׁשּום יּׁשאר ולא למּטה הּכל ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיּומׁש

מּמקֹומֹו נעקר אינֹו ׁשּבקדּוׁשה ּדבר כל ְְְִִִֵֶֶָָָָָּכי

נׁשאר 6לגמרי  ׁשרׁשּה עיקר לּנׁשמה, ּובנֹוגע , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

חפץ  ארץ העליֹונה, ּבארץ הארה 7למעלה ורק , ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכדי  ּבּגּוף. להתלּבׁש ויֹורדת מתּפּׁשטת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמּמּנה

עלֿידי  ּדוקא זה הרי הּנׁשמה, לׁשרׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהּגיע

הארץ  ּכנגד מכונת ׁשהיא יׂשראל  לארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻההליכה

(הֹול אּתה ּולעצמ ל) ֿלל" וזהּו ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה.

הּוא  הרי לארץ ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי הארץ", אל ְְֲִִֵֶֶֶָָָָגֹו'

אל  ּומתחּבר ּכהֹול הּוא הרי הארץ אל ּבלכּתֹו א וׁשרׁשֹו, מעיקרֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנפרד

ּבזה  והענין וׁשרׁשֹו. למעלה 8עצמֹו ׁשהיא ּכפי הּוא הּנׁשמה וׁשרׁש ׁשעיקר , ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האצילּות. עֹולם זה הרי הּקּבלה ּובלׁשֹון האחדּות, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש ב תרפ, שם גם וראה ואילך. א תרעה, ד') (כרך בראשית באוה"ת לאח"ז נדפס - לךֿלך ד"ה

פרשתנו.3) 89).4)ריש ע' תש"ה (סה"מ תש"ה יח). ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה לךֿלך גו' ויאמר רד"ה גם ראה 5)ראה

ד. עא, האזינו ד. טז, שה"ש פ"א.6)לקו"ת של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ש"ד ע"ח גם וראה פ"א. המציאות שער פרדס ראה

א). (קמז, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק ובכ"מ.7)תניא וישב. ר"פ תו"א (סה"מ 8)ראה תרנ"ד לךֿלך גו' ויאמר ד"ה גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת לך, לך פרשת השבוע, פרשת

˙ÈaÓe Ez„ÏBnÓe Eˆ¯‡Ó EÏŒCÏ Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¿»∆¿≈«¿¿ƒ«¿¿ƒ≈
j‡¯‡ ¯L‡ ı¯‡‰ Ï‡ EÈ·‡1,EÏŒCÏ :È"L¯ L¯ÈÙe הכתוב , »ƒ∆»»∆¬∆«¿∆»≈≈«ƒ∆¿

כלומר  בשבילך, "לך", היא שההליכה ואומר E˙·BËÂ.מדייק E˙‡‰Ï«¬»»¿¿»¿
C¯ˆe‰ ‰nÏ ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂƒ»«¿»»»¿«
ŒCÏ Ì‰¯·‡Ï ¯ÓBÏ ‰"aw‰«»»«¿«¿»»∆
‡ÏÂ ,E˙·BËÂ E˙‡‰Ï ,EÏ¿«¬»»¿¿»¿¿…
ÏÏ‚a ˜¯ CÏiL ˜ÈtÒÓ ‰È‰»»«¿ƒ∆≈≈«ƒ¿«

„·Ïa ‰"aw‰ ÈeeÈˆ אם גם והרי ƒ«»»ƒ¿«
אומר  היה לא הקדושֿברוךֿהוא

היא  הזו שההליכה אבינו לאברהם

שאברהם  בוודאי ולטובתו, להנאתו

והולך? הציווי את מקיים היה

‡˙È‡Â מובאÏL ¯Ó‡na ¿ƒ»««¬»∆
„Á‡a) '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿««

C‡ÏÎÈa‰ כתביֿיד של כרך «ƒ¿»
˙eÏb‰Ó ‰B¯Á‡Ï e‡ˆiL∆»¿»«¬»≈«»

‰È·M‰Â לכתבי הכוונה כלל בדרך ¿«ƒ¿»
אל  והגיעו ברוסיה שהיו חסידות

‰'‡CÈLÏ'2)הרבי  ·˙kM ‰Ó3 «∆»«»«¿ƒ
זה  פסוק על ≈»∆Le¯Èt‰Lבפירושו

"EÏŒCÏ"c"לך" הדיוק משמעות ¿∆¿
‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" ‡e‰¿¿«¿¿«»

,CÏB‰ לאברהם אומר ה' כלומר, ≈
עצמו  אל הולך הוא זו שבהליכה אבינו

L ,eÈ‰ אבינו ÚÈbiאברהם «¿∆«ƒ«
BÓk B˙ÓL ¯B˜Óe L¯LÏ¿…∆¿ƒ¿»¿

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L.באלוקות‰p‰c4 ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈
Úe„È5 החסידות Ïkבתורת ‡lL »«∆…»

‰ÎLÓ ‰ÓLp‰ וירדה‰hÓÏ «¿»»ƒ¿¿»¿«»
¯˜הגשמי,Ûebaלהתלבש  ‡l‡ «∆»«
Ï·„מועטת ‰‡¯‰ ‰pnÓ ∆»»ƒ∆»¿«

‰ÎLÓ וירדהÏ·‡ ,‰hÓÏ ƒ¿¿»¿«»¬»
‰ÏÚÓÏ ‰¯‡L ‰ÓLp‰ ¯˜ÈÚƒ««¿»»ƒ¿¬»¿«¿»

עליונים, רוחניים ÈÙÏ¿ƒבעולמות
¯LÙ‡ŒÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»ƒ∆¿»
‡ÏÂ ‰hÓÏ Ïk‰ CLÓeiL∆¿««…¿«»¿…

'eÎ ÌLB¯ ÌeL ¯‡MÈ בשורש ƒ»≈∆
הדבר, c·¯ומקור ÏÎ Èkƒ»»»

¯˜Ú BÈ‡ ‰Le„˜aL∆ƒ¿»≈∆¿»
È¯Ó‚Ï BÓB˜nÓ6 כאשר גם אלא ƒ¿¿«¿≈

מלמעלה  ונמשך יורד הראשון,הוא ומקורו בשורשו נשאר ממנו חלק למטה,

,‰ÓLpÏ Ú‚B·e שעיקרה הכוונה נשאר אין הרושם ורק למטה יורד ¿≈««¿»»
אלא  ‰BÈÏÚ‰להיפך למעלה ı¯‡a ‰ÏÚÓÏ ¯‡L dL¯L ¯˜ÈÚƒ«»¿»ƒ¿»¿«¿»»»∆»∆¿»

הנקראת  ıÙÁהרוחנית, ı¯‡7‰¯‡‰ ˜¯Â pnÓ‰מועטת , ∆∆≈∆¿«∆»»ƒ∆»
˙„¯BÈÂ ˙ËMt˙Ó מלמעלה ƒ¿«∆∆¿∆∆

Ûebaלמטה  LaÏ˙‰Ï.הגשמי ¿ƒ¿«≈«
‰ÓLp‰ L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆«¿»»

לא  כלל בדרך יורדת שכאמור

בגוף, Âc˜‡להתלבש ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿»
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆
„‚k ˙ÂÎÓ ‡È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿À∆∆¿∆∆

‰BÈÏÚ‰ ı¯‡‰ שורש הוא שם »»∆»∆¿»
(EÏהנשמה. EÏŒCÏ" e‰ÊÂ¿∆∆¿¿

Ï‡ 'B‚ (CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe¿«¿¿«»≈∆
ıeÁa B˙BÈ‰a Èk ,"ı¯‡‰»»∆ƒƒ¿¿
B¯˜ÈÚÓ „¯Ù ‡e‰ È¯‰ ı¯‡Ï»»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ»

,BL¯LÂ נשאר ושורשו עיקרו כי ¿»¿
הארה  רק יש למטה ואילו למעלה,

של  ‡Ïהנשמה מועטת BzÎÏa C‡«¿∆¿∆
CÏB‰k ‡e‰ È¯‰ ı¯‡‰»»∆¬≈¿≈
BL¯LÂ BÓˆÚ Ï‡ ¯aÁ˙Óeƒ¿«≈∆«¿¿»¿
וכפי  שלו, העצמיות גם נחשב זה והרי

להלן. ויבאר שיוסיף

‰Êa ÔÈÚ‰Â8L¯LÂ ¯˜ÈÚL , ¿»ƒ¿»»∆∆ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ∆ƒ

,˙e„Á‡‰ ÌÏBÚa ‰ÏÚÓÏ עולם ¿«¿»¿»»«¿
אין  מציאות שבו לשום מקום תפיסת

נפרד  נברא שום ואין האלוקות מלבד

עצמה  בפני מציאות ונחשב מאלוקות

הוא  ולכן לאלוקות, בטל הכול אלא

ה', אחדות ביטוי לידי באה שבו  עולם

מלבדו, מציאות שום שאין במובן

ÌÏBÚ ‰Ê È¯‰ ‰Ïaw‰ ÔBLÏ·eƒ¿««»»¬≈∆»
˙eÏÈˆ‡‰ מבין ארבעת הראשון »¬ƒ
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  אל אברם' ויאמר הה "מאמר ד  )ג
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סח   ..........  לך- פרשת לךלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג
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  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא
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   תורהלקוטי   )כב
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   שערי אורה  )כג
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   ב"תורת שמואל תרל  )כה

פוק  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

פזק  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  חלק א –קונטרסים מאמרים ספר ה  )כז

פחק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו
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  אגרות קודש   )כט
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קצח  ....................  לך- פרשת לךלשבוע לוח זמנים   )לא

קצט  ...........  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



d"kyz'dו ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ׁשרֹוב  ׁשאףֿעלּֿפי ּבהּגה"ה, צדק' ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָה'ּצמח

מּכלֿמקֹום  עׂשּיה, יצירה מּבריאה הם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּנׁשמֹות

מאצילּות  הּוא הּנׁשמֹות ּכל ּגם 9ׁשרׁש ּכמבאר , ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ּתֹורה' ׁשחֹורה 10ּב'לּקּוטי ונאוה.11ּבענין אני ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשהיא  ּכפי הּנׁשמה ּומקֹור לׁשרׁש להּגיע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכדי

לארץ  ההליכה עלֿידי זה הרי האצילּות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ְִֵָיׂשראל.

הענין CÈLÓÓeב) ׁשּבאּור צדק', ה'ּצמח «¿ƒְִֵֶֶֶֶַַָָ

להּגיע  ׁשּבכדי זה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ(הּטעם

לארץ  ההליכה להיֹות צרי ּבאצילּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָלׁשרׁשֹו

הענין  ּבאּור ּתחלה ּבהקּדים יּובן ּדוקא) ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָיׂשראל

ׁשפע  נמׁש ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ׁשני טֹוב ְְִִֵֶֶֶַָָּד'יֹום

 ֿ ּדיצירה מלכּות ּבחינת לתֹו ּדאצילּות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהעליֹון

ׁשּדרּכם  ׂשרים' ּב'ׁשבעים  הּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָועׂשּיה,

לארץ. ׁשּבחּוץ יׂשראל לבני הּׁשפע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמׁש

ÔÈÚ‰Â ידּוע ּדהּנה מלכּות 12ּבזה, ׁשּבחינת ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָ

להתלּבׁש למּטה יֹורדת אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדאצילּות

אינּה ּדבריאה מלכּות וגם ׂשרים', ְְְְִִִִִֵַַַָָָּב'ׁשבעים

ּבחינת  רק אּלא ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמתלּבׁשת

הּמתלּבׁשת  היא ועׂשּיה ּדיצירה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמלכּות

הראּוי  הּׁשפע להם להמׁשי ׂשרים' ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּב'ׁשבעים

ז"ל  חכמינּו אמרּו זה ועל להם. ּגלּו13לתת ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

צרי ׁשּכאׁשר ּפירּוׁש: עּמהם, ׁשכינה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָלאדֹום

ּבזמן ליׂשראל ׁשפע ּכׁשּיֹוׁשבים להׁשּפיע הּגלּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מּוכרחת  אזי ׂשרים', ה'ׁשבעים ממׁשלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָּתחת

ועׂשּיה, ּדיצירה מלכּות ּבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּׁשכינה,

ּתחת  ׁשּיׂשראל ההם ּב'ּׂשרים' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתלּבׁש

ליׂשראל  ההׁשּפעה ּתעבֹור ׁשּדרּכם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָממׁשלּתם,

ההּוא. הּׂשר ׁשל הארץ חלק אדמת על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיֹוׁשבים

מּמׁש, עּמהם עּמהם, ׁשכינה לאדֹום ּגלּו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ועׂשּיה  ּדיצירה מלכּות ׁשרק והּטעם  מּמׁש. ׂשרים' ּב'ׁשבעים ׁשּמתלּבׁשת ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּדהינּו

ּדבריאה, מלכּות לא וגם ּדאצילּות, מלכּות ולא ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָֹֹמתלּבׁשים
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עצמית. וישות מציאות ˆ„˜'תחושת ÁÓv'‰ ÛÈÒBnL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ«∆«∆∆

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯aÓ Ì‰ ˙BÓLp‰ ·B¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰"‰b‰a¿«»»∆««ƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Ó ‡e‰ ˙BÓLp‰ Ïk L¯L ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰iNÚ9, ולכן ¬ƒ»ƒ»»…∆»«¿»≈¬ƒ

אל  לאצילות הליכה 'הליכה' היא הנשמה של Ìbהעצמיות ¯‡·Ók«¿…»«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a10ÔÈÚa ¿ƒ≈»¿ƒ¿«

‰¯BÁL11‰Â‡Â È‡ נתבאר שם ¿»¬ƒ¿»»
ששורשם  הנשמות בעולמות שגם

שורש  להם יש בריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות  בעולם יותר קדום ומקור

נשמות  של ה'לידה' – הקבלה (ובלשון

מאצילות  שלמטה בעולמות היא אלו

בעולם  הוא שלהם ה'עיבור' אבל

L¯LÏהאצילות). ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»¿ƒ∆ƒ
‰Ê È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¬≈∆
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆

Ï‡¯NÈ ארץ כי לעיל, כמבואר ƒ¿»≈
שלמט  ל'ארץ'ישראל מכוונת ה

נשמות  ומקור שורש הוא שם שלמעלה

ישראל.

'˜„ˆ ÁÓv'‰ CÈLÓÓe (·«¿ƒ«∆«∆∆
הנזכר, ‰ÔÈÚבמאמר ¯e‡aL∆≈»ƒ¿»

ÌÚh‰) הפנימיÈ„ÎaL ‰Ê ÏÚ ««««∆∆ƒ¿≈
BL¯LÏ ÚÈb‰Ï האדם נשמת של ¿«ƒ«¿»¿

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿
(‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈ»¿«¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÚ‰ הפנימיÈL ·BË ÌBÈc »ƒ¿»¿≈ƒ
BaL ,˙BÈeÏb ÏL של זה ביום ∆»∆

לארץ החג  ÚÙLבחוץ CLÓƒ¿»∆«
˙ÈÁa CB˙Ï ˙eÏÈˆ‡c ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬ƒ¿¿ƒ«
,‰iNÚÂŒ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
למעלה  יש העולם אומות לשבעים

שפע  מקורות 'שרים', שבעים

ÚÙM‰ CLÓ Ìk¯cL גםÈ·Ï ∆«¿»ƒ¿»«∆«ƒ¿≈
ı¯‡Ï ıeÁaL Ï‡¯NÈ החוגגים ƒ¿»≈∆¿»»∆

וכפי  גלויות', של שני טוב 'יום

להלן. עוד שיתבאר

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â12 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  eÎÏÓ˙בקבלה ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿

‰hÓÏ ˙„¯BÈ dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ≈»∆∆¿«»
מאצילות  שלמטה לעולמות

dÈ‡ ‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ Ì‚Â ,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ»≈»
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙Ó השפעה מקבלים לא העולם אומות ולכן ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ

הבריאה  ומעולם האצילות ÈˆÈc¯‰מעולם ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ˜¯ ‡l‡∆»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»
Ì‰Ï CÈLÓ‰Ï 'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ ‰iNÚÂ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆

Ì‰Ï ˙˙Ï Èe‡¯‰ ÚÙM‰ ולכן «∆«»»»≈»∆
משני  רק השפעה מקבלים הם

ועשיה. יצירה יותר, הנמוכים העולמות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ13 ¿«∆»¿¬»≈«
eÏb ישראל ÈÎL‰בני ÌB„‡Ï »∆¡¿ƒ»

Ì‰nÚ הכוונה פשוטו שהשכינה לפי ƒ»∆
כשהם  גם ישראל בני את מלווה

העניינים, פנימיות ולפי בגלות,

CÈ¯ˆ ¯L‡kL :Le¯Èt≈∆«¬∆»ƒ
ÔÓÊa Ï‡¯NÈÏ ÚÙL ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙Áz ÌÈ·LBiLk ˙eÏb‰«»¿∆¿ƒ««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
שבמובן  היא הדברים ומשמעות

דרך  מגיע ישראל לבני השפע מסויים

העולם, Á¯ÎeÓ˙אומות ÈÊ‡¬«¿««
˙ÈÁa ‡È‰L ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ì‰‰ 'ÌÈ¯O'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»ƒ»≈
,ÌzÏLÓÓ ˙Áz Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈««∆¿«¿»
‰ÚtL‰‰ ¯B·Úz Ìk¯cL∆«¿»«¬««¿»»
˙Ó„‡ ÏÚ ÌÈ·LBiL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ««¿«

‡e‰‰ ¯O‰ ÏL ı¯‡‰ ˜ÏÁ כי ≈∆»»∆∆«««
זו  אומה של ממשלה תחת בהיותם

את  מקבלים ישראל בני בגשמיות,

של  ה'שר' באמצעות שלהם השפע

אומה. ÌB„‡Ïאותה eÏb e‰ÊÂ¿∆»∆¡
,LnÓ Ì‰nÚ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆ƒ»∆«»
ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙nL eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ

'ÌÈ¯N אומות של השפע מקור »ƒ
L¯˜העולם, ÌÚh‰Â .LnÓ«»¿«««∆«

‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ שני «¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
העולמות  מארבעת הנחותים העולמות

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ‡ÏÂ¿…«¿«¬ƒ¿«
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ»«
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jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

מקּננא  עיּלאה ׁשאּבא הּידּוע עלּֿפי ְְִִֶַַַַַָָָָָהּוא

ספירן 14ּבאצילּות  וׁשית ּבבריאה, מקּננא ּובינה , ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָ

ּביצירה  וידּוע 15מקּננן החיצֹונים 16. ׁשּיניקת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, ּתחּתֹונֹות' מ'ׁשבע ְְִִִֵֵֶֶַַַַהיא

ולכן  החיצֹונים, יניקת אין ּובינה' ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ'חכמה

ּב'ׁשבעים  להתלּבׁש יֹורדת אינּה ּדבריאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמלכּות

ספירת  מאירה הּבריאה ּבעֹולם ּכי ְְְְִִִִִַַָָָָׂשרים',

טעם  ועֹוד לחיצֹונים. יניקה אין ׁשּמּמּנה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבינה,

הּידּוע  עלּֿפי רּוּבֹו17לזה, - הּבריאה ׁשעֹולם ְְִִֶֶַַַַָָָ

על  מחצה - הּיצירה ועֹולם רע, ּומעּוטֹו ְְֱִִֶַַַָָָטֹוב

התחלת  ולכן רע, רּוּבֹו - העׂשּיה ועֹולם ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָמחצה,

,ואיל היצירה מעֹולם הּוא החיצֹונים ְְְִִִֵֵַַָָָמדֹור

ּבעֹולם  לא אבל מחצה, על מחצה ְֱֱֲֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשם

זה  ּומּׁשּום טֹוב. ׁשרּוּבֹו מאחר ְִִֵֶֶַַַָהבריאה,

ּדיצירה  מלכּות - ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִִִַַַָָמתלּבׁשים

ּדוקא. ְֲִַַָָועׂשּיה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ טֹוב ׁשּב'יֹום החדּוׁש ּגֹודל יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַָ

מתּגּלה  ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ְִִֵֶֶֶַָׁשני

ועׂשּיה  ּדיצירה ּבמלכּות ּדאצילּות האֹור ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָׁשפע

ּכלל   ׁשּבדר אף  ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהּמתלּבׁשים

ּב נמׁש ּדיצירה לא הּמלכּות ּבחינת רק אּלא הם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חלּוק  ּבזה יׁש יֹותר, ּובפרטּיּות ּבלבד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָועׂשּיה

האריז"ל  לקּבלת הרמ"ק קּבלת ׁשּלדעת 18ּבין , ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ּב'ׁשבעים 19הרמ"ק  ּדאצילּות הּׁשפע מתּגּלה , ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָ

האריז"ל  לדעת מהּֿׁשאיןּֿכן עצמם, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׂשרים'

ּדיצירה  ּבמלכּות רק ּדאצילּות הּׁשפע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָמתּגּלה

הּׂשמחה  ּגֹודל טעם ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ׂשרים'. ּב'ׁשבעים הּמתלּבׁשת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָועׂשּיה

יׂשראל  ׁשּבארץ מהּׂשמחה יֹותר ּגלּויֹות' ׁשל  ׁשני טֹוב ּכמֹו20ּב'יֹום ׁשּזהּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

לחרּות  ּכׁשּיצא אזי ּברזל, ּבכבלי אסּור ּבּׁשביה ׁשהיה הּמל ּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעלּֿדרֿמׁשל

ּגדֹולה  היא הּׂשמחה כּו', הּמל מּמעדּני להתעּנג הּמל אביו אל וׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחפׁשי

ׁשּולחן  על ימיו ּכל והיה ּכלל ּבּׁשביה אסּור היה לא אם מאׁשר יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד,
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א.14) עה, משפטים תו"א ב. רכ, לזח"ב א).15)רמ"ז (כג, ו תיקון ג.16)תקו"ז נו, דא"ח) (עם סידור עץ 17)ראה ראה

ועוד. להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער 18.11)חיים שבהערה ואוה"ת הזקן אדמו"ר מאמרי בספר 19)ראה

(בהוצאת  ואילך ב כב, שפירא) (למהר"נ הארץ טוב ספר וראה ובכ"מ). שם. ואוה"ת הזקן אדמו"ר במאמרי (הובא נערב אור

הרמ"ק. בשם - תרנ"א) ואילך.20)ירושלים, ג צא, שמע"צ לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÏÈˆ‡a ‡p˜Ó ‰‡lÈÚ ‡a‡L Úe„i‰ Èt14, החכמה בחינת ƒ«»«∆«»ƒ»»¿«¿»»¬ƒ

משפיע) בחינת שהוא האב כמו השפע מקור שהיא שם על 'אבא' (הנקראת

האצילות בעולם p˜Ó‡שורה ‰È·e הוא העיקרי ומקומה שורה, ƒ»¿«¿»
Ô¯ÈÙÒ ˙ÈLÂ ,‰‡È¯·a,חסד) העליונות המידות של הספירות שש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

יסוד) הוד, נצח, תפארת, גבורה,

Ôp˜Ó הוא העיקרי ומקומן שורות ¿«¿»
‰¯ÈˆÈa15Úe„ÈÂ .16˙˜ÈiL ƒ¿ƒ»¿»«∆¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ
BBzÁz˙'הקדושה  Ú·L'Ó ‡È‰ƒƒ∆««¿

וספירת  האמורות הספירות (ששת

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמלכות) ,„·Ïaƒ¿««∆≈≈
'‰È·e ‰ÓÎÁ'Ó ספירות שהן ≈»¿»ƒ»

יותר  ÈÈ˜˙נעלות ÔÈ‡≈¿ƒ«
˙eÎÏÓ ÔÎÏÂ ,ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»≈«¿
˙„¯BÈ dÈ‡ ‰‡È¯·cƒ¿ƒ»≈»∆∆

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם, ÌÏBÚaאומות Èkƒ¿»

˙¯ÈÙÒ ‰¯È‡Ó ‰‡È¯a‰«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ«
‰˜ÈÈ ÔÈ‡ ‰pnnL ,‰Èa‰«ƒ»∆ƒ∆»≈¿ƒ»
‰ÊÏ ÌÚË „BÚÂ .ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ¿««¿∆
העולם  אומות של ה'שרים' שאין

הבריאה, מעולם וחיות שפע יונקים

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ17 הסוד בתורת «ƒ«»«
·BË Bae¯ - ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
- ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ ,Ú¯ BËeÚÓeƒ«¿»«¿ƒ»

,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ חציו כלומר ∆¡»«∆¡»
רע  וחציו -טוב ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÂ¿»»¬ƒ»

¯B„Ó ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏÂ ,Ú¯ Bae¯«¿»≈«¿»«¿
ÌÈBˆÈÁ‰ יש שבו הראשון העולם «ƒƒ

וקיום  ל'מגורים' ואפשרות מקום נתינת

הקדושה  לגבול מחוץ גורמים של

CÏÈ‡Â ‰¯ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰≈»«¿ƒ»¿≈»
ממנו, ÏÚולמטה ‰ˆÁÓ ÌML∆»∆¡»«

ÌÏBÚa ‡Ï Ï·‡ ,‰ˆÁÓ∆¡»¬»…¿»
·BË Bae¯L ¯Á‡Ó ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»≈««∆
אין  הרוב, היותו מפני שולט וכשהטוב

לחיצונים. מקום Ê‰נתינת ÌeMÓeƒ∆
'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם  לאומות חיות ומשפיעים

- ÈˆÈc¯‰ול'חיצונים' ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»
.‡˜Âc ‰iNÚÂ«¬ƒ»«¿»

Le„Á‰ Ï„Bb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂוהמעלהÏL ÈL ·BË ÌBÈaL ¿«ƒ∆»∆«ƒ∆¿≈ƒ∆
‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ˙eÏÈˆ‡c ¯B‡‰ ÚÙL ‰lb˙Ó BaL ,˙BÈeÏb»∆ƒ¿«∆∆«»«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ישראל לבני להשפיע כדי «¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
בגלות, Ì‰aהנמצאים CLÓ ‡Ï ÏÏk C¯„aL Û‡'שרים ב'שבעים «∆¿∆∆¿»…ƒ¿»»∆

n‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‡l‡˙eÎÏ ∆»«¿ƒ«««¿
„·Ïa ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ואילו ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿«

נמשך  אינו ובריאה דאצילות האור

לעיל. כמבואר בהם,

‰Êa LÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈≈»∆
˜eÏÁ הבדל˜"Ó¯‰ ˙Ïa˜ ÔÈa ƒ≈«»«»««

קורדובירו  משה »«»¿Ïa˜Ï˙רבי
Ï"ÊÈ¯‡‰18˙Ú„lL , »¬ƒ«∆¿««
˜"Ó¯‰19ÚÙM‰ ‰lb˙Ó , »««ƒ¿«∆«∆«

˙eÏÈˆ‡c ויורדÌÈÚ·L'a «¬ƒ«ƒ¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÓˆÚ 'ÌÈ¯N»ƒ«¿»«∆≈≈
‰lb˙Ó Ï"ÊÈ¯‡‰ ˙Ú„Ï¿««»¬ƒ«ƒ¿«∆
˙eÎÏÓa ˜¯ ˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰«∆««¬ƒ«¿«¿
˙LaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»«ƒ¿«∆∆

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a יורד אינו אבל «ƒ¿ƒ»ƒ
שהיא  עצמם שרים' ב'שבעים להתלבש

יותר. גדולה ירידה

ÌÚË Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
ÈL ·BË ÌBÈa ‰ÁÓO‰ Ï„Bb∆«ƒ¿»¿≈ƒ
‰ÁÓO‰Ó ¯˙BÈ ˙BÈeÏb ÏL∆»≈≈«ƒ¿»

טוב  ביום ∆∆¿∆ı¯‡aLשישנה
Ï‡¯NÈ20ŒÏÚ BÓk e‰fL , ƒ¿»≈∆∆¿«

‰È‰L CÏn‰ Ôa ÏLÓŒC¯c∆∆»»∆«∆∆∆»»
,ÏÊ¯a ÈÏ·Îa ¯eÒ‡ ‰È·Ma«ƒ¿»»¿«¿≈«¿∆
ÈLÙÁ ˙e¯ÁÏ ‡ˆiLk ÈÊ‡¬«¿∆»»¿≈»¿ƒ
‚pÚ˙‰Ï CÏn‰ ÂÈ·‡ Ï‡ ·LÂ¿»∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈
‰ÁÓO‰ ,'eÎ CÏn‰ Èp„ÚnÓƒ«¬«≈«∆∆«ƒ¿»

שלו  והעונג המלך בן È‰ƒ‡של
Ì‡ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ,„‡Ó ‰ÏB„b¿»¿…≈≈¬∆ƒ
ÏÏk ‰È·Ma ¯eÒ‡ ‰È‰ ‡Ï…»»»«ƒ¿»¿»
ÔÁÏeL ÏÚ ÂÈÓÈ Ïk ‰È‰Â¿»»»»»«¿«
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ׁשרֹוב  ׁשאףֿעלּֿפי ּבהּגה"ה, צדק' ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָה'ּצמח

מּכלֿמקֹום  עׂשּיה, יצירה מּבריאה הם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָהּנׁשמֹות

מאצילּות  הּוא הּנׁשמֹות ּכל ּגם 9ׁשרׁש ּכמבאר , ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ּתֹורה' ׁשחֹורה 10ּב'לּקּוטי ונאוה.11ּבענין אני ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשהיא  ּכפי הּנׁשמה ּומקֹור לׁשרׁש להּגיע ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכדי

לארץ  ההליכה עלֿידי זה הרי האצילּות, ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעֹולם

ְִֵָיׂשראל.

הענין CÈLÓÓeב) ׁשּבאּור צדק', ה'ּצמח «¿ƒְִֵֶֶֶֶַַָָ

להּגיע  ׁשּבכדי זה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ(הּטעם

לארץ  ההליכה להיֹות צרי ּבאצילּות ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָלׁשרׁשֹו

הענין  ּבאּור ּתחלה ּבהקּדים יּובן ּדוקא) ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָיׂשראל

ׁשפע  נמׁש ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ׁשני טֹוב ְְִִֵֶֶֶַָָּד'יֹום

 ֿ ּדיצירה מלכּות ּבחינת לתֹו ּדאצילּות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהעליֹון

ׁשּדרּכם  ׂשרים' ּב'ׁשבעים  הּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָועׂשּיה,

לארץ. ׁשּבחּוץ יׂשראל לבני הּׁשפע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמׁש

ÔÈÚ‰Â ידּוע ּדהּנה מלכּות 12ּבזה, ׁשּבחינת ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָ

להתלּבׁש למּטה יֹורדת אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדאצילּות

אינּה ּדבריאה מלכּות וגם ׂשרים', ְְְְִִִִִֵַַַָָָּב'ׁשבעים

ּבחינת  רק אּלא ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמתלּבׁשת

הּמתלּבׁשת  היא ועׂשּיה ּדיצירה ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמלכּות

הראּוי  הּׁשפע להם להמׁשי ׂשרים' ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּב'ׁשבעים

ז"ל  חכמינּו אמרּו זה ועל להם. ּגלּו13לתת ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

צרי ׁשּכאׁשר ּפירּוׁש: עּמהם, ׁשכינה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָלאדֹום

ּבזמן ליׂשראל ׁשפע ּכׁשּיֹוׁשבים להׁשּפיע הּגלּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מּוכרחת  אזי ׂשרים', ה'ׁשבעים ממׁשלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָּתחת

ועׂשּיה, ּדיצירה מלכּות ּבחינת ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָהּׁשכינה,

ּתחת  ׁשּיׂשראל ההם ּב'ּׂשרים' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתלּבׁש

ליׂשראל  ההׁשּפעה ּתעבֹור ׁשּדרּכם ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָממׁשלּתם,

ההּוא. הּׂשר ׁשל הארץ חלק אדמת על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיֹוׁשבים

מּמׁש, עּמהם עּמהם, ׁשכינה לאדֹום ּגלּו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָוזהּו

ועׂשּיה  ּדיצירה מלכּות ׁשרק והּטעם  מּמׁש. ׂשרים' ּב'ׁשבעים ׁשּמתלּבׁשת ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּדהינּו

ּדבריאה, מלכּות לא וגם ּדאצילּות, מלכּות ולא ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָֹֹמתלּבׁשים
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עצמית. וישות מציאות ˆ„˜'תחושת ÁÓv'‰ ÛÈÒBnL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ«∆«∆∆

‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯aÓ Ì‰ ˙BÓLp‰ ·B¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰"‰b‰a¿«»»∆««ƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Ó ‡e‰ ˙BÓLp‰ Ïk L¯L ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰iNÚ9, ולכן ¬ƒ»ƒ»»…∆»«¿»≈¬ƒ

אל  לאצילות הליכה 'הליכה' היא הנשמה של Ìbהעצמיות ¯‡·Ók«¿…»«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a10ÔÈÚa ¿ƒ≈»¿ƒ¿«

‰¯BÁL11‰Â‡Â È‡ נתבאר שם ¿»¬ƒ¿»»
ששורשם  הנשמות בעולמות שגם

שורש  להם יש בריאהֿיצירהֿעשייה

האצילות  בעולם יותר קדום ומקור

נשמות  של ה'לידה' – הקבלה (ובלשון

מאצילות  שלמטה בעולמות היא אלו

בעולם  הוא שלהם ה'עיבור' אבל

L¯LÏהאצילות). ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ ¯B˜Óe¿«¿»»¿ƒ∆ƒ
‰Ê È¯‰ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¬≈∆
ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆

Ï‡¯NÈ ארץ כי לעיל, כמבואר ƒ¿»≈
שלמט  ל'ארץ'ישראל מכוונת ה

נשמות  ומקור שורש הוא שם שלמעלה

ישראל.

'˜„ˆ ÁÓv'‰ CÈLÓÓe (·«¿ƒ«∆«∆∆
הנזכר, ‰ÔÈÚבמאמר ¯e‡aL∆≈»ƒ¿»

ÌÚh‰) הפנימיÈ„ÎaL ‰Ê ÏÚ ««««∆∆ƒ¿≈
BL¯LÏ ÚÈb‰Ï האדם נשמת של ¿«ƒ«¿»¿

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿
(‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰a Ô·eÈ»¿«¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÚ‰ הפנימיÈL ·BË ÌBÈc »ƒ¿»¿≈ƒ
BaL ,˙BÈeÏb ÏL של זה ביום ∆»∆

לארץ החג  ÚÙLבחוץ CLÓƒ¿»∆«
˙ÈÁa CB˙Ï ˙eÏÈˆ‡c ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬ƒ¿¿ƒ«
,‰iNÚÂŒ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
למעלה  יש העולם אומות לשבעים

שפע  מקורות 'שרים', שבעים

ÚÙM‰ CLÓ Ìk¯cL גםÈ·Ï ∆«¿»ƒ¿»«∆«ƒ¿≈
ı¯‡Ï ıeÁaL Ï‡¯NÈ החוגגים ƒ¿»≈∆¿»»∆

וכפי  גלויות', של שני טוב 'יום

להלן. עוד שיתבאר

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â12 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  eÎÏÓ˙בקבלה ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿

‰hÓÏ ˙„¯BÈ dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ≈»∆∆¿«»
מאצילות  שלמטה לעולמות

dÈ‡ ‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ Ì‚Â ,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ»≈»
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙Ó השפעה מקבלים לא העולם אומות ולכן ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ

הבריאה  ומעולם האצילות ÈˆÈc¯‰מעולם ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ˜¯ ‡l‡∆»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»
Ì‰Ï CÈLÓ‰Ï 'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ ‰iNÚÂ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆

Ì‰Ï ˙˙Ï Èe‡¯‰ ÚÙM‰ ולכן «∆«»»»≈»∆
משני  רק השפעה מקבלים הם

ועשיה. יצירה יותר, הנמוכים העולמות

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ13 ¿«∆»¿¬»≈«
eÏb ישראל ÈÎL‰בני ÌB„‡Ï »∆¡¿ƒ»

Ì‰nÚ הכוונה פשוטו שהשכינה לפי ƒ»∆
כשהם  גם ישראל בני את מלווה

העניינים, פנימיות ולפי בגלות,

CÈ¯ˆ ¯L‡kL :Le¯Èt≈∆«¬∆»ƒ
ÔÓÊa Ï‡¯NÈÏ ÚÙL ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙Áz ÌÈ·LBiLk ˙eÏb‰«»¿∆¿ƒ««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
שבמובן  היא הדברים ומשמעות

דרך  מגיע ישראל לבני השפע מסויים

העולם, Á¯ÎeÓ˙אומות ÈÊ‡¬«¿««
˙ÈÁa ‡È‰L ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ì‰‰ 'ÌÈ¯O'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»ƒ»≈
,ÌzÏLÓÓ ˙Áz Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈««∆¿«¿»
‰ÚtL‰‰ ¯B·Úz Ìk¯cL∆«¿»«¬««¿»»
˙Ó„‡ ÏÚ ÌÈ·LBiL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ««¿«

‡e‰‰ ¯O‰ ÏL ı¯‡‰ ˜ÏÁ כי ≈∆»»∆∆«««
זו  אומה של ממשלה תחת בהיותם

את  מקבלים ישראל בני בגשמיות,

של  ה'שר' באמצעות שלהם השפע

אומה. ÌB„‡Ïאותה eÏb e‰ÊÂ¿∆»∆¡
,LnÓ Ì‰nÚ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆ƒ»∆«»
ÌÈÚ·L'a ˙LaÏ˙nL eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ

'ÌÈ¯N אומות של השפע מקור »ƒ
L¯˜העולם, ÌÚh‰Â .LnÓ«»¿«««∆«

‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓ שני «¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
העולמות  מארבעת הנחותים העולמות

'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ‡ÏÂ¿…«¿«¬ƒ¿«
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰‡È¯·c ˙eÎÏÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ»«
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מקּננא  עיּלאה ׁשאּבא הּידּוע עלּֿפי ְְִִֶַַַַַָָָָָהּוא

ספירן 14ּבאצילּות  וׁשית ּבבריאה, מקּננא ּובינה , ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָ

ּביצירה  וידּוע 15מקּננן החיצֹונים 16. ׁשּיניקת ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, ּתחּתֹונֹות' מ'ׁשבע ְְִִִֵֵֶֶַַַַהיא

ולכן  החיצֹונים, יניקת אין ּובינה' ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ'חכמה

ּב'ׁשבעים  להתלּבׁש יֹורדת אינּה ּדבריאה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמלכּות

ספירת  מאירה הּבריאה ּבעֹולם ּכי ְְְְִִִִִַַָָָָׂשרים',

טעם  ועֹוד לחיצֹונים. יניקה אין ׁשּמּמּנה ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָהּבינה,

הּידּוע  עלּֿפי רּוּבֹו17לזה, - הּבריאה ׁשעֹולם ְְִִֶֶַַַַָָָ

על  מחצה - הּיצירה ועֹולם רע, ּומעּוטֹו ְְֱִִֶַַַָָָטֹוב

התחלת  ולכן רע, רּוּבֹו - העׂשּיה ועֹולם ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָמחצה,

,ואיל היצירה מעֹולם הּוא החיצֹונים ְְְִִִֵֵַַָָָמדֹור

ּבעֹולם  לא אבל מחצה, על מחצה ְֱֱֲֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשם

זה  ּומּׁשּום טֹוב. ׁשרּוּבֹו מאחר ְִִֵֶֶַַַָהבריאה,

ּדיצירה  מלכּות - ׂשרים' ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִִִַַַָָמתלּבׁשים

ּדוקא. ְֲִַַָָועׂשּיה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ טֹוב ׁשּב'יֹום החדּוׁש ּגֹודל יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַָ

מתּגּלה  ׁשּבֹו ּגלּויֹות', ׁשל ְִִֵֶֶֶַָׁשני

ועׂשּיה  ּדיצירה ּבמלכּות ּדאצילּות האֹור ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָׁשפע

ּכלל   ׁשּבדר אף  ׂשרים', ּב'ׁשבעים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָהּמתלּבׁשים

ּב נמׁש ּדיצירה לא הּמלכּות ּבחינת רק אּלא הם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חלּוק  ּבזה יׁש יֹותר, ּובפרטּיּות ּבלבד. ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָועׂשּיה

האריז"ל  לקּבלת הרמ"ק קּבלת ׁשּלדעת 18ּבין , ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ּב'ׁשבעים 19הרמ"ק  ּדאצילּות הּׁשפע מתּגּלה , ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָ

האריז"ל  לדעת מהּֿׁשאיןּֿכן עצמם, ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׂשרים'

ּדיצירה  ּבמלכּות רק ּדאצילּות הּׁשפע ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָמתּגּלה

הּׂשמחה  ּגֹודל טעם ּגם יּובן ועלּֿפיֿזה ׂשרים'. ּב'ׁשבעים הּמתלּבׁשת ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָועׂשּיה

יׂשראל  ׁשּבארץ מהּׂשמחה יֹותר ּגלּויֹות' ׁשל  ׁשני טֹוב ּכמֹו20ּב'יֹום ׁשּזהּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

לחרּות  ּכׁשּיצא אזי ּברזל, ּבכבלי אסּור ּבּׁשביה ׁשהיה הּמל ּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעלּֿדרֿמׁשל

ּגדֹולה  היא הּׂשמחה כּו', הּמל מּמעדּני להתעּנג הּמל אביו אל וׁשב ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחפׁשי

ׁשּולחן  על ימיו ּכל והיה ּכלל ּבּׁשביה אסּור היה לא אם מאׁשר יֹותר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד,
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d"kyz'dח ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ּדיצירה  ּבּמלכּות למעלה, ועלּֿדרֿזה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמל

ּב'ׁשבעים  ּגלּות ּבבחינת ׁשּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָועׂשּיה

עליֹון  וׁשפע אֹור ּגילּוי ׁשם ּכׁשּמתּגּלה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׂשרים',

מהּׂשמחה  יֹותר הּׂשמחה ּתגּדל אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּדאצילּות,

לא  ׁשּמעֹולם ּדאצילּות ּבמלכּות ההתּגּלּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּמּצד

ׂשרים'. ּב'ׁשבעים להתלּבׁש הּמדרגה ּבסתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירדה

ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני טֹוב ּד'יֹום הּׂשמחה מעלת ְְְֲִִִֵֶַַַָָוזֹוהי

לפי  יׂשראל, ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב 'יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָלגּבי

מתּגּלה  יׂשראל ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּב'יֹום

ּוב'יֹום  ּבלבד, ּדאצילּות ּבמלכּות האצילּות ְְְְֲֲִִִֶַַַַָׁשפע

הּׁשפע  ּומתּגּלה נמׁש ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב

הּמתלּבׁשים  ועׂשּיה ּדיצירה ּבמלכּות ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּדאצילּות

ׂשרים'. ְִִִַָּב'ׁשבעים

להּגיע Ê·e‰ג) ׁשּכדי גֹו', ֿלל ענין יּובן »∆ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבעֹולם  הּנׁשמה ּומקֹור ְְְְֶַָָָֹלׁשרׁש

מחּוץֿלארץ  ההליכה להיֹות צריכה ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָהאצילּות,

לארץ, ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי ּדוקא, יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלארץ

ׂשר  ה'ׁשבעים ממׁשלת מאירה ּתחת ׁשּׁשם ים', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

נתּגּלה  לא ועׂשּיה, ּדיצירה הּמלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹרק

ּבמלכּות  ׁשהיא ּכמֹו ּכיֿאם נׁשמתֹו ְְְְְִִִִִֶַָמּמקֹור

הּקדֹוׁשה  הארץ אל עלּיתֹו עלֿידי אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּדיצירה,

נׁשמתֹו ׁשרׁש ּבחינת ּבֹו מאיר אזי ודאצילּות, ּדבריאה מלכּות ּכנגד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּמכונת

צדק'. ה'ּצמח ׁשל הּמאמר ּתֹוכן ּכאן עד ּדאצילּות. ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמלכּות

הּוא ‡ÌÓד) ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו ההליכה ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּנ"ל ּבאּור »¿»ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

 ֿ מחּוץ למעלה, מּלמּטה ההליכה על ׁשּקאי הּפׁשּוט הּפירּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפי

צרי ועדין כּו'. נׁשמתֹו מקֹור ּבֹו יתּגּלה ׁשעלֿידיֿזה יׂשראל, לארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלארץ

ההליכה  ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּפירּוׁש עם זה ּפירּוׁש יתאים אי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהבין

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר למּטה, הּנעלם 21מּלמעלה ׂשכל רם", "אב הּוא ׁשאברם ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

לגילּוי  ּיצא הּנעלם ׁשאֹורֹו גֹו', ֿלל לאברם ה' אמר זה ועל רעיֹון, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכל

הּמלכּות. לבחינת הארץ", "אל למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויּומׁש

C‡ ּתחלה להיֹות צרי למּטה, הּירידה ענין להיֹות ׁשּיּוכל ׁשּכדי הּוא, הענין «ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּנעלם  ׂשכל אברם, נקרא ׁשּתחלה ׁשּזהּו יֹותר, נעלה אֹור ּגילּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוספת
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א).21) (יא, פרשתנו ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏn‰.בשבי היה לא eÎÏna˙ומלכתחילה ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆∆¿«¿»««¿

ÌÈÚ·L'a ˙eÏb ˙ÈÁ·a ÌÈLaÏ˙nL ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ
ÌL ‰lb˙nLk ,'ÌÈ¯Nועשיה ÔBÈÏÚביצירה ÚÙLÂ ¯B‡ ÈeÏÈb »ƒ¿∆ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆¿

„vnL ‰ÁÓO‰Ó ¯˙BÈ ‰ÁÓO‰ Ïc‚z ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬«ƒ¿««ƒ¿»≈≈«ƒ¿»∆ƒ«
˙elb˙‰‰ עליון ושפע אור של «ƒ¿«

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa עצמה ¿«¿«¬ƒ
¯˙Òa ‰„¯È ‡Ï ÌÏBÚnL∆≈»…»¿»¿≈∆
ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï ‰‚¯„n‰««¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ .'ÌÈ¯N»ƒ¿ƒ«¬««ƒ¿»
'˙BÈeÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ'c¿≈ƒ∆»
'ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈ' Èa‚Ï¿«≈ƒ
ÌBÈ'aL ÈÙÏ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆¿
Ï‡¯NÈ ı¯‡aL 'ÔBL‡¯ ·BËƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈

‰‡ˆeÏÈ˙אמנם ÚÙL ‰lb˙Óƒ¿«∆∆«»¬ƒ
הם  וההשפעה הגילוי ¿»¿eÎÏÓa˙אבל

„·Ïa ˙eÏÈˆ‡c נמשך ואינו «¬ƒƒ¿«
מהאצילות, BË·למטה ÌBÈ'·e¿

CLÓ '˙BÈeÏb ÏL ÈL≈ƒ∆»ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰ ‰lb˙Óe ויורד ƒ¿«∆«∆««¬ƒ

iNÚÂ‰למטה  ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa¿«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ

.'ÌÈ¯N»ƒ
,'B‚ EÏŒCÏ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (‚»∆»ƒ¿«∆¿
¯B˜Óe L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„kL∆¿≈¿«ƒ«¿…∆¿
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿»»¬ƒ

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ של ¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
אבינו  ∆««ı¯‡ÏŒıeÁÓƒאברהם

Èk ,‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ
˙Áz ,ı¯‡Ï ıeÁa B˙BÈ‰aƒ¿¿»»∆««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
˙ÈÁa ˜¯ ‰¯È‡Ó ÌML∆»¿ƒ»«¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
גילוי  של הנמוכה המדרגה שהיא

B˜nÓ¯המלכות  ‰lb˙ ‡Ï…ƒ¿«»ƒ¿
Ì‡ŒÈk B˙ÓLרק BÓkאלא ƒ¿»ƒƒ¿

Ï·‡ ,‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ‡È‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬»
ı¯‡‰ Ï‡ B˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»∆»»∆

„‚k ˙ÂÎnL ‰LB„w‰ הארץ «¿»∆¿À∆∆¿∆∆
שהיא È¯·c‡‰העליונה ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»

Ba ¯È‡Ó ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡„Â¿«¬ƒ¬«≈ƒ
˙eÎÏÓa B˙ÓL L¯L ˙ÈÁa¿ƒ«…∆ƒ¿»¿«¿
ÔÎBz Ô‡k „Ú .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»∆
.'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL ¯Ó‡n‰««¬»∆«∆«∆∆

‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ "EÏŒCl"L Ï"p‰ ¯e‡a ÌÓ‡ („»¿»≈««∆∆¿ƒ¿««¬ƒ»
B¯B˜Óe BL¯LÏ אברהם נשמת עצמו,של ‰Le¯Ètאבינו ÈÙÏ ‡e‰ ¿»¿¿¿ƒ«≈
È‡wL ËeLt‰ היא ÏÚÓÏ‰,הכוונה ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ «»∆»≈««¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ı¯‡ÏŒıeÁÓ לדרגה מדרגה יעלה ƒ»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«¿≈∆
דבר  של B˜Ó¯ובסופו Ba ‰lb˙Èƒ¿«∆¿

.'eÎ B˙ÓLƒ¿»
ÍÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂÌÈ‡˙È «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿«¿ƒ

Le¯Èt‰ ÌÚ ‰Ê Le¯Èt≈∆ƒ«≈
ÔÈÚ ‡e‰ "EÏŒCl"L∆∆¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ók21 «¿…»¿»
" ,"Ì¯ ·‡" ‡e‰ Ì¯·‡L"אב ∆«¿»«»

שכל  פירושו ו"רם" המוחין על מורה

עניין  והוא ‰ÌÏÚpנעלה, ÏÎN≈∆«∆¿»
,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ הנעלה שכל ƒ»«¬

מסויים  פרטי ברעיון »¿ÏÚÂמהתלבשות
EÏŒCÏ Ì¯·‡Ï '‰ ¯Ó‡ ‰Ê∆»«¿«¿»∆¿
‡ˆi ÌÏÚp‰ B¯B‡L ,'B‚∆«∆¿»≈≈
‰ÏÚÓlÓ CLÓeÈÂ ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿»

המוחין  «»¿hÓÏ‰,הנעלים מבחינת
˙ÈÁ·Ï ,"ı¯‡‰ Ï‡"∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ בספירות האחרונה ««¿
הנפש. בכוחות ובמקביל

ÏÎeiL È„kL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿≈∆«
‰„È¯i‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï מלמעלה ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰hÓÏ¿«»»ƒƒ¿¿ƒ»
¯˙BÈ ‰ÏÚ ¯B‡ ÈeÏÈb ˙ÙÒBz∆∆ƒ«¬∆≈

כלל, בדרך הנמשך ∆∆e‰fLמהאור
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jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב.22) שם, תו"א גם ב.23)ראה קעח, זח"ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח גם וראה שם.

ב.25) כב, (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿

'eÎ26.

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

jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב.22) שם, תו"א גם ב.23)ראה קעח, זח"ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח גם וראה שם.

ב.25) כב, (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿

'eÎ26.
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ט d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl zyxt zay

ּדיצירה  ּבּמלכּות למעלה, ועלּֿדרֿזה .ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמל

ּב'ׁשבעים  ּגלּות ּבבחינת ׁשּמתלּבׁשים ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָועׂשּיה

עליֹון  וׁשפע אֹור ּגילּוי ׁשם ּכׁשּמתּגּלה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׂשרים',

מהּׂשמחה  יֹותר הּׂשמחה ּתגּדל אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּדאצילּות,

לא  ׁשּמעֹולם ּדאצילּות ּבמלכּות ההתּגּלּות ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּמּצד

ׂשרים'. ּב'ׁשבעים להתלּבׁש הּמדרגה ּבסתר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירדה

ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני טֹוב ּד'יֹום הּׂשמחה מעלת ְְְֲִִִֵֶַַַָָוזֹוהי

לפי  יׂשראל, ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב 'יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָלגּבי

מתּגּלה  יׂשראל ׁשּבארץ ראׁשֹון' טֹוב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּב'יֹום

ּוב'יֹום  ּבלבד, ּדאצילּות ּבמלכּות האצילּות ְְְְֲֲִִִֶַַַַָׁשפע

הּׁשפע  ּומתּגּלה נמׁש ּגלּויֹות' ׁשל ׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָטֹוב

הּמתלּבׁשים  ועׂשּיה ּדיצירה ּבמלכּות ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּדאצילּות

ׂשרים'. ְִִִַָּב'ׁשבעים

להּגיע Ê·e‰ג) ׁשּכדי גֹו', ֿלל ענין יּובן »∆ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבעֹולם  הּנׁשמה ּומקֹור ְְְְֶַָָָֹלׁשרׁש

מחּוץֿלארץ  ההליכה להיֹות צריכה ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָהאצילּות,

לארץ, ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ּכי ּדוקא, יׂשראל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלארץ

ׂשר  ה'ׁשבעים ממׁשלת מאירה ּתחת ׁשּׁשם ים', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

נתּגּלה  לא ועׂשּיה, ּדיצירה הּמלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹרק

ּבמלכּות  ׁשהיא ּכמֹו ּכיֿאם נׁשמתֹו ְְְְְִִִִִֶַָמּמקֹור

הּקדֹוׁשה  הארץ אל עלּיתֹו עלֿידי אבל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּדיצירה,

נׁשמתֹו ׁשרׁש ּבחינת ּבֹו מאיר אזי ודאצילּות, ּדבריאה מלכּות ּכנגד ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּמכונת

צדק'. ה'ּצמח ׁשל הּמאמר ּתֹוכן ּכאן עד ּדאצילּות. ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמלכּות

הּוא ‡ÌÓד) ּומקֹורֹו, לׁשרׁשֹו ההליכה ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּנ"ל ּבאּור »¿»ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

 ֿ מחּוץ למעלה, מּלמּטה ההליכה על ׁשּקאי הּפׁשּוט הּפירּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפי

צרי ועדין כּו'. נׁשמתֹו מקֹור ּבֹו יתּגּלה ׁשעלֿידיֿזה יׂשראל, לארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלארץ

ההליכה  ענין הּוא "ֿלׁש"ּל הּפירּוׁש עם זה ּפירּוׁש יתאים אי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהבין

אֹור' ּב'תֹורה ּכמבאר למּטה, הּנעלם 21מּלמעלה ׂשכל רם", "אב הּוא ׁשאברם ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

לגילּוי  ּיצא הּנעלם ׁשאֹורֹו גֹו', ֿלל לאברם ה' אמר זה ועל רעיֹון, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכל

הּמלכּות. לבחינת הארץ", "אל למּטה, מּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויּומׁש

C‡ ּתחלה להיֹות צרי למּטה, הּירידה ענין להיֹות ׁשּיּוכל ׁשּכדי הּוא, הענין «ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

הּנעלם  ׂשכל אברם, נקרא ׁשּתחלה ׁשּזהּו יֹותר, נעלה אֹור ּגילּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוספת

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

א).21) (יא, פרשתנו ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏn‰.בשבי היה לא eÎÏna˙ומלכתחילה ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆∆¿«¿»««¿

ÌÈÚ·L'a ˙eÏb ˙ÈÁ·a ÌÈLaÏ˙nL ‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ
ÌL ‰lb˙nLk ,'ÌÈ¯Nועשיה ÔBÈÏÚביצירה ÚÙLÂ ¯B‡ ÈeÏÈb »ƒ¿∆ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆¿

„vnL ‰ÁÓO‰Ó ¯˙BÈ ‰ÁÓO‰ Ïc‚z ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬«ƒ¿««ƒ¿»≈≈«ƒ¿»∆ƒ«
˙elb˙‰‰ עליון ושפע אור של «ƒ¿«

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa עצמה ¿«¿«¬ƒ
¯˙Òa ‰„¯È ‡Ï ÌÏBÚnL∆≈»…»¿»¿≈∆
ÌÈÚ·L'a LaÏ˙‰Ï ‰‚¯„n‰««¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ .'ÌÈ¯N»ƒ¿ƒ«¬««ƒ¿»
'˙BÈeÏb ÏL ÈL ·BË ÌBÈ'c¿≈ƒ∆»
'ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈ' Èa‚Ï¿«≈ƒ
ÌBÈ'aL ÈÙÏ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆¿
Ï‡¯NÈ ı¯‡aL 'ÔBL‡¯ ·BËƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈

‰‡ˆeÏÈ˙אמנם ÚÙL ‰lb˙Óƒ¿«∆∆«»¬ƒ
הם  וההשפעה הגילוי ¿»¿eÎÏÓa˙אבל

„·Ïa ˙eÏÈˆ‡c נמשך ואינו «¬ƒƒ¿«
מהאצילות, BË·למטה ÌBÈ'·e¿

CLÓ '˙BÈeÏb ÏL ÈL≈ƒ∆»ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰ ‰lb˙Óe ויורד ƒ¿«∆«∆««¬ƒ

iNÚÂ‰למטה  ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa¿«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
ÌÈÚ·L'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ

.'ÌÈ¯N»ƒ
,'B‚ EÏŒCÏ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e (‚»∆»ƒ¿«∆¿
¯B˜Óe L¯LÏ ÚÈb‰Ï È„kL∆¿≈¿«ƒ«¿…∆¿
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿»»¬ƒ

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ של ¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
אבינו  ∆««ı¯‡ÏŒıeÁÓƒאברהם

Èk ,‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ
˙Áz ,ı¯‡Ï ıeÁa B˙BÈ‰aƒ¿¿»»∆««
,'ÌÈ¯N ÌÈÚ·L'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
˙ÈÁa ˜¯ ‰¯È‡Ó ÌML∆»¿ƒ»«¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
גילוי  של הנמוכה המדרגה שהיא

B˜nÓ¯המלכות  ‰lb˙ ‡Ï…ƒ¿«»ƒ¿
Ì‡ŒÈk B˙ÓLרק BÓkאלא ƒ¿»ƒƒ¿

Ï·‡ ,‰¯ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ‡È‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬»
ı¯‡‰ Ï‡ B˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»∆»»∆

„‚k ˙ÂÎnL ‰LB„w‰ הארץ «¿»∆¿À∆∆¿∆∆
שהיא È¯·c‡‰העליונה ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»

Ba ¯È‡Ó ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡„Â¿«¬ƒ¬«≈ƒ
˙eÎÏÓa B˙ÓL L¯L ˙ÈÁa¿ƒ«…∆ƒ¿»¿«¿
ÔÎBz Ô‡k „Ú .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»∆
.'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL ¯Ó‡n‰««¬»∆«∆«∆∆
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jvx`n jlÎjl mxa` l` 'd xn`ie

ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ב.22) שם, תו"א גם ב.23)ראה קעח, זח"ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע"א. פא, שם תו"ח גם וראה שם.

ב.25) כב, (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿

'eÎ26.
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ׁשהּוא  ה"א, אֹות לֹו נתוּסף ּכ ֿ ואחר רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמּכל

ׁשהתּגּלּותּה22ענין  'עּתיק' ּבחינת המׁשכת ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

הּבינה  להיֹות 23ּבספירת אפׁשר היה ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ זה ועלּֿפי למּטה. הּירידה ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצלֹו

על  קאי "ֿלׁש"ּל להּפירּוׁש ׁשּגם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר,

ּדוקא  ֿ זה עלֿידי הּנה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה

ּׁשּכתּוב  מה ּגם וזהּו כּו'. ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמּגיע

אֹור' [ּדלכאֹורה 24ּב'תֹורה אראּך" "אׁשר ּבפירּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"אׁשר  ולא אראּך", "אׁשר אֹומרֹו מּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר מה עלּֿדר ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר

העקדה  אל ׁש"אראּך"25ההליכה מבאר זה ועל , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על ּגם) אּלא הארץ, על רק (לא ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי ,ּבעצמ אֹות ואגּלה אראה ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמֹו]

נעׂשה  ּדוקא עלֿידיֿזה הּנה למּטה, מּלמעלה ההליכה על ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלהּפירּוׁש

כּו' ּומקֹורֹו לׁשרׁשֹו ׁשּמּגיע ,הֹול אּתה ּולעצמ "ל" ,"ֿלּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב.25) כב, (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯˜ ‰ÏÁzLאבינו רם"‡·¯Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒ¯Á‡Â ,ÔBÈÚ¯ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של (הפנימיות יומין' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר שלמעלה עליון' ‰Èa‰'כתר ˙¯ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי

יותר  ממקור וכוח השפעה שדורש

בלבד), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
¯LÙ‡יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו ‰È¯i„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
¯ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, Le¯Èt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BL¯LÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ B¯B˜Óe ידי על דווקא כי ¿
להתגלות  דבר של בסופו באים הירידה

גבוהה. יותר מדריגה

‰¯B˙'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'¯B‡24Le¯ÈÙa זה בכתוב האמור ¿≈

הארץ  אל תהיה Ô·eÓשהליכה BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] "j‡¯‡ ¯L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
C¯cŒÏÚ ,"EÈÏ‡ ¯Ó‡ ¯L‡" ‡ÏÂ ,"j‡¯‡ ¯L‡" B¯ÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa ¯Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן "j‡¯‡"L ¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ ˜¯ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡¯‡ [BÓˆÚ Ì‰¯·‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי תבוא שלו Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL Le¯Èt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך" ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי על מתעלה עצמו הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר Âc˜‡של ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך, והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של B¯B˜Óeבסופו BL¯LÏ¿»¿¿
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שזה איזה פעמים עמד להבחן לקבלת רשיון נהג, ועדיין לא קבלו, 

ובאשר  המתאימה,  הכנה  אחרי  כמובן  זו,  בבחינה  יצליח  בעתיד  ובטח  הכתוב,  אמר  עת  לכל  הנה 

ידוע אשר גשמיות ורוחניות קשורים זה בזה ובפרט אצל האיש הישראלי, הנה יוסיף אומץ בהנהגת 

המרכבה שלו היינו הרמ"ח אברים ושס"ה גידים של הגוף הגשמי שהם מרכבה להנפש, והנפש היא 

מרכבה להנפש האלקית )מובן אשר התואר "מרכבה" בזה אינו מדוייק כפי המבואר בתורת החסידות 

המעלות והחסרונות שבמרכבה והכוונה היא דבר הטפל אשר עליו להיות מונהג ע"י העיקר הוא הנפש(.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מתקנת  נפש  לכל  השוים  השיעורים  שלשת  בשמירת  מתחזק  בטח 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא וכן לוקח חלק בשיעורים הנלמדים ברבים והשי"ת 

יצליחו.

בברכה.



י

zgiy .c"qa*d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y
d"kyz'd,oeygxǹ"i,jlÎjlt"yzgiy
.

"לךֿלך",‡. הפרשה, התחלת על

של השם מתחילה lk[שזהו ("לךֿלך") אלו שבתיבות מפני זה הרי שבפשטות ואףֿעלֿפי הסדרה.
ש  גופא הא מכלֿמקום, - התחלתן שם על שנקראות התורה סדרות כל כמו - הסדרה,idefהסדרה התחלת

שייך  לא בתורה שהרי ל"לךֿלך", שייכת הסדרה שכל ראיה מהוה התחלתה, שם על נקראת והסדרה
מקרה  של ענין שייך לא בעולם שאפילו מזה במכלֿשכן חסֿושלום, מקרה של מוכרח 1ענין גופא ומזה .

ל"לךֿלך" שייכת הסדרה ],2שכל

הכרח, יש מכלֿמקום אחד, פירוש רק נראה ראשונה שבהשקפה (ואףֿעלֿפי פירושים שני רש"י מביא
שהם להלן, שיתבאר מתעכבים ipyוכמו אין שהמפרשים ולפלא לזה. זה סותרים שלכאורה פירושים,

מתעכבים): לא פשוטים, הכי ענינים שעל פעמים, כמה וכאמור זה, על

(כמדובר  מקרא של פשוטו מפרש רש"י [שהרי ולטובתך "להנאתך רש"י: מפרש "לךֿלך", התיבות על
"לך3לעיל  לומר הכתוב צריך למה קשה: מקרא' של 'פשוטו ולפי ,(jl לך" לומר יכול היה הרי - "

לל  וגו'", אביך ומבית וממולדתך היא מארצך "לך" בתיבת שהכוונה רש"י, מתרץ זה ועל "לך". תיבת א
לגוי  אעשך ושם ולטובתך"], ד"להנאתך הענין מתבטא במה ומפרש מוסיף ורש"י ולטובתך". "להנאתך

לבנים". זוכה אתה אי - כאן ו(אילו) גדול,

רש"י הואdfמפירוש גדול" לגוי ש"ואעשך (א) מארצך d`vezנמצא: ש"לך (ב) גו'", מארצך מ"לך
הוא ולטובתך".liayaגו'" "להנאתך גדול", לגוי "ואעשך

לשלושה  גורמת שהדרך "לפי רש"י: מפרש - גדול" לגוי "ואעשך התיבות על השני, בפסוק מיד אבל
הללו, ברכות לשלש הוזקק לכך השם, את וממעטת הממון, את וממעטת ורביה, פריה ממעטת דברים,

השם". ועל הממון ועל הבנים על שהבטיחו

רש"י אדרבה:dfמפירוש אלא גו'", מארצך "לך של תוצאה אינו גדול" לגוי ש"ואעשך (א) משמע:
את גורם מארצך" כך jtidd"לך על הבט שמבלי לברכות, הוזקק (ולכן וכו' גדול", לגוי מ"ואעשך

גו'" מארצך "לך (ב) גדול"). לגוי "ואעשך מכלֿמקום ורביה, פריה ממעט מארצך" "לך טבע שעלֿפי
ענין  אלא ההיפך), את גורם הברכה) בלי עצמו, (מצד "לך" (אדרבה: גדול" לגוי "ואעשך בשביל אינו

עצמו. מצד

שונה  השני הפירוש - אחר" "דבר השני הפירוש על כותב אינו שרש"י שהגם לכאורה, ונמצא,
כנ"ל. לו, סותר ואף הראשון, מהפירוש

התורה.·. בפנימיות גם ישנם - התורה סיפורי והן התורה דיני הן - דתורה נגלה של הענינים כל
שמלא בראשית, ספר גם סימן וכך אבות ש"מעשה כיון בעבודתינו. הוראות בסיפורים שיש - בסיפורים

עבורנו.4לבנים" והוראה סימן הם אבות" "מעשה של הסיפורים הרי ,

לבנים" ו"סימן אבות" ש"מעשה באופן (לא הוא לבנים" סימן אבות ד"מעשה הפירוש שני והרי הם
פירוש עלֿדרך בלבד, דמיון ביניהם שיש שונים, חז"ל heytdדברים אירע 5במאמר לאבות שאירע "מה

"סימן הוא אבות" ש"מעשה אלא) gk'לבנים", zpizp'e"כח 6לבנים ונתן הדרך את סלל אבות מעשה :
בהאבות. שהיה מה דוגמת להיות יוכל אצלם שגם בפרשתנו jxcÎlreלבנים, זה בענין הרמב"ן .7שהאריך
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 297 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
סקע"ט 1) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
וש"נ.2) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
חמ"א 3) התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת

ואילך). 192 ע'
ו.4) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה
שם.5) תנחומא ראה
הקב"ה 6) "אמר שם: ב"ר וכל' פרשתנו. ריש אוה"ת

בניך". לפני הדרך את וכבוש צא אבינו לאברהם
תולדות7) גם וראה א. יד, יו"ד. שם, ו. כ.יב, שם, א. כו,

ועוד. ד. לב, וישלח

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

מצרימה" אברם "וירד מצרים iad`-8ולדוגמא: גלות ענין גו'9את ממצרים אברם ו"ויעל ,c`n cak
ובזהב" בכסף הניצוצות 10במקנה כל שם שבירר ,11-`iad ש"ואחרי ובאופן מצרים, מגלות היציאה את

ברכוש יצאו .lecb"12כן

שיר  היו [וכשם מצרים ויציאת גלות גם כך מתןֿתורה, קודם היו משם ועלייתו למצרים אברם ידת
הדרך]. את כבש שמתןֿתורה ולא מתןֿתורה, קודם

אצל ‚. נעשה שהדבר כפי ענינים: שני ישנם - כנ"ל לבנים והוראה סימן שהם - אבות" ב"מעשה
בנשמתם. אצלם שנעשה וכפי בגופם, האבות

כאן שבהיותו דהיינו, דאצילות, נשמה היה אבינו אבל dhnlאברהם אצילות. בחינת נשמתו היתה
לעיל  וכמדובר הנשמה, על הגוף העלים אבינו 13אףֿעלֿפיֿכן אברהם את ראה שפרעה שבשעה ,

אבינו  אברהם לגבי אפילו העלים שהגוף ועד גשמי. גוף ראה עמו, ודיבר רבינו) משה (ועלֿדרךֿזה
הסיפור  וכידוע עם 14עצמו, חומש לומד רבינו משה את ראה בהיכלות, עלה ממעזריטש המגיד שכאשר

הפסוק  את אז עמהם ובלמדו רבן, בית של משה 15תינוקות להם הסביר ויצחק", פניו על אברהם "ויפול
הפירושים  שכל פשוטו"16רבינו מידי יוצא מקרא ו"אין אמת, אפילו 17הם להיות יכול היה הגוף מצד כי ,

וגו'" יולד שנה מאה "הלבן פלא אצלו היה כפשוטו: "ויצחק" אבינו אברהם .15אצל

שמעשה  דהיינו, בנשמתם, והן בגופם הן אצלם נעשו אבות ומעשה הסיפורים שכל מובן, ועלֿפיֿזה
הנשמה  בחלק רק ולא בנשמתם, גם נעשו עצמם ענינים ואותם שלהם, בגוף בגשמיות, בפועל היו אבות

אצילות. בבחינת שהיא כפי נשמתם בעצם גם אלא בגוף, ומלובש השייך 

בגופו  כפשוטו, אבינו אברהם אצל שהיה גו'", מארצך "לךֿלך מהסיפור היא לכך מכרחת וראיה
אור' ב'תורה ואילו הנעלם 18הגשמי, שכל בחינת הוא ש"אברם" באופן זאת מבאר - החסידית" ב"סדרה -

באצילות. שהיא כפי נשמתו מצד הוא  גו'" מארצך ד"לךֿלך שהענין כפי שזהו וכו', רעיון מכל

הענין „. אודות מדבר הראשון הפירוש "לךֿלך": על ברש"י הפירושים שני גם יובנו עלֿפיֿזה
הנשמה. מצד הוא שהענין כפי מדובר השני ובפירוש הגוף, מצד שהוא כפי גו'" ד"לךֿלך

מתורצת  הגוף, מצד הוא גו'" ד"לךֿלך שהענין כפי רש"י מבאר הראשון שבפירוש האמור ועלֿפי
- והשביה מהגלות לאחרונה שיצאו מהביכלאך באחד - ה'צמחֿצדק' של במאמר (שהובאה ַהקושיא
היה  לא וכי ולטובתך", "להנאתך שזהו לאברהם לומר צריך היה למה יפות'): וה'פנים ה'אלשיך' בשם
אים  האט אנדערש ("עּפעס עליו השפיע לא אחד דבר שום האם בלבד? הקב"ה ציווי לאברהם ַָמספיק

שמו?! שיתגדל שמך", "ואגדלה לו שנאמר עד דערנומען") ניט

הקודש'- ב'אגרת הזקן רבינו ששואל (שזה 19עלֿדרך יחידו בנו את כשהקריב העקדה, לנסיון בנוגע ,
ד"לךֿלך  מהנסיון יותר הרבה גדול נסיון ה',היה קדושת  על נפשם שמסרו  קדושים וכמה  כמה  "והרי :("

דיבר  לא  כי ֿ גם  (ועלֿאחתֿכמה העקדה בענין דוקא אבינו אברהם של גדלותו מתבטאת ובמה בם", ה'
ולטובתך")? "להנאתך בהטעמת צורך שאין ב"לךֿלך", -וכמה

בכל  אבל אבינו, אברהם של גופו (אמנם הגוף מצד הוא שהענין כפי כאן מדבר שרש "י כיון אלא,
ולטובתך". "להנאתך "לך", שזהו לו לומר צורך היה - המילה קודם שהיה כפי ובפרט גשמי), גוף זאת

כפשוטו. גם "ויצחק" להיות יכול היה הגוף שמצד ממעזריטש, מהמגיד הסיפור ובדוגמת
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יו"ד.8) יב, פרשתנו
ב.9) פא, זח"א

אֿב.10) יג, שם
וש"נ.11) .39 ע' ח"כ לקו"ש ראה
יד.12) טו, שם
הכוונה13) (כנראה השתא  שמח"ת  ליל בשיחת לשיחת

לע"ע. לידינו הגיע לא - הקפות לפני ).l"endשמח"ת

(14.197 ע' לתהלים מכתבים קובץ עא. ע' ח"ב "התמים"
ואילך. תנד ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק ולאח"ז

יז.15) יז, שם
ד.16) פמ"ז, ב"ר ראה
וש"נ.17) א. סג, שבת
פרשתנו.18) ריש
סכ"א.19)



יי

zgiy .c"qa*d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y
d"kyz'd,oeygxǹ"i,jlÎjlt"yzgiy
.

"לךֿלך",‡. הפרשה, התחלת על

של השם מתחילה lk[שזהו ("לךֿלך") אלו שבתיבות מפני זה הרי שבפשטות ואףֿעלֿפי הסדרה.
ש  גופא הא מכלֿמקום, - התחלתן שם על שנקראות התורה סדרות כל כמו - הסדרה,idefהסדרה התחלת

שייך  לא בתורה שהרי ל"לךֿלך", שייכת הסדרה שכל ראיה מהוה התחלתה, שם על נקראת והסדרה
מקרה  של ענין שייך לא בעולם שאפילו מזה במכלֿשכן חסֿושלום, מקרה של מוכרח 1ענין גופא ומזה .

ל"לךֿלך" שייכת הסדרה ],2שכל

הכרח, יש מכלֿמקום אחד, פירוש רק נראה ראשונה שבהשקפה (ואףֿעלֿפי פירושים שני רש"י מביא
שהם להלן, שיתבאר מתעכבים ipyוכמו אין שהמפרשים ולפלא לזה. זה סותרים שלכאורה פירושים,

מתעכבים): לא פשוטים, הכי ענינים שעל פעמים, כמה וכאמור זה, על

(כמדובר  מקרא של פשוטו מפרש רש"י [שהרי ולטובתך "להנאתך רש"י: מפרש "לךֿלך", התיבות על
"לך3לעיל  לומר הכתוב צריך למה קשה: מקרא' של 'פשוטו ולפי ,(jl לך" לומר יכול היה הרי - "

לל  וגו'", אביך ומבית וממולדתך היא מארצך "לך" בתיבת שהכוונה רש"י, מתרץ זה ועל "לך". תיבת א
לגוי  אעשך ושם ולטובתך"], ד"להנאתך הענין מתבטא במה ומפרש מוסיף ורש"י ולטובתך". "להנאתך

לבנים". זוכה אתה אי - כאן ו(אילו) גדול,

רש"י הואdfמפירוש גדול" לגוי ש"ואעשך (א) מארצך d`vezנמצא: ש"לך (ב) גו'", מארצך מ"לך
הוא ולטובתך".liayaגו'" "להנאתך גדול", לגוי "ואעשך

לשלושה  גורמת שהדרך "לפי רש"י: מפרש - גדול" לגוי "ואעשך התיבות על השני, בפסוק מיד אבל
הללו, ברכות לשלש הוזקק לכך השם, את וממעטת הממון, את וממעטת ורביה, פריה ממעטת דברים,

השם". ועל הממון ועל הבנים על שהבטיחו

רש"י אדרבה:dfמפירוש אלא גו'", מארצך "לך של תוצאה אינו גדול" לגוי ש"ואעשך (א) משמע:
את גורם מארצך" כך jtidd"לך על הבט שמבלי לברכות, הוזקק (ולכן וכו' גדול", לגוי מ"ואעשך

גו'" מארצך "לך (ב) גדול"). לגוי "ואעשך מכלֿמקום ורביה, פריה ממעט מארצך" "לך טבע שעלֿפי
ענין  אלא ההיפך), את גורם הברכה) בלי עצמו, (מצד "לך" (אדרבה: גדול" לגוי "ואעשך בשביל אינו

עצמו. מצד

שונה  השני הפירוש - אחר" "דבר השני הפירוש על כותב אינו שרש"י שהגם לכאורה, ונמצא,
כנ"ל. לו, סותר ואף הראשון, מהפירוש

התורה.·. בפנימיות גם ישנם - התורה סיפורי והן התורה דיני הן - דתורה נגלה של הענינים כל
שמלא בראשית, ספר גם סימן וכך אבות ש"מעשה כיון בעבודתינו. הוראות בסיפורים שיש - בסיפורים

עבורנו.4לבנים" והוראה סימן הם אבות" "מעשה של הסיפורים הרי ,

לבנים" ו"סימן אבות" ש"מעשה באופן (לא הוא לבנים" סימן אבות ד"מעשה הפירוש שני והרי הם
פירוש עלֿדרך בלבד, דמיון ביניהם שיש שונים, חז"ל heytdדברים אירע 5במאמר לאבות שאירע "מה

"סימן הוא אבות" ש"מעשה אלא) gk'לבנים", zpizp'e"כח 6לבנים ונתן הדרך את סלל אבות מעשה :
בהאבות. שהיה מה דוגמת להיות יוכל אצלם שגם בפרשתנו jxcÎlreלבנים, זה בענין הרמב"ן .7שהאריך
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 297 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
סקע"ט 1) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
וש"נ.2) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
חמ"א 3) התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת

ואילך). 192 ע'
ו.4) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה
שם.5) תנחומא ראה
הקב"ה 6) "אמר שם: ב"ר וכל' פרשתנו. ריש אוה"ת

בניך". לפני הדרך את וכבוש צא אבינו לאברהם
תולדות7) גם וראה א. יד, יו"ד. שם, ו. כ.יב, שם, א. כו,

ועוד. ד. לב, וישלח
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מצרימה" אברם "וירד מצרים iad`-8ולדוגמא: גלות ענין גו'9את ממצרים אברם ו"ויעל ,c`n cak
ובזהב" בכסף הניצוצות 10במקנה כל שם שבירר ,11-`iad ש"ואחרי ובאופן מצרים, מגלות היציאה את

ברכוש יצאו .lecb"12כן

שיר  היו [וכשם מצרים ויציאת גלות גם כך מתןֿתורה, קודם היו משם ועלייתו למצרים אברם ידת
הדרך]. את כבש שמתןֿתורה ולא מתןֿתורה, קודם

אצל ‚. נעשה שהדבר כפי ענינים: שני ישנם - כנ"ל לבנים והוראה סימן שהם - אבות" ב"מעשה
בנשמתם. אצלם שנעשה וכפי בגופם, האבות

כאן שבהיותו דהיינו, דאצילות, נשמה היה אבינו אבל dhnlאברהם אצילות. בחינת נשמתו היתה
לעיל  וכמדובר הנשמה, על הגוף העלים אבינו 13אףֿעלֿפיֿכן אברהם את ראה שפרעה שבשעה ,

אבינו  אברהם לגבי אפילו העלים שהגוף ועד גשמי. גוף ראה עמו, ודיבר רבינו) משה (ועלֿדרךֿזה
הסיפור  וכידוע עם 14עצמו, חומש לומד רבינו משה את ראה בהיכלות, עלה ממעזריטש המגיד שכאשר

הפסוק  את אז עמהם ובלמדו רבן, בית של משה 15תינוקות להם הסביר ויצחק", פניו על אברהם "ויפול
הפירושים  שכל פשוטו"16רבינו מידי יוצא מקרא ו"אין אמת, אפילו 17הם להיות יכול היה הגוף מצד כי ,

וגו'" יולד שנה מאה "הלבן פלא אצלו היה כפשוטו: "ויצחק" אבינו אברהם .15אצל

שמעשה  דהיינו, בנשמתם, והן בגופם הן אצלם נעשו אבות ומעשה הסיפורים שכל מובן, ועלֿפיֿזה
הנשמה  בחלק רק ולא בנשמתם, גם נעשו עצמם ענינים ואותם שלהם, בגוף בגשמיות, בפועל היו אבות

אצילות. בבחינת שהיא כפי נשמתם בעצם גם אלא בגוף, ומלובש השייך 

בגופו  כפשוטו, אבינו אברהם אצל שהיה גו'", מארצך "לךֿלך מהסיפור היא לכך מכרחת וראיה
אור' ב'תורה ואילו הנעלם 18הגשמי, שכל בחינת הוא ש"אברם" באופן זאת מבאר - החסידית" ב"סדרה -

באצילות. שהיא כפי נשמתו מצד הוא  גו'" מארצך ד"לךֿלך שהענין כפי שזהו וכו', רעיון מכל

הענין „. אודות מדבר הראשון הפירוש "לךֿלך": על ברש"י הפירושים שני גם יובנו עלֿפיֿזה
הנשמה. מצד הוא שהענין כפי מדובר השני ובפירוש הגוף, מצד שהוא כפי גו'" ד"לךֿלך

מתורצת  הגוף, מצד הוא גו'" ד"לךֿלך שהענין כפי רש"י מבאר הראשון שבפירוש האמור ועלֿפי
- והשביה מהגלות לאחרונה שיצאו מהביכלאך באחד - ה'צמחֿצדק' של במאמר (שהובאה ַהקושיא
היה  לא וכי ולטובתך", "להנאתך שזהו לאברהם לומר צריך היה למה יפות'): וה'פנים ה'אלשיך' בשם
אים  האט אנדערש ("עּפעס עליו השפיע לא אחד דבר שום האם בלבד? הקב"ה ציווי לאברהם ַָמספיק

שמו?! שיתגדל שמך", "ואגדלה לו שנאמר עד דערנומען") ניט

הקודש'- ב'אגרת הזקן רבינו ששואל (שזה 19עלֿדרך יחידו בנו את כשהקריב העקדה, לנסיון בנוגע ,
ד"לךֿלך  מהנסיון יותר הרבה גדול נסיון ה',היה קדושת  על נפשם שמסרו  קדושים וכמה  כמה  "והרי :("

דיבר  לא  כי ֿ גם  (ועלֿאחתֿכמה העקדה בענין דוקא אבינו אברהם של גדלותו מתבטאת ובמה בם", ה'
ולטובתך")? "להנאתך בהטעמת צורך שאין ב"לךֿלך", -וכמה

בכל  אבל אבינו, אברהם של גופו (אמנם הגוף מצד הוא שהענין כפי כאן מדבר שרש "י כיון אלא,
ולטובתך". "להנאתך "לך", שזהו לו לומר צורך היה - המילה קודם שהיה כפי ובפרט גשמי), גוף זאת

כפשוטו. גם "ויצחק" להיות יכול היה הגוף שמצד ממעזריטש, מהמגיד הסיפור ובדוגמת
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יו"ד.8) יב, פרשתנו
ב.9) פא, זח"א

אֿב.10) יג, שם
וש"נ.11) .39 ע' ח"כ לקו"ש ראה
יד.12) טו, שם
הכוונה13) (כנראה השתא  שמח"ת  ליל בשיחת לשיחת

לע"ע. לידינו הגיע לא - הקפות לפני ).l"endשמח"ת

(14.197 ע' לתהלים מכתבים קובץ עא. ע' ח"ב "התמים"
ואילך. תנד ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק ולאח"ז

יז.15) יז, שם
ד.16) פמ"ז, ב"ר ראה
וש"נ.17) א. סג, שבת
פרשתנו.18) ריש
סכ"א.19)
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הנה  מזוכך, גוף היה המילה קודם שאפילו אבינו, אברהם של גופו אודות זאת בכל שמדובר כיון אך
בתור הגוף של ו"טובתך" כשמדו seb"הנאתך" גדול"; לגוי "ואעשך - היא אפילו , הגוף הנאת אודות בר

שגוף בדבר צורך יש - יהודי אברהם dfשל של לגופו ובנוגע אישית. תועלת ממנו יפיק אישי באופן
זה. בענין שישנם הפירושים ככל גדול", "גוי יהיו שבניו הבטחה זו הרי - אבינו

ב"להנאתך צורך היה לא  - הנשמה  מצד אבל הגוף. מצד הוא זה קיים וכל אבינו אברהם ולטובתך";
וטעם. משכל למעלה הקב"ה, רצון למלאות עול, קבלת מצד הציווי

לעצמו  ענין הוא מארצך" ש"לךֿלך - כו'" גורמת שהדרך "לפי השני, בפירוש אומר שרש"י מה וזהו
הנשמה, ומצד הנשמה. מצד הוא שהענין כפי רש"י מדבר כאן כי ולטובתך"), "להנאתך בשביל (לא

שכר  בשביל לא עול, קבלת בדרך אבינו אברהם זאת .20עשה

הנה‰. עול, קבלת בדרך גו'" מארצך "לך הציווי את קיים שאברהם הענין lina`ועלֿידיֿזה גם בא
יתברך  ועצמותו יתברך, עצמותו את 'לוקחת' עול ' ש'קבלת כיון בגשמיות, כפשוטו גדול" לגוי ד"ואעשך

נשמתוֿעדן  מאדמו"ר הידועה כשיחה דוקא, (גשמיות) לגוף .21שייך

הגם  גדול". לגוי "ואעשך מיוחדת: לברכה הוצרך ורביה, פריה ממעטת דרך טבע, שעלֿפי כיון אלא,
שכר  הוא המצוות ששכר להדיעה ובפרט - יתברך ה' רצון קיום עבור שכר בתור לו מגיע היה זה שדבר

בשמחתֿתורה  (כמדובר חומריות 22טבעי מצד (ולא כו' ממעטת הדרך הטבע שעלֿפי כיון מכלֿמקום, - (
טבעי ענין זהו אלא dxezהעולם, itÎlr.במיוחד - גדול" לגוי "ואעשך - ברכה לו לתת הכרח היה ,(

עצמותו  את לוקחת 'קבלתֿעול' כי עול, קבלת בדרך הציווי את שקיים עלֿידיֿזה קיבל זו וברכה
הנמנעות" "נמנע הוא יתברך ועצמותו כנ"ל, כלל.23יתברך הגבלות אין ומצידו ,

.Â לך" של תוצאה הוא גדול" לגוי "ואעשך הראשון, הפירוש שלפי הסתירה, גם תתורץ עלֿפיֿזה
גו'": "ואעשך של להיפך גורם גו'" "לך אדרבה, הרי השני, הפירוש ולפי גו'",

ציווי  קיים אבינו שאברהם עלֿידיֿזה אבל כו'", דברים לשלשה "גורמת אכן עצמה מצד "דרך"
ו  ולטובתך", "להנאתך גו'" "לך נעשה - עצמותו את 'לקח' היה שבזה קבלתֿעול, בדרך iad`הקב"ה `ed

הטבע. היפך שזהו אףֿעלֿפי גדול", לגוי ל"ואעשך

.Ê שהפירוש (כיון לזה זה סותרים שאינם בלבד זו לא ברש"י, הפירושים ששני נמצא, זה לפי
שהענין  כפי הוא כו'" שהדרך "לפי והפירוש הגוף, מצד הוא שהענין כפי הוא ולטובתך" ד"להנאתך

לזה: זה מסייעים הם אלא כנ"ל), הנשמה, מצד הוא

ברש"י), השני (כפירוש בנשמתו גו'" ל"לך הביא ברש"י) הראשון (כפירוש בגופו גו'" מארצך "לך
עבודת  גיסא: לאידך וכן דוקא. בגופם העבודות עלֿידי נעשו בנשמתם האבות של העבודות שכל וכנ"ל,

להגוף. בנוגע ולטובתך" ל"להנאתך הביאה דוקא, עול קבלת בדרך הנשמה

.Á:היא בעבודתינו מזה ההוראה

אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ודורש עכשיו, גם ושולח שלוחים, שלח הנשיא הרבי
כהפירוש ברוחניות, או בגשמיות הטבעיים אם הרגליו ("ארצך"), רצונותיו מכל "לצאת" שצריך בזה,

אביך")("מולדתך"), ("בית החינוך בסיבת שבאו .24ומהענינים

סוףֿכלֿסוף - אצלם. זאת לפעול שקשה כאלה נדח"ישנם ממנו ידח "לא שהרי כולם, אבל 25יצייתו ,
יהיה מה לחשוב מתחילים לכלֿלראש הנה גו'", מארצך "לך מהם כשדורשים זה elבינתיים, אם - מזה
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שהם20) כמו וטובתך  הנאתך  בשביל  לא (ראה גם ברוחניות
(סה"מ  ותש"ה ואילך) שצז ע' תרס"ו (בהמשך תרס"ז לך סד"ה

הקב"ה. רצון לקיים בכדי ורק ,((95 ע' תש"ה
(21.120 ע' ,12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
התוועדויות 22) - מנחם (תורת סל"ג שמח"ת יום שיחת

וש"נ. .(140 ע' חמ"א

החקירה 23) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ

חי"ב 24) התוועדויות - מנחם תורת .17 ע' ח"א לקו"ש ראה
וש"נ. .123 ע'

ת"ת 25) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג. פ"ד לאדה"ז
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בקבלת  לעשות שיש הנ"ל, רש"י מפירוש ההוראה היא זה ועל חסֿושלום. להיפך או ולטובתך" "להנאתך
ולטובתך" "להנאתך שיהיה הדבר מביא ואז .26עול,

דורשים זה `cgואת lkn ההגבלות מכל "לצאת" אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ,27.
בקדושה, הם אביו" ו"בית "מולדת", וה"ארץ", העילוי, בתכלית נמצאים שהם הסבורים אלו ואפילו
(ב"סדרה  לךֿלך פרשת ריש ב'תורהֿאור' המבואר לפי הרי - מזה? "לצאת" הם צריכים מדוע ואםֿכן
ש"מארצך  מובן, למטה, מלמעלה אברהם נשמת ירידת על קאי גו'" מארצך ש"לךֿלך החסידית")

בקדושה  נעלים הכי ענינים הם אביך" ומבית בדא"ח 28וממולדתך אחר במקום המבואר כפירוש ,29(ולא
שלו. הענינים מכל ש"יצא" גו'", "לך זה על נאמר ואףֿעלֿפיֿכן רצויים), בלתי ענינים שהם

למטה  ונמשך ולטובתך", "להנאתך נעשה זה הרי עול, קבלת ובדרך הציווי, את מקיים שהוא ובשעה
והנגלה. הנראה בטוב

***

.Ë הפסוק כאמור 30על כי, פירושים. כמה רש"י מביא את", מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה
עתה, שרק גו'", ידעתי נא "הנה שכתוב מה מובן אינו ובפשטות מקרא", של "פשוטו רש"י מפרש לעיל,

מצרימה" לבוא הקריב להביא 30"כאשר רש"י מוכרח ולכן מראה", "יפת היא ששרה לאברהם נודע
זו. שאלה להבהיר כדי אלו, פירושים

מביא אחד פירוש הפכיים: פירושים ישנם רש"י, שמביא אגדה"בפירושים ממדרש -31רש"י
שבשניהם, צניעות מתוך  בה  הכיר  לא עכשיו רש"י,"עד מביא נוסף ופירוש מעשה". עלֿידי בה הכיר ועכשיו

שהוא רש"י ימיםואומר זה -"ידעתי מקרא" של ש"עכשיו",miax"פשוטו אלא את", מראה יפת כי
יפיך". על לדאוג שיש השעה "הגיע מצרימה", לבוא הקריב "כאשר

הראשון, הפירוש לפי הפכיים: פירושים כאמור, הם, הפירושים ש"הקריב שני עד הזמן כל במשך הנה
רק  לא זאת אברהם ידע השני, הפירוש ולפי מראה". "יפת היא ששרה אברהם ידע לא מצרימה", לבוא

"ימים אלא מצרימה", לבוא הקריב  זה.miax"כאשר לפני "

בזה: והביאור

מתבטא  ובזה בגופם. שהוא וכפי בנשמתם שהוא כפי אבות" ד"מעשה הענין ישנו לעיל, כאמור
מצד הוא רש"י של הראשון הפירוש הפירושים: שני בין -znypהחילוק השני והפירוש ושרה, אברהם
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שליט"א:26) אדמו"ר כ "ק הוסיף זה, בענין
(ראה הזקן רבינו שסיפר מה ידוע -ולהעיר: מנחם  תורת

התגלגלו שבמעזריטש  וש "נ), .43 ע ' ח"א  מופתים,התוועדויות
אפילו  טרחו לא ולכן יותר, נעלים בענינים עסוקים היו אבל

אותם... ולהגבי' להתכופף
בזה  שיש ועכצ"ל - זאת? לדעת לנו נוגע מה ולכאורה:
נפלאת  "לא שכן, עכשיו, גם ישנו ה"מופתים" שענין  - הוראה
- מופתים שמחפש מי זאת; לחפש צריך שלא אלא היא"...
(ראה  מופתים של הסדר הי' ששם פולין, לחסידי אותו שולחים

וש"נ) .46 הערה 246 ע' ח"כ התוועדויות - מנחם תורת ;*גם
למלא - יותר נעלים בענינים מונחים להיות כו',צריכים הציווי את 

הנה ואז, המופת , את  להרים  לו ולא  ו)ירים (יתכופף בעצמו הרבי
המופת, בעצמו,את הוא אבל  לטובה, לבבו משאלות  הנה וימלא

מונח  להיות עליו קצרה", ודעתם עמך צרכי ש"מרובים למרות
מוגה). בלתי (מהנחה כו' נעלים בענינים

שליט "א :27) אדמו"ר  כ"ק הוסיף זה של בענין  ענין זה אין
שמתפרץ  ווייטאג") הארץ ("א לב כאב זהו "צחות"; או ַַָ"דרוש"
עשרה  חמש לאחרי - השבוע לפרשת ובשייכות בקשר - סוכ"ס
וישן, מפהק פלוני פגע"; ולא נגע ו"לא זה, על שמדברים שנה
שאין  - לא אמת - "אמתלא" מוצא ופלוני לצדדים, מביט ופלוני

מוגה). בלתי (מהנחה אליו מכוונים הדברים
לקו"ש28) ראה - שבזה המדריגות תורת פרטי .16 ע' שם

שם. ובהנסמן ואילך, 121 ע' שם מנחם
תרנ"ה29) (סה"מ תרנ"ה לך לך ד"ה תש"ב ראה כג). ע'

ואילך). 54 ס"ע תש"ב (סה"מ
יא.30) יב, פרשתנו
אף 31) אגדה, למדרש רש"י שמציין מה על להקשות אין

שם  בגמרא כי - א) טז, (ב"ב בגמרא זה מאמר ישנו שלכאורה
הגמרא mdipyay"צניעות ליתא משמעות ואדרבה , דהוא ", שם

דאברהם. ענינו

*(dfn dxizie:oilet iciqgl rbepa mb,d df 'idy oin`n ippi`"xcq"axd icinlz lk oiay (47 'r mely zxez y"dq) mbztd reci ixdy -
d z` owfd epiax gwl cibnd"rprhrnq,"k"`e,jetd xcq 'id (oilet zeciqgl mikiiyd cibnd icinlz lv`) mlv`y xnel xyt` i`.`l`,

oilet iciqg lv` `ed oky mixne` c"agay...



יג d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

הנה  מזוכך, גוף היה המילה קודם שאפילו אבינו, אברהם של גופו אודות זאת בכל שמדובר כיון אך
בתור הגוף של ו"טובתך" כשמדו seb"הנאתך" גדול"; לגוי "ואעשך - היא אפילו , הגוף הנאת אודות בר

שגוף בדבר צורך יש - יהודי אברהם dfשל של לגופו ובנוגע אישית. תועלת ממנו יפיק אישי באופן
זה. בענין שישנם הפירושים ככל גדול", "גוי יהיו שבניו הבטחה זו הרי - אבינו

ב"להנאתך צורך היה לא  - הנשמה  מצד אבל הגוף. מצד הוא זה קיים וכל אבינו אברהם ולטובתך";
וטעם. משכל למעלה הקב"ה, רצון למלאות עול, קבלת מצד הציווי

לעצמו  ענין הוא מארצך" ש"לךֿלך - כו'" גורמת שהדרך "לפי השני, בפירוש אומר שרש"י מה וזהו
הנשמה, ומצד הנשמה. מצד הוא שהענין כפי רש"י מדבר כאן כי ולטובתך"), "להנאתך בשביל (לא

שכר  בשביל לא עול, קבלת בדרך אבינו אברהם זאת .20עשה

הנה‰. עול, קבלת בדרך גו'" מארצך "לך הציווי את קיים שאברהם הענין lina`ועלֿידיֿזה גם בא
יתברך  ועצמותו יתברך, עצמותו את 'לוקחת' עול ' ש'קבלת כיון בגשמיות, כפשוטו גדול" לגוי ד"ואעשך

נשמתוֿעדן  מאדמו"ר הידועה כשיחה דוקא, (גשמיות) לגוף .21שייך

הגם  גדול". לגוי "ואעשך מיוחדת: לברכה הוצרך ורביה, פריה ממעטת דרך טבע, שעלֿפי כיון אלא,
שכר  הוא המצוות ששכר להדיעה ובפרט - יתברך ה' רצון קיום עבור שכר בתור לו מגיע היה זה שדבר

בשמחתֿתורה  (כמדובר חומריות 22טבעי מצד (ולא כו' ממעטת הדרך הטבע שעלֿפי כיון מכלֿמקום, - (
טבעי ענין זהו אלא dxezהעולם, itÎlr.במיוחד - גדול" לגוי "ואעשך - ברכה לו לתת הכרח היה ,(

עצמותו  את לוקחת 'קבלתֿעול' כי עול, קבלת בדרך הציווי את שקיים עלֿידיֿזה קיבל זו וברכה
הנמנעות" "נמנע הוא יתברך ועצמותו כנ"ל, כלל.23יתברך הגבלות אין ומצידו ,

.Â לך" של תוצאה הוא גדול" לגוי "ואעשך הראשון, הפירוש שלפי הסתירה, גם תתורץ עלֿפיֿזה
גו'": "ואעשך של להיפך גורם גו'" "לך אדרבה, הרי השני, הפירוש ולפי גו'",

ציווי  קיים אבינו שאברהם עלֿידיֿזה אבל כו'", דברים לשלשה "גורמת אכן עצמה מצד "דרך"
ו  ולטובתך", "להנאתך גו'" "לך נעשה - עצמותו את 'לקח' היה שבזה קבלתֿעול, בדרך iad`הקב"ה `ed

הטבע. היפך שזהו אףֿעלֿפי גדול", לגוי ל"ואעשך

.Ê שהפירוש (כיון לזה זה סותרים שאינם בלבד זו לא ברש"י, הפירושים ששני נמצא, זה לפי
שהענין  כפי הוא כו'" שהדרך "לפי והפירוש הגוף, מצד הוא שהענין כפי הוא ולטובתך" ד"להנאתך

לזה: זה מסייעים הם אלא כנ"ל), הנשמה, מצד הוא

ברש"י), השני (כפירוש בנשמתו גו'" ל"לך הביא ברש"י) הראשון (כפירוש בגופו גו'" מארצך "לך
עבודת  גיסא: לאידך וכן דוקא. בגופם העבודות עלֿידי נעשו בנשמתם האבות של העבודות שכל וכנ"ל,

להגוף. בנוגע ולטובתך" ל"להנאתך הביאה דוקא, עול קבלת בדרך הנשמה

.Á:היא בעבודתינו מזה ההוראה

אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ודורש עכשיו, גם ושולח שלוחים, שלח הנשיא הרבי
כהפירוש ברוחניות, או בגשמיות הטבעיים אם הרגליו ("ארצך"), רצונותיו מכל "לצאת" שצריך בזה,

אביך")("מולדתך"), ("בית החינוך בסיבת שבאו .24ומהענינים

סוףֿכלֿסוף - אצלם. זאת לפעול שקשה כאלה נדח"ישנם ממנו ידח "לא שהרי כולם, אבל 25יצייתו ,
יהיה מה לחשוב מתחילים לכלֿלראש הנה גו'", מארצך "לך מהם כשדורשים זה elבינתיים, אם - מזה
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שהם20) כמו וטובתך  הנאתך  בשביל  לא (ראה גם ברוחניות
(סה"מ  ותש"ה ואילך) שצז ע' תרס"ו (בהמשך תרס"ז לך סד"ה

הקב"ה. רצון לקיים בכדי ורק ,((95 ע' תש"ה
(21.120 ע' ,12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
התוועדויות 22) - מנחם (תורת סל"ג שמח"ת יום שיחת

וש"נ. .(140 ע' חמ"א

החקירה 23) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ

חי"ב 24) התוועדויות - מנחם תורת .17 ע' ח"א לקו"ש ראה
וש"נ. .123 ע'

ת"ת 25) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג. פ"ד לאדה"ז

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

בקבלת  לעשות שיש הנ"ל, רש"י מפירוש ההוראה היא זה ועל חסֿושלום. להיפך או ולטובתך" "להנאתך
ולטובתך" "להנאתך שיהיה הדבר מביא ואז .26עול,

דורשים זה `cgואת lkn ההגבלות מכל "לצאת" אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ,27.
בקדושה, הם אביו" ו"בית "מולדת", וה"ארץ", העילוי, בתכלית נמצאים שהם הסבורים אלו ואפילו
(ב"סדרה  לךֿלך פרשת ריש ב'תורהֿאור' המבואר לפי הרי - מזה? "לצאת" הם צריכים מדוע ואםֿכן
ש"מארצך  מובן, למטה, מלמעלה אברהם נשמת ירידת על קאי גו'" מארצך ש"לךֿלך החסידית")

בקדושה  נעלים הכי ענינים הם אביך" ומבית בדא"ח 28וממולדתך אחר במקום המבואר כפירוש ,29(ולא
שלו. הענינים מכל ש"יצא" גו'", "לך זה על נאמר ואףֿעלֿפיֿכן רצויים), בלתי ענינים שהם

למטה  ונמשך ולטובתך", "להנאתך נעשה זה הרי עול, קבלת ובדרך הציווי, את מקיים שהוא ובשעה
והנגלה. הנראה בטוב

***

.Ë הפסוק כאמור 30על כי, פירושים. כמה רש"י מביא את", מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה
עתה, שרק גו'", ידעתי נא "הנה שכתוב מה מובן אינו ובפשטות מקרא", של "פשוטו רש"י מפרש לעיל,

מצרימה" לבוא הקריב להביא 30"כאשר רש"י מוכרח ולכן מראה", "יפת היא ששרה לאברהם נודע
זו. שאלה להבהיר כדי אלו, פירושים

מביא אחד פירוש הפכיים: פירושים ישנם רש"י, שמביא אגדה"בפירושים ממדרש -31רש"י
שבשניהם, צניעות מתוך  בה  הכיר  לא עכשיו רש"י,"עד מביא נוסף ופירוש מעשה". עלֿידי בה הכיר ועכשיו

שהוא רש"י ימיםואומר זה -"ידעתי מקרא" של ש"עכשיו",miax"פשוטו אלא את", מראה יפת כי
יפיך". על לדאוג שיש השעה "הגיע מצרימה", לבוא הקריב "כאשר

הראשון, הפירוש לפי הפכיים: פירושים כאמור, הם, הפירושים ש"הקריב שני עד הזמן כל במשך הנה
רק  לא זאת אברהם ידע השני, הפירוש ולפי מראה". "יפת היא ששרה אברהם ידע לא מצרימה", לבוא

"ימים אלא מצרימה", לבוא הקריב  זה.miax"כאשר לפני "

בזה: והביאור

מתבטא  ובזה בגופם. שהוא וכפי בנשמתם שהוא כפי אבות" ד"מעשה הענין ישנו לעיל, כאמור
מצד הוא רש"י של הראשון הפירוש הפירושים: שני בין -znypהחילוק השני והפירוש ושרה, אברהם
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שליט"א:26) אדמו"ר כ "ק הוסיף זה, בענין
(ראה הזקן רבינו שסיפר מה ידוע -ולהעיר: מנחם  תורת

התגלגלו שבמעזריטש  וש "נ), .43 ע ' ח"א  מופתים,התוועדויות
אפילו  טרחו לא ולכן יותר, נעלים בענינים עסוקים היו אבל

אותם... ולהגבי' להתכופף
בזה  שיש ועכצ"ל - זאת? לדעת לנו נוגע מה ולכאורה:
נפלאת  "לא שכן, עכשיו, גם ישנו ה"מופתים" שענין  - הוראה
- מופתים שמחפש מי זאת; לחפש צריך שלא אלא היא"...
(ראה  מופתים של הסדר הי' ששם פולין, לחסידי אותו שולחים

וש"נ) .46 הערה 246 ע' ח"כ התוועדויות - מנחם תורת ;*גם
למלא - יותר נעלים בענינים מונחים להיות כו',צריכים הציווי את 

הנה ואז, המופת , את  להרים  לו ולא  ו)ירים (יתכופף בעצמו הרבי
המופת, בעצמו,את הוא אבל  לטובה, לבבו משאלות  הנה וימלא

מונח  להיות עליו קצרה", ודעתם עמך צרכי ש"מרובים למרות
מוגה). בלתי (מהנחה כו' נעלים בענינים

שליט "א :27) אדמו"ר  כ"ק הוסיף זה של בענין  ענין זה אין
שמתפרץ  ווייטאג") הארץ ("א לב כאב זהו "צחות"; או ַַָ"דרוש"
עשרה  חמש לאחרי - השבוע לפרשת ובשייכות בקשר - סוכ"ס
וישן, מפהק פלוני פגע"; ולא נגע ו"לא זה, על שמדברים שנה
שאין  - לא אמת - "אמתלא" מוצא ופלוני לצדדים, מביט ופלוני

מוגה). בלתי (מהנחה אליו מכוונים הדברים
לקו"ש28) ראה - שבזה המדריגות תורת פרטי .16 ע' שם

שם. ובהנסמן ואילך, 121 ע' שם מנחם
תרנ"ה29) (סה"מ תרנ"ה לך לך ד"ה תש"ב ראה כג). ע'

ואילך). 54 ס"ע תש"ב (סה"מ
יא.30) יב, פרשתנו
אף 31) אגדה, למדרש רש"י שמציין מה על להקשות אין

שם  בגמרא כי - א) טז, (ב"ב בגמרא זה מאמר ישנו שלכאורה
הגמרא mdipyay"צניעות ליתא משמעות ואדרבה , דהוא ", שם

דאברהם. ענינו

*(dfn dxizie:oilet iciqgl rbepa mb,d df 'idy oin`n ippi`"xcq"axd icinlz lk oiay (47 'r mely zxez y"dq) mbztd reci ixdy -
d z` owfd epiax gwl cibnd"rprhrnq,"k"`e,jetd xcq 'id (oilet zeciqgl mikiiyd cibnd icinlz lv`) mlv`y xnel xyt` i`.`l`,

oilet iciqg lv` `ed oky mixne` c"agay...



d"kyz'dיד ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

"מדרש שהוא הראשון הפירוש על רש"י מציין ולכן גופם. "פשוטו `dcbמצד שהוא השני הפירוש ועל ,"
הזקן  רבינו שאומר (כפי התורה פנימיות נמצאת) (שבה "אגדה" כי - מקרא" ש"רוב 32של לאגדה, בנוגע

בה"), גנוזין התורה נשמה 33דאורייתא""znyp`סודות אודות מדברת ו"34- ,eheyt) מקרא" itebשל
גוף 33תורה  אודות מדבר (35.

.È,"את מראה יפת ש"אשה מלידע מושלל היה נשמתו מצד מראה"אברהם "יפת מענין אפילו
צורך  אין זה ועל הפשוט, דבר הוא הגוף מתאות מושללת שהנשמה זה (שהרי לנשמה בנוגע ברוחניות,
- הבורא רצון למלאות עול, קבלת בדרך הענינים כל את עשה נשמתו מצד כי אברהם), של במעלתו

ג). סעיף (כנ"ל ודעת מטעם מ"ידעתי", למעלה

הגוף, מצד את dkxvedאבל לקדש לאדם "אסור שהרי את", מראה יפת ש"אשה הידיעה אצלו להיות
שיראנה" עד דרבנן 36האשה מילי ואפילו ניתנה, שלא עד כולה" התורה כל אבינו אברהם "קיים והרי ,37.

ימים זה "ידעתי רש "י אומר עם miaxולכן אברהם של והשידוך שיראנה", עד לקדש ש"אסור דכיון - "
לחרן  שהגיעו לפני ואף כנען, לארץ שהגיע לפני עוד - מצרימה" לבוא ש"הקריב לפני רב זמן היה שרה

בפסוק  נאמר שרי38(שלכן "ואת - כשדים באור עדיין שהיו לזמן בנוגע -ezlk שידיעה בהכרח הרי - ("
בא  גם - שונים - (רבים רבים" "ימים כבר אצלו היתה כנען זו ארץ ימי חרן; ימי אורֿכשדים; ימי יכות:

מראה"). ה"יפת את שינו ולא -

אלא  חסֿושלום, גופניות לתאוות בנוגע הידיעה היתה לא אברהם של גופו מצד שגם מובן, עלֿפיֿזה
עלֿפי להיות צריך שכך "מרכבה"dxezמפני קדוש, גוף היה גופו גם שהרי מצד 39, ואףֿעלֿפיֿכן, .

מענין אפילו מושלל היה כנ"ל).df40נשמתו להנשמה, בנוגע שהוא כפי מראה" "יפת מענין (ואפילו

.‡È יתכן איך - הנשמה מצד הוא רש"י של הראשון שהפירוש כיון מובן: אינו עלֿפיֿזה אמנם
נשמתו? מצד את", מראה יפת אשה כי "ידעתי אזי מצרימה" לבוא הקריב ש"כאשר

עינים' היה41ב'מאור אבינו שאברהם שאף הבעלֿשםֿטוב , בשם "מקושר איתא והיה  להקב"ה, מרכבה
שמצד - המחשבה " בשרש תמיד לפי במחשבתו אותה, שראה אף מראה", "יפת היא ששרה ידע לא זה

של  מקום (שהיתה למצרים בבואו מכלֿמקום - הגשמית" הראיה במקום שלא תמיד היתה ש"מחשבתו
הארץ" "ערות נקראת שלכן הצניעות, זימה 42היפך שטופי שהיו המצריים בין (בדקות 43), פעל ה"ז ,

מבחינת  מחשבות לבוא והתחילו ממדריגתו ש"ירד אבינו, אברהם על אפילו עלֿכלֿפנים) דדקות
את". מראה יפת אשה כי ש"ידעתי עד השבירה",

רש"י שפירוש הנ"ל, ולפי הבעלֿשםֿטוב. מאמר כאן כפיdfעד נמצא,הוא נשמתו, מצד היה שאברהם
נשמתו. מצד אפילו באברהם ירידה פעלה שמצרים

שם  הנמצאים הניצוצות לברר כדי למצרים לבוא הוצרך שאברהם זה מצד בזה: צריך 44והביאור היה ,
המאמר  ועלֿדרך ירידה, פעל זה הרי ובמילא המתברר, בלבושי כו'".45להתלבש מנוול עם "המתאבק
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סכ"ג.32) אגה"ק תניא
א.33) קנב, זח"ג
אף 34) אגדה", ל"מדרש רש"י שמציין מה לבאר יש ועפ"ז

נח  ש"פ שיחת (ראה פירושיו מקורי לציין רש"י של דרכו שאין
מדייק  כי ,((198 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת סוס"ו

" הוא זה שמאמר `dcbרש"י yxcn ע"פ הוא זה שפירוש לרמז ,"
לנשמה. בנוגע המדבר דאורייתא, נשמתא

בגליא35) מתקשרא דישראל גליא וסתיםכי דאורייתא ,
דאורייתא בסתים - ע דישראל  א).(זח"ג ג,

א.36) מא, קידושין
ד"ה 37) - שם לב"ב בחדא"ג מהרש"א וראה ב. כח, יומא
עפרא.

לא.38) יא, נח

ו.39) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
הי'40) לא "היאך שם: המהרש"א קושיית תתורץ ועפ"ז

. .מסתכל והרי כי . - שיראנה" עד אשה לקדש לאדם אסור .
ענין  מצד שהוא כמו כפי ומדבר שבתורה, באגדה הוא זה מאמר

סי"א). לקמן (הובא עינים במאור ועפמש"כ הנשמה,
מחשבות).41) רבות וזהו (ד"ה שמות לקו"ש ס"פ גם וראה

.60 ע' ח"ה
יב.42) שם, ט. מב, מקץ
יט.43) יב, פרשתנו פרש"י
"המחשבות44) שם: עינים במאור שבאו וכדאי' שבמצרים

לשרשן, להעלותן כדי הוא כאמור,לו, השי"ת עבודת אדרבה והוא
שבאו לבלבלו".ולא

ספכ"ח.45) תניא

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

בגדים" "חמוץ הלשון נאמר כו', לברר בגלות שבא כפי אלקות על אפילו מצינו: מזו כמו 46וגדולה ,
הבתולה 47שנתבאר  ולאחותו דיבורֿהמתחיל הזקן לאדמו"ר רק 48בהמאמר נוגע זה שענין ואףֿעלֿפי .

לבושים מכלֿמקום זה הרי (בגדים), "להelyבלבושים זה: על ואומרים ,`nhi"49.

.·È נשמתו מצד נאמר 50אברהם איוב שעל אף מאיוב, אפילו יותר נעלה ירא 51היה וישר תם "איש
ענין (שמצד - מרע" וסר מאברהם dfאלקים גדול הגמרא 52היה כדברי - אברהם 53) דאחרניתא, כו' "איוב

אסתכל". לא בדידי' אפילו

וגוף  נשמה הם ואשה איש חסידות: עלֿפי בזה המתלבש 54והרמז הנשמה חלק - עצמה ובנשמה .
- שרשו מעלת מצד הגוף, ועלֿידי שלמעלה. הנשמה עצם לגבי גוף בחינת הוא שבנשמה, רגל בגוף,
- אסתכל" לא בדידי' "אפילו שאברהם וזהו בנשמה. גם עילוי נעשה - מראה" יפת "אשה ענין שזהו
ידם  ושעל הגשמיים, שבענינים מראה", "יפת העילוי, מצד היתה לא הגשמיים, ובענינים בגוף שעבודתו

כנ"ל. הבורא, רצון למלאות בכדי ורק  אך היתה עבודתו אלא (נשמתו), הוא גם מתעלה

שנעשה במה וההרגש הידיעה אצלו היתה לא כלל. מורגש בבחינת היתה לא שעבודתו enrוהיינו,
הבורא. רצון במילוי רק מונח והיה חשב הוא מראה"; "יפת נעלית , במדריגה עומד הוא אם -

הביאור  גם אותי"55וזהו מוליכין (דרך) באיזו יודע "ואיני זכאי בן יוחנן רבי אףֿעלֿפי 56במאמר ,
וכו'" ומשנה מקרא הניח "לא 57ש"לא - הרגיש ולא תפקידו, במילוי עסוק היה זכאי בן יוחנן רבי כי -

נעשה מה - .enrידעתי"

נשמתו, מצד (ואפילו באברהם גם ירידה פעל זה הרי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר ואףֿעלֿפיֿכן,
מזה  ובמכלֿשכן בקדושה, רק היתה זו ירידה שגם כמובן, אלא, "ידעתי". אצלו גם שנעשה כנ"ל),

כנ"ל. התורה, ציווי מצד רק היה הגוף, מצד שהיה גו'" ה"ידעתי שאפילו

.‚È הוראה (מלשון התורה שהוריש 58סיפורי אבינו, מאברהם סיפורים ובפרט בעבודתינו. הוראה הם (
המסותרת  האהבה את בניֿישראל "קרוב 59לכל שיהיה ומצוות, התורה כל לקיום מביאה זו שאהבה -

לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר קודמת 60אליך בהתוועדות (כמדובר הוא הירושה ענין והרי -61(
נוטל שהיורש בעבודתינו:lkdבאופן הוראה הם אבינו אברהם של שהסיפורים בודאי הרי -

והתאוה  שלו ל"מצרים" - מצרימה" לבוא הקריב "כאשר מיוחדת זהירות להיות צריכה אחד כל אצל
בה  הנמצא האדם על השפעה להם שיש והסביבה המדינה שלה, ענין 62המיוחדת שכללות לכך (נוסף

מצרים  גלות של ענין הוא בגוף הנשמה ).63ירידת

ארצותֿהברית. היא אנו, נמצאים שבה "מצרים"
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א.46) סג, ישעי'
(תורת 47) תשכ"ד אמור דש"פ הבתולה ולאחותו בד"ה

ואילך). 413 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
אדה"ז 48) ממאמר חלק - ואילך. רט ע' ח"א תקס"ח סה"מ

רעג  ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ולאחותו בד"ה ונתבאר נכלל הנ"ל
וש"נ). ואילך.

ג.49) כא, אמור
בדידי'50) ש"אפילו בזה היא איוב על אברהם של מעלתו כי

סותר  זה אין ולכן, כנ"ל. הנשמה, מצד הוא זה וענין אסתכל", לא
כו'". באיוב הנאמר "גדול שאמרו למה

ג.51) ב, ח. א, איוב
ב.52) טו, ב"ב
א.53) טז, שם
בראשית54) בחיי ואילך . ב קכב, זח"א כא.ראה  ג,
מנחם 55) (תורת תשי"ב משכלה תהי' לא בד"ה בארוכה ראה

ד, נ, (בהוספות) ויקרא ובלקו"ת - .(332 ע' ח"ד התוועדויות -

לתניא  קיצורים בס' (נדפס התניא שבתחלת הקושיא להבין סד"ה
קונטרסים ע' (סה "מ  תרצ "ו  אשרנו ד "ה  ואילך), ב מו  שסד, ח"ב

ואילך) 49 ע' תרצ"ו סה"מ אחר.ואילך. באופן נתבאר
ב.56) כח, ברכות
א.57) כח, סוכה
בראשית 58) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ב. נג, זח"ג ראה

הרד"ק). (בשם
ואילך.59) פי"ח תניא
שם.60) תניא יד. ל, נצבים
הגיע61) לא - הקפות (לפני שמח"ת לע"ע.ליל לידינו
l"end.(

נח 62) ש"פ בשיחת (נעתק רפ"ו דיעות הל' רמב"ם גם ראה
.((193 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב

(63mihxtd הנשמה ירידת בענין שהם כמו מצרים דגלות
ב  קה, ח"א קונטרסים (סה"מ תר"ץ קרוב בד"ה נתבארו - בגוף

ואילך).



טו d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

"מדרש שהוא הראשון הפירוש על רש"י מציין ולכן גופם. "פשוטו `dcbמצד שהוא השני הפירוש ועל ,"
הזקן  רבינו שאומר (כפי התורה פנימיות נמצאת) (שבה "אגדה" כי - מקרא" ש"רוב 32של לאגדה, בנוגע

בה"), גנוזין התורה נשמה 33דאורייתא""znyp`סודות אודות מדברת ו"34- ,eheyt) מקרא" itebשל
גוף 33תורה  אודות מדבר (35.

.È,"את מראה יפת ש"אשה מלידע מושלל היה נשמתו מצד מראה"אברהם "יפת מענין אפילו
צורך  אין זה ועל הפשוט, דבר הוא הגוף מתאות מושללת שהנשמה זה (שהרי לנשמה בנוגע ברוחניות,
- הבורא רצון למלאות עול, קבלת בדרך הענינים כל את עשה נשמתו מצד כי אברהם), של במעלתו

ג). סעיף (כנ"ל ודעת מטעם מ"ידעתי", למעלה

הגוף, מצד את dkxvedאבל לקדש לאדם "אסור שהרי את", מראה יפת ש"אשה הידיעה אצלו להיות
שיראנה" עד דרבנן 36האשה מילי ואפילו ניתנה, שלא עד כולה" התורה כל אבינו אברהם "קיים והרי ,37.

ימים זה "ידעתי רש "י אומר עם miaxולכן אברהם של והשידוך שיראנה", עד לקדש ש"אסור דכיון - "
לחרן  שהגיעו לפני ואף כנען, לארץ שהגיע לפני עוד - מצרימה" לבוא ש"הקריב לפני רב זמן היה שרה

בפסוק  נאמר שרי38(שלכן "ואת - כשדים באור עדיין שהיו לזמן בנוגע -ezlk שידיעה בהכרח הרי - ("
בא  גם - שונים - (רבים רבים" "ימים כבר אצלו היתה כנען זו ארץ ימי חרן; ימי אורֿכשדים; ימי יכות:

מראה"). ה"יפת את שינו ולא -

אלא  חסֿושלום, גופניות לתאוות בנוגע הידיעה היתה לא אברהם של גופו מצד שגם מובן, עלֿפיֿזה
עלֿפי להיות צריך שכך "מרכבה"dxezמפני קדוש, גוף היה גופו גם שהרי מצד 39, ואףֿעלֿפיֿכן, .

מענין אפילו מושלל היה כנ"ל).df40נשמתו להנשמה, בנוגע שהוא כפי מראה" "יפת מענין (ואפילו

.‡È יתכן איך - הנשמה מצד הוא רש"י של הראשון שהפירוש כיון מובן: אינו עלֿפיֿזה אמנם
נשמתו? מצד את", מראה יפת אשה כי "ידעתי אזי מצרימה" לבוא הקריב ש"כאשר

עינים' היה41ב'מאור אבינו שאברהם שאף הבעלֿשםֿטוב , בשם "מקושר איתא והיה  להקב"ה, מרכבה
שמצד - המחשבה " בשרש תמיד לפי במחשבתו אותה, שראה אף מראה", "יפת היא ששרה ידע לא זה

של  מקום (שהיתה למצרים בבואו מכלֿמקום - הגשמית" הראיה במקום שלא תמיד היתה ש"מחשבתו
הארץ" "ערות נקראת שלכן הצניעות, זימה 42היפך שטופי שהיו המצריים בין (בדקות 43), פעל ה"ז ,

מבחינת  מחשבות לבוא והתחילו ממדריגתו ש"ירד אבינו, אברהם על אפילו עלֿכלֿפנים) דדקות
את". מראה יפת אשה כי ש"ידעתי עד השבירה",

רש"י שפירוש הנ"ל, ולפי הבעלֿשםֿטוב. מאמר כאן כפיdfעד נמצא,הוא נשמתו, מצד היה שאברהם
נשמתו. מצד אפילו באברהם ירידה פעלה שמצרים

שם  הנמצאים הניצוצות לברר כדי למצרים לבוא הוצרך שאברהם זה מצד בזה: צריך 44והביאור היה ,
המאמר  ועלֿדרך ירידה, פעל זה הרי ובמילא המתברר, בלבושי כו'".45להתלבש מנוול עם "המתאבק
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סכ"ג.32) אגה"ק תניא
א.33) קנב, זח"ג
אף 34) אגדה", ל"מדרש רש"י שמציין מה לבאר יש ועפ"ז

נח  ש"פ שיחת (ראה פירושיו מקורי לציין רש"י של דרכו שאין
מדייק  כי ,((198 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת סוס"ו

" הוא זה שמאמר `dcbרש"י yxcn ע"פ הוא זה שפירוש לרמז ,"
לנשמה. בנוגע המדבר דאורייתא, נשמתא

בגליא35) מתקשרא דישראל גליא וסתיםכי דאורייתא ,
דאורייתא בסתים - ע דישראל  א).(זח"ג ג,

א.36) מא, קידושין
ד"ה 37) - שם לב"ב בחדא"ג מהרש"א וראה ב. כח, יומא
עפרא.

לא.38) יא, נח

ו.39) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
הי'40) לא "היאך שם: המהרש"א קושיית תתורץ ועפ"ז

. .מסתכל והרי כי . - שיראנה" עד אשה לקדש לאדם אסור .
ענין  מצד שהוא כמו כפי ומדבר שבתורה, באגדה הוא זה מאמר

סי"א). לקמן (הובא עינים במאור ועפמש"כ הנשמה,
מחשבות).41) רבות וזהו (ד"ה שמות לקו"ש ס"פ גם וראה

.60 ע' ח"ה
יב.42) שם, ט. מב, מקץ
יט.43) יב, פרשתנו פרש"י
"המחשבות44) שם: עינים במאור שבאו וכדאי' שבמצרים

לשרשן, להעלותן כדי הוא כאמור,לו, השי"ת עבודת אדרבה והוא
שבאו לבלבלו".ולא

ספכ"ח.45) תניא

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

בגדים" "חמוץ הלשון נאמר כו', לברר בגלות שבא כפי אלקות על אפילו מצינו: מזו כמו 46וגדולה ,
הבתולה 47שנתבאר  ולאחותו דיבורֿהמתחיל הזקן לאדמו"ר רק 48בהמאמר נוגע זה שענין ואףֿעלֿפי .

לבושים מכלֿמקום זה הרי (בגדים), "להelyבלבושים זה: על ואומרים ,`nhi"49.

.·È נשמתו מצד נאמר 50אברהם איוב שעל אף מאיוב, אפילו יותר נעלה ירא 51היה וישר תם "איש
ענין (שמצד - מרע" וסר מאברהם dfאלקים גדול הגמרא 52היה כדברי - אברהם 53) דאחרניתא, כו' "איוב

אסתכל". לא בדידי' אפילו

וגוף  נשמה הם ואשה איש חסידות: עלֿפי בזה המתלבש 54והרמז הנשמה חלק - עצמה ובנשמה .
- שרשו מעלת מצד הגוף, ועלֿידי שלמעלה. הנשמה עצם לגבי גוף בחינת הוא שבנשמה, רגל בגוף,
- אסתכל" לא בדידי' "אפילו שאברהם וזהו בנשמה. גם עילוי נעשה - מראה" יפת "אשה ענין שזהו
ידם  ושעל הגשמיים, שבענינים מראה", "יפת העילוי, מצד היתה לא הגשמיים, ובענינים בגוף שעבודתו

כנ"ל. הבורא, רצון למלאות בכדי ורק  אך היתה עבודתו אלא (נשמתו), הוא גם מתעלה

שנעשה במה וההרגש הידיעה אצלו היתה לא כלל. מורגש בבחינת היתה לא שעבודתו enrוהיינו,
הבורא. רצון במילוי רק מונח והיה חשב הוא מראה"; "יפת נעלית , במדריגה עומד הוא אם -

הביאור  גם אותי"55וזהו מוליכין (דרך) באיזו יודע "ואיני זכאי בן יוחנן רבי אףֿעלֿפי 56במאמר ,
וכו'" ומשנה מקרא הניח "לא 57ש"לא - הרגיש ולא תפקידו, במילוי עסוק היה זכאי בן יוחנן רבי כי -

נעשה מה - .enrידעתי"

נשמתו, מצד (ואפילו באברהם גם ירידה פעל זה הרי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר ואףֿעלֿפיֿכן,
מזה  ובמכלֿשכן בקדושה, רק היתה זו ירידה שגם כמובן, אלא, "ידעתי". אצלו גם שנעשה כנ"ל),

כנ"ל. התורה, ציווי מצד רק היה הגוף, מצד שהיה גו'" ה"ידעתי שאפילו

.‚È הוראה (מלשון התורה שהוריש 58סיפורי אבינו, מאברהם סיפורים ובפרט בעבודתינו. הוראה הם (
המסותרת  האהבה את בניֿישראל "קרוב 59לכל שיהיה ומצוות, התורה כל לקיום מביאה זו שאהבה -

לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר קודמת 60אליך בהתוועדות (כמדובר הוא הירושה ענין והרי -61(
נוטל שהיורש בעבודתינו:lkdבאופן הוראה הם אבינו אברהם של שהסיפורים בודאי הרי -

והתאוה  שלו ל"מצרים" - מצרימה" לבוא הקריב "כאשר מיוחדת זהירות להיות צריכה אחד כל אצל
בה  הנמצא האדם על השפעה להם שיש והסביבה המדינה שלה, ענין 62המיוחדת שכללות לכך (נוסף

מצרים  גלות של ענין הוא בגוף הנשמה ).63ירידת

ארצותֿהברית. היא אנו, נמצאים שבה "מצרים"
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א.46) סג, ישעי'
(תורת 47) תשכ"ד אמור דש"פ הבתולה ולאחותו בד"ה

ואילך). 413 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
אדה"ז 48) ממאמר חלק - ואילך. רט ע' ח"א תקס"ח סה"מ

רעג  ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ולאחותו בד"ה ונתבאר נכלל הנ"ל
וש"נ). ואילך.

ג.49) כא, אמור
בדידי'50) ש"אפילו בזה היא איוב על אברהם של מעלתו כי

סותר  זה אין ולכן, כנ"ל. הנשמה, מצד הוא זה וענין אסתכל", לא
כו'". באיוב הנאמר "גדול שאמרו למה

ג.51) ב, ח. א, איוב
ב.52) טו, ב"ב
א.53) טז, שם
בראשית54) בחיי ואילך . ב קכב, זח"א כא.ראה  ג,
מנחם 55) (תורת תשי"ב משכלה תהי' לא בד"ה בארוכה ראה

ד, נ, (בהוספות) ויקרא ובלקו"ת - .(332 ע' ח"ד התוועדויות -

לתניא  קיצורים בס' (נדפס התניא שבתחלת הקושיא להבין סד"ה
קונטרסים ע' (סה "מ  תרצ "ו  אשרנו ד "ה  ואילך), ב מו  שסד, ח"ב

ואילך) 49 ע' תרצ"ו סה"מ אחר.ואילך. באופן נתבאר
ב.56) כח, ברכות
א.57) כח, סוכה
בראשית 58) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ב. נג, זח"ג ראה

הרד"ק). (בשם
ואילך.59) פי"ח תניא
שם.60) תניא יד. ל, נצבים
הגיע61) לא - הקפות (לפני שמח"ת לע"ע.ליל לידינו
l"end.(

נח 62) ש"פ בשיחת (נעתק רפ"ו דיעות הל' רמב"ם גם ראה
.((193 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב

(63mihxtd הנשמה ירידת בענין שהם כמו מצרים דגלות
ב  קה, ח"א קונטרסים (סה"מ תר"ץ קרוב בד"ה נתבארו - בגוף

ואילך).
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להצר ולא בהרחבה, לחיות ש"צריכים" - הוא זו במדינה ולשנות ה"סדר" לשבור לא וגם לעצמו,
לעצמו; מיצר הוא הרי עלֿידיֿזה כי ורגילותו, טבעו

של  בביתה שהרי מעט, עדיין זה הרי - לו שיש כמה אדרבה: ל"מותרות". שנחשב דבר אין כאן
יותר... יש השכנה

הגמרא  דברי כו'64את בשוקא נבילתא niz`"פשוט `le לא) מנצלים - אנא" רבא וגברא אנא כהנא
בשוק, נבילה פושט הוא שהרי שבמותרות; מותרות עניני בשביל אלא) המוכרחת, פרנסה exn`aבשביל

אנא", רבא וגברא אנא נביל gxkene"כהנא עוד לחפש מוכרחני ולכן הכל, לי וכו'.שיהיה לפושטה כדי ה

תפלה  (להבדיל) עבור זמן נשאר שלא עד בשוק, הנבילה עם בעבודה ("פאריאגט") טרודים ַָוכלֿכך
על לדבר שלא - וכו'.`zekixבציבור ובחסידות בנגלה שיעור ולימוד - התפלה

רק  ולא באריכות. התפללו - עלֿכלֿפנים בשבת - וגם למדו, עסקים בעלי גם הנה שעברו, בימים
שלא  אנגעשטאנען") ניט איז ("אים לו התאים" "לא הבהמית: נפש מצד (גם) אלא האלקית, נפש ַָמצד
הרי  בשבת אבל כך), לו שנדמה (או זמן לו ואין הוא עסוק השבוע, באמצע באריכות. בשבת להתפלל

הקודש' ב'אגרת שכתוב כמו בתפלה מאריך לו65הוא התאים" "לא בשעה ; ברבים. חסידות לחזור שלא
צריך - חסידות חזרת אודות או שמדובר תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה מכולם, יותר טוב לחזור הוא

("ער  יברר וכדומה, בעסק השבוע כל עסוק שהוא שאף יראה, והוא אצלו, לשאול צריך תער"ב, ַבהמשך
השאלה. על ויענה הענין את דורכטאן") ָוועט

רואים  לא כבר המנין, לאחרי דקות חמש בשבת, הנה - ובאמריקא כיום, אבל פעם. היה זה כל
השבוע!66אותו  כל עסוק הוא הרי אצלו: שישאלו שייך איך - וכדומה תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה ;

באמונה, לעבוד צריך הוא הרי - אחר מישהו אצל עובד הוא אם

בזה,- עסוק להיות שצריך בודאי הרי שוחט, או משגיח הקודש, מלאכת היא עבודתו אם ובפרט
וכו' הדין לידע החלף, על -להשגיח

חרדי  יהודי שגם שיראה עלֿידיֿזה ברבים", שמים שם ב"קידוש עסוק הוא הרי - סוחר הוא ואם
וכו'. וכו' במסחר להתחכם ויכול "בטלן" אינו איד") פרומער ַ("א

שעליו  חושב, הוא מצרימה". לבוא הקריב "כאשר בזהירות מהחסרון - הנ"ל כל מתחיל מניין
של בענינים יכשל שלא ובפרט "גסים", בענינים אבל דדקות, שבדקות בענינים רק בזה -lretלהישמר

בטוח. הוא

יומיים  יום ש"תעזבני לו (ונדמה שבסביבתו אנ"ש כל מנהיג "עובד", "משכיל", היה שבעבר כיון
-67אעזבך" ולכשירצה אליו, שייך שייך לא מה ואםֿכן, כו'), "משכיל" להיות יחזור לילה" "בין הנה

יצטרך כאלו?!שהוא מענינים להישמר

אבינו, באברהם אפילו ירידה פעלה שמצרים ההוראה, באה זה הנה על ולכן, נשמתו. מצד ואפילו
" רק אלא למצרים, שהגיע קודם להישמר aixwdעוד כיצד כבר חיפש - מצרימה" השעה 68לבוא "הגיע ,

לדאוג". שיש

"מצרים" יכולה אדם, כל אצל ואילו כנ"ל. קדושה, בעניני היתה הירידה גם הנה אברהם, שאצל אלא
יותר. למטה ועוד והיתר, רשות בעניני ירידה לפעול
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א.64) קיג, פסחים
ס"א.65)
שאז 66) - ויוהכ"פ בר"ה ורק הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

תפלתו  מתארכת - גשמיים לענינים בנוגע ומשפט הדין לו נוגע
שעה... רבע עוד

הש"ץ, הנהגת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר כמו"כ
בה  ה"עניבה"... את שמיישר לאחרי אלא ל"עמוד", נגש שאינו

(מהנחה  כלל לזה שייך הי' לא בליובאוויטש שבהיותו בשעה
מוגה). בלתי

וש"נ.67) קלח. ע' ח"א אג"ק ראה
הוא 68) את" אחותי נא "אמרי יבֿיג) יב, (בפרשתנו דמ"ש

אלאבכדי כפשוטו, גו'" אותי  מ"והרגו  רק (לא מהנפילה להנצל  גם)
עינים במאור כדאי' מצרים, שם.שע"י
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וסלקת" ש"נחתת בלבד זו ולא מזיקה, אינה ש"מצרים" בלבד זו לא הנה - הזהירות כשישנה 69אבל

" אלא זה), לפני שהיה כפי מדריגה באותה ממצרים "מצרים"mixvnn"10אברםlrie(שיוצא שעלֿידי ,
החושך" מן האור "כיתרון עליה, - "ויעל" .70נעשה

***

.„È.'גו לךֿלך גו' ויאמר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË ו" - הבתרים בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה שאמר הענינים בשלום בין אבותיך אל תבוא אתה
טובה" בשיבה .71תקבר

גם  ששייכת ה', בעבודת מדריגה גם זוהי אלא כפשוטו, רק אינו טובה" בשיבה ש"תקבר לפרש ויש
בדוגמת  ומסתירים, מעלימים אינם והעולם שהגוף במצב עומד הוא בגוף: מלובשת שהנשמה בזמן

מהגוף. הנשמה הסתלקות לאחרי

גם - כי בגשמיות, ד"תקבר" בענין צורך אין הרי זה, לעילוי להגיע יכולה בגוף נשמה שגם וכיון
תשוב" עפר ב"ואל שישנה ברוחניות 72המעלה עבודה עלֿידי להיעשות שאז 73יכולה התחיה, קודם (לבד

- כפשוטו - עפר "ואל שעלֿידי הגילוי לשלימות לזכות כדי אחת, שעה לעפרן חוזרין להיות יצטרכו
-)74תשוב"

רז"ל  במאמר הביאור גם הוא ועבר75ועלֿדרךֿזה מת כאילו מאה שבהיותו "בן - העולם" מן ובטל
ועד כחותיו עשר כל את שבירר מאה", שבחכמה "בן חכמה כחות: מעשר כח כל כלול (שאז פרטיהם בכל

עליו. פועל אינו העולם שהעלם העולם ", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי וכו'),

אפילו  הרי - מאה" "בן אינו שעדיין כך לפרטיהם, כוחותיו כל לברר עבודתו סיים לא שעדיין זמן כל
לזהירות זקוק היה אבינו משפיעים אברהם העולם עניני כי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר מיוחדת

לפעול (כנ"ל); יכול אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי עבודתו, גמר לאחרי אבל
שיש כיון - "כאילו" רק אבל שפ dlrnעליו. בגוף, הנשמה פועל בירידת שהעולם לא (אבל בעולם ועל

עליו).

טובה", בשיבה תקבר בשלום אבותיך אל תבוא "ואתה אבינו לאברהם הקב"ה שאמר מה וזהו
זו. למדריגה שיבוא לו שהבטיח

.ÊË ורש"י אליו"? שיבוא מבשרו והוא עובדֿכוכבים, "אביו רש"י: שואל אבותיך", "אל התיבות על
תשובה". תרח שעשה "ללמדך מתרץ:

עתיד  לשון "שיעשה" ולא עבר, לשון "שעשה", רש"י בשיבה 76מדברי "תקבר על להלן שאומר כפי -
"בשרו לפני dyriyטובה", קודם, תשובה עשה שתרח סובר שרש"י מובן, - בימיו" תשובה ישמעאל

תבוא" "ואתה .77אמירת

הניח  אבינו שאברהם לכך שהסיבה רש"י מבאר - נח פרשת - הקודמת הפרשה בסוף להבין: וצריך
היא  לו", והלך "זקן אביו תרח ומזה 78את מתים". קרויים בחייהם אף ו"הרשעים רשע, היה שתרח מפני
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ב.69) קכב, זח"א
יג.70) ב, קהלת
טו.71) טו, פרשתנו
יט.72) ג, בראשית
בגשמיות,73) תשוב" עפר ב"ואל מעלה יש שמ"מ אלא

תפלות  ובדוגמת: כדלהלן. לעפרן, חוזרין תחה"מ לפני שלכן,
אביא  ביהמ"ק "לכשיבנה ובכ"ז אֿב), כו, (ברכות קרבנות במקום

"במקום". רק לא בשלימותו, הענין - ב) יב, (שבת כו'"
ב.74) קח, זח"ב ג"כ וראה ב. קנב, שם

מנחם 75) (תורת 53 הערה נח ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות
נח. פרשת מלכות" "דבר (199 ע' חמ"א התוועדויות -

שבעת76) יח), (שמות, בתנחומא גם "ואתה וכ"ה אמירת
חייך הקב"ה "בשרו גו '" תשובה".dyryתבוא אביך עבר) (לשון

שרש"י לימודאלא רק שהוא "בשרו", ולא "למדך" ,`epilכתב
התנחומא. על מחולק ובזה מזה. ידע אברהם כי

לפי 77) הוא עבר", לשון - "שעשה רש"י שמ"ש לומר ואין
הלימוד ורק לאברם הקב"ה של מאמרו את מבאר ep`yשאינו

ובנוגע - "בשרו" ולא "למדך" - מזה המעשה לומדים גם לזמנינו,



יז d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

להצר ולא בהרחבה, לחיות ש"צריכים" - הוא זו במדינה ולשנות ה"סדר" לשבור לא וגם לעצמו,
לעצמו; מיצר הוא הרי עלֿידיֿזה כי ורגילותו, טבעו

של  בביתה שהרי מעט, עדיין זה הרי - לו שיש כמה אדרבה: ל"מותרות". שנחשב דבר אין כאן
יותר... יש השכנה

הגמרא  דברי כו'64את בשוקא נבילתא niz`"פשוט `le לא) מנצלים - אנא" רבא וגברא אנא כהנא
בשוק, נבילה פושט הוא שהרי שבמותרות; מותרות עניני בשביל אלא) המוכרחת, פרנסה exn`aבשביל

אנא", רבא וגברא אנא נביל gxkene"כהנא עוד לחפש מוכרחני ולכן הכל, לי וכו'.שיהיה לפושטה כדי ה

תפלה  (להבדיל) עבור זמן נשאר שלא עד בשוק, הנבילה עם בעבודה ("פאריאגט") טרודים ַָוכלֿכך
על לדבר שלא - וכו'.`zekixבציבור ובחסידות בנגלה שיעור ולימוד - התפלה

רק  ולא באריכות. התפללו - עלֿכלֿפנים בשבת - וגם למדו, עסקים בעלי גם הנה שעברו, בימים
שלא  אנגעשטאנען") ניט איז ("אים לו התאים" "לא הבהמית: נפש מצד (גם) אלא האלקית, נפש ַָמצד
הרי  בשבת אבל כך), לו שנדמה (או זמן לו ואין הוא עסוק השבוע, באמצע באריכות. בשבת להתפלל

הקודש' ב'אגרת שכתוב כמו בתפלה מאריך לו65הוא התאים" "לא בשעה ; ברבים. חסידות לחזור שלא
צריך - חסידות חזרת אודות או שמדובר תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה מכולם, יותר טוב לחזור הוא

("ער  יברר וכדומה, בעסק השבוע כל עסוק שהוא שאף יראה, והוא אצלו, לשאול צריך תער"ב, ַבהמשך
השאלה. על ויענה הענין את דורכטאן") ָוועט

רואים  לא כבר המנין, לאחרי דקות חמש בשבת, הנה - ובאמריקא כיום, אבל פעם. היה זה כל
השבוע!66אותו  כל עסוק הוא הרי אצלו: שישאלו שייך איך - וכדומה תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה ;

באמונה, לעבוד צריך הוא הרי - אחר מישהו אצל עובד הוא אם

בזה,- עסוק להיות שצריך בודאי הרי שוחט, או משגיח הקודש, מלאכת היא עבודתו אם ובפרט
וכו' הדין לידע החלף, על -להשגיח

חרדי  יהודי שגם שיראה עלֿידיֿזה ברבים", שמים שם ב"קידוש עסוק הוא הרי - סוחר הוא ואם
וכו'. וכו' במסחר להתחכם ויכול "בטלן" אינו איד") פרומער ַ("א

שעליו  חושב, הוא מצרימה". לבוא הקריב "כאשר בזהירות מהחסרון - הנ"ל כל מתחיל מניין
של בענינים יכשל שלא ובפרט "גסים", בענינים אבל דדקות, שבדקות בענינים רק בזה -lretלהישמר

בטוח. הוא

יומיים  יום ש"תעזבני לו (ונדמה שבסביבתו אנ"ש כל מנהיג "עובד", "משכיל", היה שבעבר כיון
-67אעזבך" ולכשירצה אליו, שייך שייך לא מה ואםֿכן, כו'), "משכיל" להיות יחזור לילה" "בין הנה

יצטרך כאלו?!שהוא מענינים להישמר

אבינו, באברהם אפילו ירידה פעלה שמצרים ההוראה, באה זה הנה על ולכן, נשמתו. מצד ואפילו
" רק אלא למצרים, שהגיע קודם להישמר aixwdעוד כיצד כבר חיפש - מצרימה" השעה 68לבוא "הגיע ,

לדאוג". שיש

"מצרים" יכולה אדם, כל אצל ואילו כנ"ל. קדושה, בעניני היתה הירידה גם הנה אברהם, שאצל אלא
יותר. למטה ועוד והיתר, רשות בעניני ירידה לפעול
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א.64) קיג, פסחים
ס"א.65)
שאז 66) - ויוהכ"פ בר"ה ורק הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

תפלתו  מתארכת - גשמיים לענינים בנוגע ומשפט הדין לו נוגע
שעה... רבע עוד

הש"ץ, הנהגת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר כמו"כ
בה  ה"עניבה"... את שמיישר לאחרי אלא ל"עמוד", נגש שאינו

(מהנחה  כלל לזה שייך הי' לא בליובאוויטש שבהיותו בשעה
מוגה). בלתי

וש"נ.67) קלח. ע' ח"א אג"ק ראה
הוא 68) את" אחותי נא "אמרי יבֿיג) יב, (בפרשתנו דמ"ש

אלאבכדי כפשוטו, גו'" אותי  מ"והרגו  רק (לא מהנפילה להנצל  גם)
עינים במאור כדאי' מצרים, שם.שע"י

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

וסלקת" ש"נחתת בלבד זו ולא מזיקה, אינה ש"מצרים" בלבד זו לא הנה - הזהירות כשישנה 69אבל

" אלא זה), לפני שהיה כפי מדריגה באותה ממצרים "מצרים"mixvnn"10אברםlrie(שיוצא שעלֿידי ,
החושך" מן האור "כיתרון עליה, - "ויעל" .70נעשה

***

.„È.'גו לךֿלך גו' ויאמר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË ו" - הבתרים בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה שאמר הענינים בשלום בין אבותיך אל תבוא אתה
טובה" בשיבה .71תקבר

גם  ששייכת ה', בעבודת מדריגה גם זוהי אלא כפשוטו, רק אינו טובה" בשיבה ש"תקבר לפרש ויש
בדוגמת  ומסתירים, מעלימים אינם והעולם שהגוף במצב עומד הוא בגוף: מלובשת שהנשמה בזמן

מהגוף. הנשמה הסתלקות לאחרי

גם - כי בגשמיות, ד"תקבר" בענין צורך אין הרי זה, לעילוי להגיע יכולה בגוף נשמה שגם וכיון
תשוב" עפר ב"ואל שישנה ברוחניות 72המעלה עבודה עלֿידי להיעשות שאז 73יכולה התחיה, קודם (לבד

- כפשוטו - עפר "ואל שעלֿידי הגילוי לשלימות לזכות כדי אחת, שעה לעפרן חוזרין להיות יצטרכו
-)74תשוב"

רז"ל  במאמר הביאור גם הוא ועבר75ועלֿדרךֿזה מת כאילו מאה שבהיותו "בן - העולם" מן ובטל
ועד כחותיו עשר כל את שבירר מאה", שבחכמה "בן חכמה כחות: מעשר כח כל כלול (שאז פרטיהם בכל

עליו. פועל אינו העולם שהעלם העולם ", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי וכו'),

אפילו  הרי - מאה" "בן אינו שעדיין כך לפרטיהם, כוחותיו כל לברר עבודתו סיים לא שעדיין זמן כל
לזהירות זקוק היה אבינו משפיעים אברהם העולם עניני כי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר מיוחדת

לפעול (כנ"ל); יכול אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי עבודתו, גמר לאחרי אבל
שיש כיון - "כאילו" רק אבל שפ dlrnעליו. בגוף, הנשמה פועל בירידת שהעולם לא (אבל בעולם ועל

עליו).

טובה", בשיבה תקבר בשלום אבותיך אל תבוא "ואתה אבינו לאברהם הקב"ה שאמר מה וזהו
זו. למדריגה שיבוא לו שהבטיח

.ÊË ורש"י אליו"? שיבוא מבשרו והוא עובדֿכוכבים, "אביו רש"י: שואל אבותיך", "אל התיבות על
תשובה". תרח שעשה "ללמדך מתרץ:

עתיד  לשון "שיעשה" ולא עבר, לשון "שעשה", רש"י בשיבה 76מדברי "תקבר על להלן שאומר כפי -
"בשרו לפני dyriyטובה", קודם, תשובה עשה שתרח סובר שרש"י מובן, - בימיו" תשובה ישמעאל

תבוא" "ואתה .77אמירת

הניח  אבינו שאברהם לכך שהסיבה רש"י מבאר - נח פרשת - הקודמת הפרשה בסוף להבין: וצריך
היא  לו", והלך "זקן אביו תרח ומזה 78את מתים". קרויים בחייהם אף ו"הרשעים רשע, היה שתרח מפני
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ב.69) קכב, זח"א
יג.70) ב, קהלת
טו.71) טו, פרשתנו
יט.72) ג, בראשית
בגשמיות,73) תשוב" עפר ב"ואל מעלה יש שמ"מ אלא

תפלות  ובדוגמת: כדלהלן. לעפרן, חוזרין תחה"מ לפני שלכן,
אביא  ביהמ"ק "לכשיבנה ובכ"ז אֿב), כו, (ברכות קרבנות במקום

"במקום". רק לא בשלימותו, הענין - ב) יב, (שבת כו'"
ב.74) קח, זח"ב ג"כ וראה ב. קנב, שם

מנחם 75) (תורת 53 הערה נח ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות
נח. פרשת מלכות" "דבר (199 ע' חמ"א התוועדויות -

שבעת76) יח), (שמות, בתנחומא גם "ואתה וכ"ה אמירת
חייך הקב"ה "בשרו גו '" תשובה".dyryתבוא אביך עבר) (לשון

שרש"י לימודאלא רק שהוא "בשרו", ולא "למדך" ,`epilכתב
התנחומא. על מחולק ובזה מזה. ידע אברהם כי

לפי 77) הוא עבר", לשון - "שעשה רש"י שמ"ש לומר ואין
הלימוד ורק לאברם הקב"ה של מאמרו את מבאר ep`yשאינו

ובנוגע - "בשרו" ולא "למדך" - מזה המעשה לומדים גם לזמנינו,



d"kyz'dיח ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

הרמב"ן  נשארת 79מכריח זה, לפני תשובה עשה תרח אם (שהרי ימיו סוף עד תשובה עשה לא שתרח ,
ואיך  תשובה). עשה שתרח מאז השנים כל במשך אב כיבוד מצות אבינו אברהם קיים לא למה הקושיא :

לךֿלך) (בפרשת כאן רש"י שכתב  מה עם זה כן?"dyryמתאים לפני תשובה" תרח

.ÊÈ:הנ"ל רש"י בפירוש הביאור בהקדים יובן בזה הביאור

מיתתו  הכתוב הקדים "ולמה ושואל: מחרן", אברם שיצא "לאחר רש"י: מפרש - בחרן" תרח "וימת
שכשאברם  החשבון, מבאר שרש"י (כפי הרבה" משנותיו נשארו "עדיין הרי אברם", של ליציאתו תרח של

שנה)? 205 בן מת ותרח שנה, 145 בן תרח היה מחרן, יצא

אביו  כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל מפורסם הדבר יהא "שלא (א) תירוצים: שני רש"י ומביא
"ועוד  (ב) מת". הכתוב קראו לפיכך לו, והלך זקן (שזהו 80שהניחו מתים" קרויים בחייהם אף שהרשעים

"ועוד"). רש"י: כלשון - מת" הכתוב ש"קראו זה לפני רש"י שכתב למה טעם ולא - נוסף תירוץ

מבארים, אינם אבל כו'", הכתוב הקדים "ולמה הקושיא את מתרצים ברש"י התירוצים ב' בפשטות,
כו'"? אביו כבוד את אברם קיים ש"לא היתכן

מובן: אינו גם

מיתתו ב) הקדימה שהתורה שעלֿידיֿזה - הוא לכל" מפורסם הדבר יהא ד"שלא הפשט זה, לפירוש
שעושים  שבשעה כיון מובן: ואינו אברם. יציאת לאחרי היה תרח" ש"וימת מפורסם יהיה לא תרח, של
מחרן  יצא שאברם שבשעה בבירור, יודעים מחרן, בצאתו אברם של ושנותיו תרח של שנותיו לפי חשבון
מפורסם? שהדבר בשעה בה כו'", הכתוב ש"הקדים בזה התועלת ומהי לכל, מפורסם זה הרי חי תרח עדיין

אברם" את ויולד שנה שבעים תרח ש"ויחי שנה"81ובפרט ומאתיים שנים חמש תרח ימי "ויהיו ,82

מחרן" בצאתו שנה ושבעים שנים חמש בן ובפרט 83ו"ואברם שבכתב, בתורה מפורשים פסוקים הם
אברם  ויציאת תרח אודות התורה מספרת שבו במקום אלא צדדי, במקום כתובים אינם אלו שפסוקים

חוזר" משנה בדבר "טעה (שלכן מפורסם דבר היא משנה אפילו לכל. מפורסם  בודאי זה הרי - ,84מחרן
שבכתב. תורה ומכלֿשכן טעות), בגדר זה אין מפורסם, דבר שזהו דכיון

"ג) רק אלא "מת", היה שלא מובן, מת", הכתוב "קראו רש"י aezkdמלשון e`xw:מובן ואינו מת".
"מת"? אינו שבאמת בשעה בה "מת", אמת תורת אותו קוראת איך

תירוץ "ועוד", זהו שהרי מתים", קרויים בחייהם אף ש"הרשעים לפי שזהו לומר אפשר ipyואי
הראשון.le`(כנ"ל), התירוץ

מאמר ד) מביא ואינו טעם, בלי סתם, מת" הכתוב "קראו רש"י אומר הראשון בתירוץ באמת למה
מתים"?85רז"ל  קרויים בחייהם אף "רשעים

גם  הם אלא כו'", הכתוב הקדים "למה השאלה על תירוצים רק אינם הפירושים ששני לפרש, ויש
כדלהלן. הנזכרות, הקושיות כל יתורצו ועלֿפיֿזה כו'", אביו כבוד את אברם קיים ש"לא הטעם מבארים

.ÈÁ הרמב"ם רשע: הוא כשהאב אב בכיבוד מחוייבים האם הפוסקים, מחלוקת שמחוייב 86יש סובר
(חוץ רשע" אביו היה "אפילו אביו "לא בכבוד הציווי ישנו שאז ומדיח, תכסה 87ממסית ולא תחמול

וה'טור'88עליו" בכבודו.89). חייב אינו תשובה, עשה שלא זמן כל רשע, שבאביו סובר,
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הבתרים בין ברית מה שאחרי על (נוסף כי - עבר לשון הוא
zehytyעצמו מזה בפנים), כמ"ש משמע דרש"י ששינה הלשון

(כמ"ש  "בשרו " ולא "למדך " וכתב וכהלשון רש"י ישמעאל. גבי
בשורה, הי' לא שבזה דס"ל מוכח נח) ס"פ בב"ר תרח) גבי (גם

מזה ידע ואברהם מקודם תשובה עשה (המובא כי (ובתנחומא
שהרי  מקודם, תשובה שעשה לפרש מוכרח זה) שלפני בהערה

שם בשורתמדבר "שעשה"d"awdבנוגע ואומר לשון לאברהם 
עבר).

סי"ט.78) להלן ראה
שם.79)

שם.80) הרמב"ן כגירסת
כו.81) יא, נח
לב.82) שם,
ד.83) יב, פרשתנו
ס"א.84) סכ"ה חו"מ שו"ע א. לג, סנהדרין
ב.85) יח, ברכות - מחלוקת בו שאין
הי"א.86) פ"ו ממרים הל'
ט.87) יג, ראה פ'
שם.88) כס"מ ראה
ר"מ.89) סי' יו"ד
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על  גם תירוץ זה הרי מתים", קרויים בחייהם אף "שהרשעים רש"י שכתב שמה לבאר, יש ועלֿפיֿזה
בכבודו. מחוייב אברם היה לא רשע , היה שתרח שכיון ה'טור', שיטת  עלֿפי - כו'" זקן ש"הניחו כך

" נאמר לכן (א) מתים": קרויים בחייהם אף "שהרשעים שכתוב במה רש"י כוונת (ב)znieוזוהי תרח".
עמך" מעשה "עושה שאינו שכיון כו'", זקן "הניחו מתים".90ולכן ש"קרויים כיון בכבודם, מחוייבים אין ,

חיים  קרויים במיתתן אף "והצדיקים בפירושו מסיים נח) (ס"פ רש"י נוספת: קושיא מתורצת ובזה
לקושיא: מענה רש"י מבהיר בכך יובן: הנ"ל ועלֿפי - כאן? המדובר לענין נוגע זה מה ולכאורה כו'".

הוא  הדין  הרי - מתים" ש"קרויים כיון לכבדו, מחוייב אינו רשע" שב"אביו אומרים שחייבים 91איך
עמך") מעשה (ב"עושה הוא במותו, גם אב בכיבוד שהחיוב רש"י, מתרץ זה ועל במותו? גם אב בכיבוד

חיים" קרויים במיתתן אף ש"צדיקים לכבדו.92מפני מחוייבים אין "מת", באמת שהוא רשע אבל ,

.ËÈהרמב"ם לשיטת אבל ה'טור'. לשיטת הוא זה תירוץ לעיל, "אביו כאמור של בכבודו גם שחייבים
מתים" קרויים כו' ש "הרשעים זה הרי  תירוץ,רשע ", אינו

רבה'- ב'בראשית שכתוב ממה הרמב"ם, לדעת ראיה שם, חדש' ה'בית שכתב לא 93וכמו שיאמרו
בכבודו  חייב ענין דבכל ובעלֿכרחך היה, רשע תרח והרי כו', אביו כיבוד את אברם -קיים

להלן). (שיתבאר הראשון התירוץ את רש"י מביא זו לדיעה

(בפרשת  שם כי תשובה", תרח עבר) (לשון "שעשה רש"י אומר לךֿלך שבפרשת מה יתיישב ועלֿפיֿזה
קיימת  לא הראשון התירוץ ולפי נח), פרשת סוף רש"י (שבפירוש הראשון התירוץ לפי רש"י מפרש לךֿלך)
עשה  מתי הוכחה אין הראשון התירוץ שלפי וכיון ימיו. סוף עד תשובה עשה לא שתרח הרמב"ן הוכחת

מפני  התנחומא, כדעת עבר, לשון "שעשה" רש"י אומר תשובה, לומר 94תרח ("גלאטער") יותר ַשנוח
תבוא  "ואתה אמירת לפני תשובה בשלום".שעשה אבותיך אל

שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל רז"ל שאמרו מה לפי קאמר"95[ובפרט לא ורשע "צדיק הרי 96, ,
) יאמר שהקב"ה לומר שייך תשובה.xeaica97לא יעשה שתרח זה, לפני (

" הקב"ה אומר ישמעאל שעל מוכרח dyriyואףֿעלֿפי שם (א) הרי - תשובה" כו' עתיד) (לשון
אין  תשובה", "יעשה שישמעאל זה על (ב) הבתרים. בין ברית לאחר רק נולד ישמעאל כי כך, לפרש

. ורשע "צדיק ישמעאל אצל כי קאמר", לא ורשע ש"צדיק מזה שהרי סתירה - מלכתחילה קאמר" .
בכל"98נאמר  ידו אדם פרא יהיה ].99"והוא

.Î בגמרא האיבעיא בהקדים יובן - נח) פרשת שבסוף רש"י (בפירוש הראשון התירוץ של :100הביאור
מחלוקת  בזה יש להלכה, בנוגע איפשיטא". דלא "בעייא וזוהי אביו", מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו

הרמב"ם  אביו"101הפוסקים: מפני עומד הבן אבל הבן, מפני עומד האב ש"אין והרא"ש 102סובר .103

הקביל  לא לגדולה, שעלה שמיום מרוטונבורג , ר"מ על עליו "אמרו ומביא: זה", מפני זה "ויעמדו סובר
אליו". יבוא שאביו רצה ולא אביו פני
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ב.90) כב, יבמות
ס"ט.91) שם יו"ד שו"ע ב. לא, קידושין
פ"י.ראה92) אגה"ת תניא מ"ז. ומעין קונטרס
ז.93) פל"ט,
שעשה94) רש"י שהוכחת לומר לפיואין כי  קודם , תשובה 

הטעם לך , שבפ ' זה שהי'פירוש לפי הוא כו'" זקן ש"הניחו
תלמידו  הי' תשובה שעשה לפני גם כי - ס"כ) (כדלהלן תלמידו

רבו). בקול שומע שאינו - קטן יותר תלמיד (ואדרבה,
ב.95) לג, ברכות
ב.96) טז, נדה

ואילך.97) ג יד, תולדות תו"ח ראה
יב.98) טז, פרשתנו
ב.99) לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא ראה

ב.100) לג, קידושין
שם.101) בטור הובא - ה"ד שם
כשהוא 102) גם אביו בכבוד (שחייב דס"ל לשיטתי' ואזיל

[ויומתק  וכו'. והדרגות המעלות נפק"מ אין או"א בכיבוד כי רשע)
עם  עצם שייכות זוהי - ובן אב דשייכות בחסידות, המבואר עפ"י

וכו']. הגילויים שינוי ע"י תשתנה ולא עצם,
שם.103) בטור הובא - (סנ"ז) שם קידושין
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הרמב"ן  נשארת 79מכריח זה, לפני תשובה עשה תרח אם (שהרי ימיו סוף עד תשובה עשה לא שתרח ,
ואיך  תשובה). עשה שתרח מאז השנים כל במשך אב כיבוד מצות אבינו אברהם קיים לא למה הקושיא :

לךֿלך) (בפרשת כאן רש"י שכתב  מה עם זה כן?"dyryמתאים לפני תשובה" תרח

.ÊÈ:הנ"ל רש"י בפירוש הביאור בהקדים יובן בזה הביאור

מיתתו  הכתוב הקדים "ולמה ושואל: מחרן", אברם שיצא "לאחר רש"י: מפרש - בחרן" תרח "וימת
שכשאברם  החשבון, מבאר שרש"י (כפי הרבה" משנותיו נשארו "עדיין הרי אברם", של ליציאתו תרח של

שנה)? 205 בן מת ותרח שנה, 145 בן תרח היה מחרן, יצא

אביו  כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל מפורסם הדבר יהא "שלא (א) תירוצים: שני רש"י ומביא
"ועוד  (ב) מת". הכתוב קראו לפיכך לו, והלך זקן (שזהו 80שהניחו מתים" קרויים בחייהם אף שהרשעים

"ועוד"). רש"י: כלשון - מת" הכתוב ש"קראו זה לפני רש"י שכתב למה טעם ולא - נוסף תירוץ

מבארים, אינם אבל כו'", הכתוב הקדים "ולמה הקושיא את מתרצים ברש"י התירוצים ב' בפשטות,
כו'"? אביו כבוד את אברם קיים ש"לא היתכן

מובן: אינו גם

מיתתו ב) הקדימה שהתורה שעלֿידיֿזה - הוא לכל" מפורסם הדבר יהא ד"שלא הפשט זה, לפירוש
שעושים  שבשעה כיון מובן: ואינו אברם. יציאת לאחרי היה תרח" ש"וימת מפורסם יהיה לא תרח, של
מחרן  יצא שאברם שבשעה בבירור, יודעים מחרן, בצאתו אברם של ושנותיו תרח של שנותיו לפי חשבון
מפורסם? שהדבר בשעה בה כו'", הכתוב ש"הקדים בזה התועלת ומהי לכל, מפורסם זה הרי חי תרח עדיין

אברם" את ויולד שנה שבעים תרח ש"ויחי שנה"81ובפרט ומאתיים שנים חמש תרח ימי "ויהיו ,82

מחרן" בצאתו שנה ושבעים שנים חמש בן ובפרט 83ו"ואברם שבכתב, בתורה מפורשים פסוקים הם
אברם  ויציאת תרח אודות התורה מספרת שבו במקום אלא צדדי, במקום כתובים אינם אלו שפסוקים

חוזר" משנה בדבר "טעה (שלכן מפורסם דבר היא משנה אפילו לכל. מפורסם  בודאי זה הרי - ,84מחרן
שבכתב. תורה ומכלֿשכן טעות), בגדר זה אין מפורסם, דבר שזהו דכיון

"ג) רק אלא "מת", היה שלא מובן, מת", הכתוב "קראו רש"י aezkdמלשון e`xw:מובן ואינו מת".
"מת"? אינו שבאמת בשעה בה "מת", אמת תורת אותו קוראת איך

תירוץ "ועוד", זהו שהרי מתים", קרויים בחייהם אף ש"הרשעים לפי שזהו לומר אפשר ipyואי
הראשון.le`(כנ"ל), התירוץ

מאמר ד) מביא ואינו טעם, בלי סתם, מת" הכתוב "קראו רש"י אומר הראשון בתירוץ באמת למה
מתים"?85רז"ל  קרויים בחייהם אף "רשעים

גם  הם אלא כו'", הכתוב הקדים "למה השאלה על תירוצים רק אינם הפירושים ששני לפרש, ויש
כדלהלן. הנזכרות, הקושיות כל יתורצו ועלֿפיֿזה כו'", אביו כבוד את אברם קיים ש"לא הטעם מבארים

.ÈÁ הרמב"ם רשע: הוא כשהאב אב בכיבוד מחוייבים האם הפוסקים, מחלוקת שמחוייב 86יש סובר
(חוץ רשע" אביו היה "אפילו אביו "לא בכבוד הציווי ישנו שאז ומדיח, תכסה 87ממסית ולא תחמול

וה'טור'88עליו" בכבודו.89). חייב אינו תשובה, עשה שלא זמן כל רשע, שבאביו סובר,
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הבתרים בין ברית מה שאחרי על (נוסף כי - עבר לשון הוא
zehytyעצמו מזה בפנים), כמ"ש משמע דרש"י ששינה הלשון

(כמ"ש  "בשרו " ולא "למדך " וכתב וכהלשון רש"י ישמעאל. גבי
בשורה, הי' לא שבזה דס"ל מוכח נח) ס"פ בב"ר תרח) גבי (גם

מזה ידע ואברהם מקודם תשובה עשה (המובא כי (ובתנחומא
שהרי  מקודם, תשובה שעשה לפרש מוכרח זה) שלפני בהערה

שם בשורתמדבר "שעשה"d"awdבנוגע ואומר לשון לאברהם 
עבר).

סי"ט.78) להלן ראה
שם.79)

שם.80) הרמב"ן כגירסת
כו.81) יא, נח
לב.82) שם,
ד.83) יב, פרשתנו
ס"א.84) סכ"ה חו"מ שו"ע א. לג, סנהדרין
ב.85) יח, ברכות - מחלוקת בו שאין
הי"א.86) פ"ו ממרים הל'
ט.87) יג, ראה פ'
שם.88) כס"מ ראה
ר"מ.89) סי' יו"ד

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

על  גם תירוץ זה הרי מתים", קרויים בחייהם אף "שהרשעים רש"י שכתב שמה לבאר, יש ועלֿפיֿזה
בכבודו. מחוייב אברם היה לא רשע , היה שתרח שכיון ה'טור', שיטת  עלֿפי - כו'" זקן ש"הניחו כך

" נאמר לכן (א) מתים": קרויים בחייהם אף "שהרשעים שכתוב במה רש"י כוונת (ב)znieוזוהי תרח".
עמך" מעשה "עושה שאינו שכיון כו'", זקן "הניחו מתים".90ולכן ש"קרויים כיון בכבודם, מחוייבים אין ,

חיים  קרויים במיתתן אף "והצדיקים בפירושו מסיים נח) (ס"פ רש"י נוספת: קושיא מתורצת ובזה
לקושיא: מענה רש"י מבהיר בכך יובן: הנ"ל ועלֿפי - כאן? המדובר לענין נוגע זה מה ולכאורה כו'".

הוא  הדין  הרי - מתים" ש"קרויים כיון לכבדו, מחוייב אינו רשע" שב"אביו אומרים שחייבים 91איך
עמך") מעשה (ב"עושה הוא במותו, גם אב בכיבוד שהחיוב רש"י, מתרץ זה ועל במותו? גם אב בכיבוד

חיים" קרויים במיתתן אף ש"צדיקים לכבדו.92מפני מחוייבים אין "מת", באמת שהוא רשע אבל ,

.ËÈהרמב"ם לשיטת אבל ה'טור'. לשיטת הוא זה תירוץ לעיל, "אביו כאמור של בכבודו גם שחייבים
מתים" קרויים כו' ש "הרשעים זה הרי  תירוץ,רשע ", אינו

רבה'- ב'בראשית שכתוב ממה הרמב"ם, לדעת ראיה שם, חדש' ה'בית שכתב לא 93וכמו שיאמרו
בכבודו  חייב ענין דבכל ובעלֿכרחך היה, רשע תרח והרי כו', אביו כיבוד את אברם -קיים

להלן). (שיתבאר הראשון התירוץ את רש"י מביא זו לדיעה

(בפרשת  שם כי תשובה", תרח עבר) (לשון "שעשה רש"י אומר לךֿלך שבפרשת מה יתיישב ועלֿפיֿזה
קיימת  לא הראשון התירוץ ולפי נח), פרשת סוף רש"י (שבפירוש הראשון התירוץ לפי רש"י מפרש לךֿלך)
עשה  מתי הוכחה אין הראשון התירוץ שלפי וכיון ימיו. סוף עד תשובה עשה לא שתרח הרמב"ן הוכחת

מפני  התנחומא, כדעת עבר, לשון "שעשה" רש"י אומר תשובה, לומר 94תרח ("גלאטער") יותר ַשנוח
תבוא  "ואתה אמירת לפני תשובה בשלום".שעשה אבותיך אל

שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל רז"ל שאמרו מה לפי קאמר"95[ובפרט לא ורשע "צדיק הרי 96, ,
) יאמר שהקב"ה לומר שייך תשובה.xeaica97לא יעשה שתרח זה, לפני (

" הקב"ה אומר ישמעאל שעל מוכרח dyriyואףֿעלֿפי שם (א) הרי - תשובה" כו' עתיד) (לשון
אין  תשובה", "יעשה שישמעאל זה על (ב) הבתרים. בין ברית לאחר רק נולד ישמעאל כי כך, לפרש

. ורשע "צדיק ישמעאל אצל כי קאמר", לא ורשע ש"צדיק מזה שהרי סתירה - מלכתחילה קאמר" .
בכל"98נאמר  ידו אדם פרא יהיה ].99"והוא

.Î בגמרא האיבעיא בהקדים יובן - נח) פרשת שבסוף רש"י (בפירוש הראשון התירוץ של :100הביאור
מחלוקת  בזה יש להלכה, בנוגע איפשיטא". דלא "בעייא וזוהי אביו", מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו

הרמב"ם  אביו"101הפוסקים: מפני עומד הבן אבל הבן, מפני עומד האב ש"אין והרא"ש 102סובר .103

הקביל  לא לגדולה, שעלה שמיום מרוטונבורג , ר"מ על עליו "אמרו ומביא: זה", מפני זה "ויעמדו סובר
אליו". יבוא שאביו רצה ולא אביו פני
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ב.90) כב, יבמות
ס"ט.91) שם יו"ד שו"ע ב. לא, קידושין
פ"י.ראה92) אגה"ת תניא מ"ז. ומעין קונטרס
ז.93) פל"ט,
שעשה94) רש"י שהוכחת לומר לפיואין כי  קודם , תשובה 

הטעם לך , שבפ ' זה שהי'פירוש לפי הוא כו'" זקן ש"הניחו
תלמידו  הי' תשובה שעשה לפני גם כי - ס"כ) (כדלהלן תלמידו

רבו). בקול שומע שאינו - קטן יותר תלמיד (ואדרבה,
ב.95) לג, ברכות
ב.96) טז, נדה

ואילך.97) ג יד, תולדות תו"ח ראה
יב.98) טז, פרשתנו
ב.99) לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא ראה

ב.100) לג, קידושין
שם.101) בטור הובא - ה"ד שם
כשהוא 102) גם אביו בכבוד (שחייב דס"ל לשיטתי' ואזיל

[ויומתק  וכו'. והדרגות המעלות נפק"מ אין או"א בכיבוד כי רשע)
עם  עצם שייכות זוהי - ובן אב דשייכות בחסידות, המבואר עפ"י

וכו']. הגילויים שינוי ע"י תשתנה ולא עצם,
שם.103) בטור הובא - (סנ"ז) שם קידושין

המשך בעמוד גנ
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰¯˘Ú" ‰˘Ó‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

"ÌÏÂÎ ¯Î˘ Ï·˜Â ...˙Â¯Â„
במשנה  אברהם 1נאמר ועד מנח דורות "עשרה :

היו  הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע
שכר  וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין מכעיסין

כולם".

" היו הדורות עשרת אם להבין: ובאין",oiqirknיש
שאותו  להם, המגיע השכר מהו עצמה, במשנה ככתוב

אברהם? קבל

דורות  "עשרה במשנה נאמר כן לפני יתרֿעלֿכן:
שכל  לפניו אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם
מי  את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו  הדורות
דבר  כולם". שכר "קבל של התוספת ללא - המבול"
קבלו  לא ובאין", מכעיסין שהיו בגלל שהרי מובן, זה

שכר. שום

דורות  "עשרה על מדוע יותר, עוד קשה זה לפי
ובאין", "מכעיסין היו הם שגם אברהם", ועד מנח

כולם"? שכר ש"קבל המשנה אומרת

המפרשים  יש 2יש אדם שלכל המתרצים,
בגןֿעדן  חלק "נתחייב"3מלכתחילה הוא אם אך ,

"חלקו את ו"ונוטל mpdibaומקבל ש"זכה", אחר, בא ,"
בגןֿעדן" חבירו וחלק .3חלקו

הראשון  החלק על קושי מתעורר זה לפי  אך
"מכעיסין  היו הם הרי נח...": ועד מאדם דורות "עשרה

בדורותיו" "צדיק... היה ונח הוא 4ובאין", ואםֿכן ,
עשרת  (של חבירו וחלק "חלקו את לקבל צריך היה

בגןֿעדן"? הדורות)

.·
ÂÈÏÚ È˘Â˜‰Â Ï"‰ ˙ÂÏ‡˘Ï ¯·Ò‰‰

מפרשים  כיוון 5יש כך: זאת לא המסבירים שנח
דורו  אנשי על אנשי 6התפלל את לקרב התמסר ולא ,

כראוי  להתנהג עליהם ולהשפיע לקב"ה לכן 7דורו ,
כולם". "שכר לקבל כדי דיו "זכה" לא הוא

- בעולם האלקות את שפרסם אברהם, זאת לעומת
עולם" אֿל ה' בשם שם אל 8"ויקרא אנשים וקירב -
חז"ל  כדברי הפסוק 9הקדושֿברוךֿהוא, "ואת 10על

"שכר  לקבל זכה הוא ולפיכך בחרן", עשו אשר הנפש
כולם".

לעשרה  שגם נקבל, אם בלתיֿמובן: עדיין אך
לכל  (כי מסויים שכר מוכן היה נח ועד שמאדם דורות
את  קבל לא ונח כדלעיל), בגןֿעדן, חלק יש אדם

שחסרה מפני את elשכרם אפוא קיבל מי לכך, הזכות
בגןֿעדן? חלקם

כי  זה, חלק קבל לא אחד שאף לומר, אפשר אי
גןֿעדן  על לעבדה 11כתוב בגןֿעדן "ויניחהו

הוא  גןֿעדן הדעת, עץ חטא ולאחר ולשמרה",
" על השכר לקבלת רמ"ח dcarl"המקום אלו -

מצוות  שס"ה אלו - "לשמרה" ועל עשה, מצוות
לאדם 12לאֿתעשה  נועד גןֿהעדן הזה. בעולם

שיישאר  ייתכן לא לכן מסויימת. ולמטרה לתכלית
את  הכולל מקום ובמיוחד "פנוי", מקום בגןֿעדן
ודורות  הדורות, עשרת של האנשים כל של חלקם

mikex`13 התכלית את שימלא מישהו להיות צריך .
גןֿעדן. של

ועד  שמאדם דורות שלעשרה לומר, הכרחי לפיכך
יש  אך שכר. - חלק שום מלכתחילה היה לא נח
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מ"ב.1) פ"ה אבות
שם.2) לאבות ופירש"י רע"ב. יונה, רבינו ראה
א.3) טו, חגיגה
נח.4) ר"פ
וראה 5) ואילך. 10 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש כאן. ויטרי מחזור ראה

כו'. כ"כ צדיק הי' לא כו' נח כאן: (ועוד) ור"י רש"י
א.6) טו, ח"ג ב. רנד, א. קו, ב. סז, זח"א
אולי 7) לעולם מבול להביא הקב"ה עתיד להם "אומר הי' שנח ואף

מלמד  אֿב): (קח, ובסנהדרין ה), תנחומא ע"פ – יד ו, נח (פרש"י ישובו"
דורו  אנשי עם התעסק לא נח מ"מ: – כו' אותם מוכיח הצדיק נח שהי'

כו' התיבה בנין ע"ד ושאלו אליו כשבאו ורק (ראה `fכו', אותם הוכיח

.(96 ע' לקמן ,44 ע' לעיל .27 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש
ה"ג.8) פ"א ע"ז הל' רמב"ם וראה לג. כא, וירא
פרשתנו 9) ותרגום פרש"י ובכ"מ. א. עט, זח"א וש"נ. יד. פל"ט, ב"ר

ובכ"מ. טז. שם, ב"ר רע"ב. י, סוטה גם וראה ה. יב,
שם.10) פרשתנו
טו.11) ב, בראשית
לקו"ת 12) וראה ארז"ל). בשם – 2082 ע' (ח"ו בראשית אוה"ת

שם  א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח, שה"ש
ב). (פח, תנ"ה

ריבוי 13) ערך לפי הוא בג"ע שהחלק – נותנת הסברא בודאי שהרי
לו. שניתנו חייו ימי במשך ה' את עבודתו

jlÎjl zyxt zegiyÎihewl

וגרוע  ששונה באופן "מכעיסין" היו הם במה להבין:
דורות"? "עשרה של השניה הקבוצה מן יותר

.‚
ÚÂ„ÓÂ ,‰˘Ó· ˘Â„ÈÁ‰ Â‰Ó :ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜

?˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú ‡˜Â„
 ֿ שהקדוש שבמשנה, החידוש מהו מובן: לא גם

מפורש ברוךֿהוא  פסוק זהו הלוא אפים" "ארך :14הוא
רש"י  כדברי היא, והכוונה אפים" ארך ,15"ה'...

"?miryxle"לצדיקים

מתקבל  "16בפשטות הוא שבמשנה שהחידוש ,dnk
מוזכר אין בפסוק אפים...": dnkארך cr ֿ הקדושֿברוך

"להודיע  המשנה אומרת ולכן אפים". "ארך הוא הוא
dnk" אפילו אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא ,"...dxyr

דורות".

 ֿ שהקדוש לכך ההסבר אכן, מהו, להבין: יש אך
" עד אפילו אפו מאריך מהי dxyrברוךֿהוא דורות"?

דוקא? דורות" "עשרה על ההדגשה

.„
˙ÂÈ˘Ó‰ ¯„Ò È·‚Ï ‰Ï‡˘‰

של  הסדר אחר: ענין הסבר עלֿידי יובן הנ"ל כל
רב  בדיוק נקבע פרק.17המשניות אותו בתוך ובמיוחד ,

על  המשנה בין הקשר מהו לשאול: יש שכך, כיוון
"בעשרה  הקודמת המשנה לבין מאדם" דורות "עשרה
הסדר  רק הוא הקשר אם העולם..."? נברא מאמרות
ועד  שמאדם דורות שעשרה הענינים, שבין הכרונולוגי
המשנה  היתה העולם", ש"נברא לאחר מיד התחילו נח

יותר  המאוחרת המשנה את להקדים "עשרה 18צריכה
על  הדנה השמשות...", בין שבת בערב נבראו דברים
"עשרה  של הזמן לפני העולם", "נברא של סופו

.19דורות..."

נאמר  הקודמת במשנה הוא: לכך ההסבר
מלמדנו  ושזה העולם...", נברא מאמרות ש"בעשרה

" אחר: הרשעיםrxtdlענין העולם...oica`nyמן את
לצדיקיםxkyוליתן העולם".oiniiwnyטוב את

שני  לגבי מכך, הנלמדים הדברים לשני כהמשך
ב) שמאבדין... הרשעים מן להפרע [א) בניֿאדם סוגי
להם, ובהתאם שמקיימין...], לצדיקים טוב שכר ליתן

לגבי שאחרֿכך, המשנה הענינים `mzeמלמדת :20שני

דורות  עשרה - נח..." ועד מאדם דורות "עשרה א)
רשעים היו הענישם oica`nyאלו ולפיכך העולם, את

מי  את עליהם "שהביא - ("להפרע") הקדושֿברוךֿהוא
המבול"

שבא  עד אברהם... ועד מנח דורות "עשרה ב)
אלו  דורות עשרה גם אמנם כולם". שכר וקבל אברהם

" היה אבינו אברהם אבל ובאין", מכעיסין "miiwn"היו
הדורות  עשרת כל על קיום והביא יצר הוא העולם, את

קיבל 21הללו  והוא כולם", "שכר של ענין היה ולכן ,
זאת.

.‰
Ì‰· "ÏÂÙÈË"‰ ÈÎ¯„Â ,ÚÂ¯ È‚ÂÒ È˘

זאת, בכל מהו, ברור: הכל לא עדיין זאת, למרות
שדוקא  דורות, עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל
ועלֿידיֿזה  "קיום", ליצור יכלו השניה הקבוצה אצל

כולם"? "שכר לקבל

הוא: לכך ההסבר

דברים  היו כפשוטן, ישראל, של שבמלחמות כשם
במלחמה  גם כך כשלל, שבזזו דברים והיו שהחרימו

רע  של סוגים שני יש שבעולם הרע וכתוצאה 22נגד ,
ל"טיפול" אופנים שני יש :24בהם 23מכך

רעים שהם דברים שום oihelglא) בהם שאין ,
לכ  בדומה ולהשמיד, לאבד צריך כאלה דברים לל טוב.

טהרתן" זוהי "שבירתן .25של

בלקוטיֿתורה  שמוסבר הפרה,26כפי שריפת בענין
גמור  רע "באמת שהם רעים למעשים רומזת ש"פרה"
תקנה  לה "אין כי הפרה, את שורפים לכן עצמם". מצד
האפר  רק נשאר העולם". מן והעברתה ביטולה אלא
עצם  מצד "רע שאיננו המתאווה", "כח על המראה

עצמותו".
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יח.14) יד, שלח ו. לג, תשא
ב"ק 15) א. כב, עירובין גם וראה סע"א. קיא, (מסנהדרין שם שלח

תשובה. יעשה שמא שם: תשא ובפרש"י רע"ב). נ,
שם.16) לאבות (להמהר"ל) חיים דרך
בכללי 17) כידוע – כו' סתם ואח"כ מחלוקת בנוגע להלכה ונפק"מ

וב"ב. ב"מ ריש אין), ד"ה א (קב, ב"ק – תוס' וראה הש"ס.
ו.18) משנה
לאבות.19) חיים ודרך אבות נחלת במד"ש, שהקשו כמו
הקודמת.20) שבהערה בס' ראה
כו'.21) החסרונות כל מלא שם: יונה רבינו ראה

ואילך.22) פ"ו תניא – בארוכה
(לתקן)23) לעשות (צריך) אלקים ברא אשר מלאכתו (מ)כל כמש"נ:

שם. ובפרש"י ו. פי"א, ב"ר –
מן 24) רעה חי' ב"והשבתי ו) כו, בחוקותי (ספרא הפירושים ב' ע"ד

אור  יהל וראה יזיקו. שלא משביתן ב) העולם, מן מעבירם  א) הארץ":
בחוקותי  – להרגצובי – מצפע"נ ולהעיר א. צב, לתהלים (ובמילואים)

שם.
זהו 25) ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
מיתתן).
ואילך.26) ג נט, חקת
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jlÎjl zyxt zegiyÎihewleh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰¯˘Ú" ‰˘Ó‰ ÏÚ ˙Â¯¯ÂÚ˙Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰

"ÌÏÂÎ ¯Î˘ Ï·˜Â ...˙Â¯Â„
במשנה  אברהם 1נאמר ועד מנח דורות "עשרה :

היו  הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע
שכר  וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין מכעיסין

כולם".

" היו הדורות עשרת אם להבין: ובאין",oiqirknיש
שאותו  להם, המגיע השכר מהו עצמה, במשנה ככתוב

אברהם? קבל

דורות  "עשרה במשנה נאמר כן לפני יתרֿעלֿכן:
שכל  לפניו אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם
מי  את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו  הדורות
דבר  כולם". שכר "קבל של התוספת ללא - המבול"
קבלו  לא ובאין", מכעיסין שהיו בגלל שהרי מובן, זה

שכר. שום

דורות  "עשרה על מדוע יותר, עוד קשה זה לפי
ובאין", "מכעיסין היו הם שגם אברהם", ועד מנח

כולם"? שכר ש"קבל המשנה אומרת

המפרשים  יש 2יש אדם שלכל המתרצים,
בגןֿעדן  חלק "נתחייב"3מלכתחילה הוא אם אך ,

"חלקו את ו"ונוטל mpdibaומקבל ש"זכה", אחר, בא ,"
בגןֿעדן" חבירו וחלק .3חלקו

הראשון  החלק על קושי מתעורר זה לפי  אך
"מכעיסין  היו הם הרי נח...": ועד מאדם דורות "עשרה

בדורותיו" "צדיק... היה ונח הוא 4ובאין", ואםֿכן ,
עשרת  (של חבירו וחלק "חלקו את לקבל צריך היה

בגןֿעדן"? הדורות)

.·
ÂÈÏÚ È˘Â˜‰Â Ï"‰ ˙ÂÏ‡˘Ï ¯·Ò‰‰

מפרשים  כיוון 5יש כך: זאת לא המסבירים שנח
דורו  אנשי על אנשי 6התפלל את לקרב התמסר ולא ,

כראוי  להתנהג עליהם ולהשפיע לקב"ה לכן 7דורו ,
כולם". "שכר לקבל כדי דיו "זכה" לא הוא

- בעולם האלקות את שפרסם אברהם, זאת לעומת
עולם" אֿל ה' בשם שם אל 8"ויקרא אנשים וקירב -
חז"ל  כדברי הפסוק 9הקדושֿברוךֿהוא, "ואת 10על

"שכר  לקבל זכה הוא ולפיכך בחרן", עשו אשר הנפש
כולם".

לעשרה  שגם נקבל, אם בלתיֿמובן: עדיין אך
לכל  (כי מסויים שכר מוכן היה נח ועד שמאדם דורות
את  קבל לא ונח כדלעיל), בגןֿעדן, חלק יש אדם

שחסרה מפני את elשכרם אפוא קיבל מי לכך, הזכות
בגןֿעדן? חלקם

כי  זה, חלק קבל לא אחד שאף לומר, אפשר אי
גןֿעדן  על לעבדה 11כתוב בגןֿעדן "ויניחהו

הוא  גןֿעדן הדעת, עץ חטא ולאחר ולשמרה",
" על השכר לקבלת רמ"ח dcarl"המקום אלו -

מצוות  שס"ה אלו - "לשמרה" ועל עשה, מצוות
לאדם 12לאֿתעשה  נועד גןֿהעדן הזה. בעולם

שיישאר  ייתכן לא לכן מסויימת. ולמטרה לתכלית
את  הכולל מקום ובמיוחד "פנוי", מקום בגןֿעדן
ודורות  הדורות, עשרת של האנשים כל של חלקם

mikex`13 התכלית את שימלא מישהו להיות צריך .
גןֿעדן. של

ועד  שמאדם דורות שלעשרה לומר, הכרחי לפיכך
יש  אך שכר. - חלק שום מלכתחילה היה לא נח
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מ"ב.1) פ"ה אבות
שם.2) לאבות ופירש"י רע"ב. יונה, רבינו ראה
א.3) טו, חגיגה
נח.4) ר"פ
וראה 5) ואילך. 10 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש כאן. ויטרי מחזור ראה

כו'. כ"כ צדיק הי' לא כו' נח כאן: (ועוד) ור"י רש"י
א.6) טו, ח"ג ב. רנד, א. קו, ב. סז, זח"א
אולי 7) לעולם מבול להביא הקב"ה עתיד להם "אומר הי' שנח ואף

מלמד  אֿב): (קח, ובסנהדרין ה), תנחומא ע"פ – יד ו, נח (פרש"י ישובו"
דורו  אנשי עם התעסק לא נח מ"מ: – כו' אותם מוכיח הצדיק נח שהי'

כו' התיבה בנין ע"ד ושאלו אליו כשבאו ורק (ראה `fכו', אותם הוכיח

.(96 ע' לקמן ,44 ע' לעיל .27 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש
ה"ג.8) פ"א ע"ז הל' רמב"ם וראה לג. כא, וירא
פרשתנו 9) ותרגום פרש"י ובכ"מ. א. עט, זח"א וש"נ. יד. פל"ט, ב"ר

ובכ"מ. טז. שם, ב"ר רע"ב. י, סוטה גם וראה ה. יב,
שם.10) פרשתנו
טו.11) ב, בראשית
לקו"ת 12) וראה ארז"ל). בשם – 2082 ע' (ח"ו בראשית אוה"ת

שם  א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח, שה"ש
ב). (פח, תנ"ה

ריבוי 13) ערך לפי הוא בג"ע שהחלק – נותנת הסברא בודאי שהרי
לו. שניתנו חייו ימי במשך ה' את עבודתו

jlÎjl zyxt zegiyÎihewl

וגרוע  ששונה באופן "מכעיסין" היו הם במה להבין:
דורות"? "עשרה של השניה הקבוצה מן יותר

.‚
ÚÂ„ÓÂ ,‰˘Ó· ˘Â„ÈÁ‰ Â‰Ó :ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜

?˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú ‡˜Â„
 ֿ שהקדוש שבמשנה, החידוש מהו מובן: לא גם

מפורש ברוךֿהוא  פסוק זהו הלוא אפים" "ארך :14הוא
רש"י  כדברי היא, והכוונה אפים" ארך ,15"ה'...

"?miryxle"לצדיקים

מתקבל  "16בפשטות הוא שבמשנה שהחידוש ,dnk
מוזכר אין בפסוק אפים...": dnkארך cr ֿ הקדושֿברוך

"להודיע  המשנה אומרת ולכן אפים". "ארך הוא הוא
dnk" אפילו אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא ,"...dxyr

דורות".

 ֿ שהקדוש לכך ההסבר אכן, מהו, להבין: יש אך
" עד אפילו אפו מאריך מהי dxyrברוךֿהוא דורות"?

דוקא? דורות" "עשרה על ההדגשה

.„
˙ÂÈ˘Ó‰ ¯„Ò È·‚Ï ‰Ï‡˘‰

של  הסדר אחר: ענין הסבר עלֿידי יובן הנ"ל כל
רב  בדיוק נקבע פרק.17המשניות אותו בתוך ובמיוחד ,

על  המשנה בין הקשר מהו לשאול: יש שכך, כיוון
"בעשרה  הקודמת המשנה לבין מאדם" דורות "עשרה
הסדר  רק הוא הקשר אם העולם..."? נברא מאמרות
ועד  שמאדם דורות שעשרה הענינים, שבין הכרונולוגי
המשנה  היתה העולם", ש"נברא לאחר מיד התחילו נח

יותר  המאוחרת המשנה את להקדים "עשרה 18צריכה
על  הדנה השמשות...", בין שבת בערב נבראו דברים
"עשרה  של הזמן לפני העולם", "נברא של סופו

.19דורות..."

נאמר  הקודמת במשנה הוא: לכך ההסבר
מלמדנו  ושזה העולם...", נברא מאמרות ש"בעשרה

" אחר: הרשעיםrxtdlענין העולם...oica`nyמן את
לצדיקיםxkyוליתן העולם".oiniiwnyטוב את

שני  לגבי מכך, הנלמדים הדברים לשני כהמשך
ב) שמאבדין... הרשעים מן להפרע [א) בניֿאדם סוגי
להם, ובהתאם שמקיימין...], לצדיקים טוב שכר ליתן

לגבי שאחרֿכך, המשנה הענינים `mzeמלמדת :20שני

דורות  עשרה - נח..." ועד מאדם דורות "עשרה א)
רשעים היו הענישם oica`nyאלו ולפיכך העולם, את

מי  את עליהם "שהביא - ("להפרע") הקדושֿברוךֿהוא
המבול"

שבא  עד אברהם... ועד מנח דורות "עשרה ב)
אלו  דורות עשרה גם אמנם כולם". שכר וקבל אברהם

" היה אבינו אברהם אבל ובאין", מכעיסין "miiwn"היו
הדורות  עשרת כל על קיום והביא יצר הוא העולם, את

קיבל 21הללו  והוא כולם", "שכר של ענין היה ולכן ,
זאת.

.‰
Ì‰· "ÏÂÙÈË"‰ ÈÎ¯„Â ,ÚÂ¯ È‚ÂÒ È˘

זאת, בכל מהו, ברור: הכל לא עדיין זאת, למרות
שדוקא  דורות, עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל
ועלֿידיֿזה  "קיום", ליצור יכלו השניה הקבוצה אצל

כולם"? "שכר לקבל

הוא: לכך ההסבר

דברים  היו כפשוטן, ישראל, של שבמלחמות כשם
במלחמה  גם כך כשלל, שבזזו דברים והיו שהחרימו

רע  של סוגים שני יש שבעולם הרע וכתוצאה 22נגד ,
ל"טיפול" אופנים שני יש :24בהם 23מכך

רעים שהם דברים שום oihelglא) בהם שאין ,
לכ  בדומה ולהשמיד, לאבד צריך כאלה דברים לל טוב.

טהרתן" זוהי "שבירתן .25של

בלקוטיֿתורה  שמוסבר הפרה,26כפי שריפת בענין
גמור  רע "באמת שהם רעים למעשים רומזת ש"פרה"
תקנה  לה "אין כי הפרה, את שורפים לכן עצמם". מצד
האפר  רק נשאר העולם". מן והעברתה ביטולה אלא
עצם  מצד "רע שאיננו המתאווה", "כח על המראה

עצמותו".
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יח.14) יד, שלח ו. לג, תשא
ב"ק 15) א. כב, עירובין גם וראה סע"א. קיא, (מסנהדרין שם שלח

תשובה. יעשה שמא שם: תשא ובפרש"י רע"ב). נ,
שם.16) לאבות (להמהר"ל) חיים דרך
בכללי 17) כידוע – כו' סתם ואח"כ מחלוקת בנוגע להלכה ונפק"מ

וב"ב. ב"מ ריש אין), ד"ה א (קב, ב"ק – תוס' וראה הש"ס.
ו.18) משנה
לאבות.19) חיים ודרך אבות נחלת במד"ש, שהקשו כמו
הקודמת.20) שבהערה בס' ראה
כו'.21) החסרונות כל מלא שם: יונה רבינו ראה

ואילך.22) פ"ו תניא – בארוכה
(לתקן)23) לעשות (צריך) אלקים ברא אשר מלאכתו (מ)כל כמש"נ:

שם. ובפרש"י ו. פי"א, ב"ר –
מן 24) רעה חי' ב"והשבתי ו) כו, בחוקותי (ספרא הפירושים ב' ע"ד

אור  יהל וראה יזיקו. שלא משביתן ב) העולם, מן מעבירם  א) הארץ":
בחוקותי  – להרגצובי – מצפע"נ ולהעיר א. צב, לתהלים (ובמילואים)

שם.
זהו 25) ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
מיתתן).
ואילך.26) ג נט, חקת



jlÎjlכב zyxt zegiyÎihewl

שבהם  הטוב אין שבגלוי למרות אשר דברים ב)
אין  כך ומשום טוב, ניצוץ זאת בכל בהם יש נראה,

" אשר עד בהם "לטפל" אלא אותם,eniiwiלאבדם, "
הדומה ektdiyעלֿידי למצב עד לטוב, מרע אותם

חז"ל  לו 27ללשון הציעה באיסור לו שהציעה "מצעות :
בהיתר".

דורות": "עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל זהו
רע  היה נח ועד שמאדם הדורות עשרת של הרע

אותם ca`nyמוחלט, הכחיד לפיכך העולם. את

מי  את עליהם "הביא העולם, מן לגמרי הקב"ה
המבול".

אברהם. ועד שמנח הדורות עשרת מכך שונים

שבהם  הרע אך ובאין", "מכעיסין היו הם גם אמנם

אברהם  בא כאשר לכן, לטוב. להפכו שניתן מסוג היה
והשלים  תיקן העולם, את "קיים" עבודתו ובכח אבינו,

כולם". "שכר קיבל הוא - הדורות עשרת כל את

.Â
ÌÏ˘ÂÓ ¯ÙÒÓ - ˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú

עד  אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא לכך הטעם

dxyrl:כדלהלן הוא דורות

רבות  פעמים דובר הוא 28כבר ש"עשר" כך, על

השלימויות  כל את בתוכו שכולל מושלם .29מספר
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ימים 36יוצרו..." של מסויימת כמות יש אדם לכל :
ה'. לעבודת לו שנקבעו

התקופה  השניה, בעבודה לעסוק מוכרח הוא לכן
ל" לפעול דורות" "עשרה של הימים meiwהשניה "

חשוכא  "אתהפכא של עבודה עלֿידי - הקודמים

ומשלים  מתקן הוא לאור) החושך (=הפיכת לנהורא"
של  לאופן עד שחלפו, בימים החסיר אשר את גם

כולם". שכר "וקבל

(d"lyz d`x t"y zgiyn)

•

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

א.27) מד, מנחות
עשרה 28) לענין – שם ובנסמן ס"ג 282 ע' חי"ג לקו"ש ראה

מישראל.
ש"ב.29) פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע
רפ"ו.30) תניא ראה
שם.31) חיים דרך גם ראה

פל"א.32) אדר"נ ועייג"כ ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא
ועוד. ד. א, קה"ר

יח.33) כט, נצבים
שם.34) ובהנסמן 72ֿ3 ע' לעיל ראה
ואילך.35) פ"ב מי"א ומעין קונטרס בארוכה ראה
ספ"י.36) ה'שי"ת לגני באתי המשך טז. קלט, תהלים



כג jlÎjl zyxt zegiyÎihewl

שבהם  הטוב אין שבגלוי למרות אשר דברים ב)
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" אשר עד בהם "לטפל" אלא אותם,eniiwiלאבדם, "
הדומה ektdiyעלֿידי למצב עד לטוב, מרע אותם

חז"ל  לו 27ללשון הציעה באיסור לו שהציעה "מצעות :
בהיתר".
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רע  היה נח ועד שמאדם הדורות עשרת של הרע

אותם ca`nyמוחלט, הכחיד לפיכך העולם. את

מי  את עליהם "הביא העולם, מן לגמרי הקב"ה
המבול".
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פל"א.32) אדר"נ ועייג"כ ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא
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יח.33) כט, נצבים
שם.34) ובהנסמן 72ֿ3 ע' לעיל ראה
ואילך.35) פ"ב מי"א ומעין קונטרס בארוכה ראה
ספ"י.36) ה'שי"ת לגני באתי המשך טז. קלט, תהלים

מן  עשו  ויבא  נזיד  יעקב  ויזד   – כט  כה,  בראשית 
שדה והוא עיף

עשו בחי' גבורה דקליפה, וזהו שביום שנפטר אברהם 
)בחי' חסד( עבר עשו חמש עבירות – כנגד "ה" גבורות

ויבא עשו מן השדה והוא עיף, ותנא אותו היום נפטר 
אברהם אבינו וכו', אמר רבי יוחנן חמש עבירות עבר אותו 
רשע באותו יום, בא על נערה מאורסה, והרג את הנפש, 
הבכורה.  את  ושט  המתים,  בתחיית  וכפר  בעיקר,  וכפר 
שהיתה  העבודה  את  וביזה  הבכורה,  את  ושט  )ופרש"י: 

בבכורות, שט תרגום של בזיון וכו'(.
בבא בתרא טז, ב

יניקת עשו הוא1 מגבורות, שהי'2 אדמוני, וה' עבירות 
עבר אותו רשע באותו היום כדאיתא בב"ב פ"א, ובמד"ר 

שמות פ"א ע"ש.
באותו היום שמת אברהם3 הה' חסדים.

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קעג

הלעיטני  יעקב  אל  עשו  ויאמר   – ל  כה,  בראשית 
נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנכי על כן קרא 

שמו אדום

עשו הי' "רעב צמא ועיף" כנגד ג' בחי' גבורות שלו, וגם 
שחסר לו כנגדם "חכמה בינה דעת"

דיצחק,  הגבורות4  מפסולת  שהוא  בעשו  מצינו 
ויבא  כמ"ש6  וצמא,  ועיף  רעב  שהי'  דדהבא5,  סוספיתא 
עשו מן השדה והוא עיף, הרי כתוב עיף בפירוש, והי' רעב 

 .)7 קפז הערה  סימן  לעיל  )מובא  ב.  רכד,  דף  ב'  זוהר חלק  ראה   )1
כ.  עמוד  תקס"ה  לג.  עמוד  תקס"ב  המאמרים  ספר  ב.  כ,  אור  תורה 

ועוד.
כאדרת  כולו  אדמוני  הראשון  "ויצא  כמ"ש  כה(  כה,  )בראשית   )2

שער".
3( פירוש: אברהם הוא בחי' חסד כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם", 
עיקרי המדות הנשפעים ע"י מדת החסד, והם,  ויש ה' חסדים, כנגד 
חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ראה סידור עם דא"ח )סדר סעודת 

שבת( עמוד רב, מובא לעיל פרשת לך לך סימן קי הערה 2.
וכשנסתלקו הה' חסדים – אברהם, נתגברו הה' גבורות דעשו.

4( יצחק בחי' גבורה, גבורה הוא בחי' יראה, ועל יצחק כתיב )בראשית 
לא, מב( "ופחד יצחק הי' לי". ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד'. 
מאמרי אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ ובהנסמן שם.

5(  "הפסולת וזוהמת הזהב" ראה זוהר חלק א' פרשת ויחי דף רכח 
תקס"ה  לג.  עמוד  תקס"ב  המאמרים  ספר  ב.  כ,  אור  תורה  א.  עמוד 

עמוד כ. ועוד. ראה גם לעיל סימן קפז הערה 7.
6( בראשית כה, כט.

כי הרי אמר הלעיטני נא כו' וכתיב7 ויאכל, והי' צמא כי 
הרי כתב וישת, ועיף הוא בצמא ועיין בפרש"י פרשת תצא 
בפסוק ואתה עיף8, והוא רעב וצמא מפני תוקף גבורותיו.

והג' דברים, רעב עיף צמא, הוא:
וכמו הג' חלוקות  ג' בחי' גבורות9, על דרך  יש  כי  א. 

7( שם כה, לד. "ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת וגו'".
8( וז"ל: ואתה עיף ויגע, עיף בצמא, דכתיב )שמות יז, ג( ויצמא שם 

העם למים, וכתיב אחריו ויבא עמלק.
9( ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג חלק ג עמוד 1609 וז"ל: 
וגבורה  דז"א,  גבורה  דמלכות,  )גבורה  אלו  גבורות  דג'  הענין  מהו 

דבינה( בעבודת האדם?
מבואר בכ"מ בפי' הכתוב )תהלים צט ד( "משפט וצדקה ביעקב אתה 
עשית", "משפט" לפני "צדקה" – שלכל לראש צריך האדם לשפוט 
את עצמו )לפי מעשיו ועבודתו כו'( כמה מגיע לו מכל רכושו, וע"י 
"משפט" זה מגיע למסקנא שחלק גדול מרכושו אינו מגיע לו, ולכן 

נותן זאת לצדקה.
דוגמא פשוטה ל"משפט" המביא לצדקה – המבואר באגה"ק )סט"ז( 
כל  וכה"ג,  וכסות בקרה  ועצים  לפי הטף  צריך לחם  "העני  שכאשר 
דברים אלו קודמין לכל מלבושי כבוד וזבח משפחה בשר ודגים וכל 
וכפי שמסיים שם ש"זהו עפ"י  נפש ממש",  חיי  . שאינן   . מטעמים 
שורת הדין גמור", וכתוצאה מ"משפט" זה – נותן הוא לצדקה את כל 

עניני המותרות ביחס לחיי נפש ממש.
ועפ"ז מובן ענינם של ג' הבחי' דגבורה )גבורה דמלכות, גבורה דז"א, 

וגבורה דבינה( – בעבודת האדם:
ענין ה"משפט" )דין וגבורה( בשייכות אל המעשה בפועל ממש – הרי 

זה בחי' "דינה דמלכות", כי ספירת המלכות ענינה – מעשה בפועל.
דז"א.  גבורה  בחי'  הוא   – שבלב  למדות  בשייכות  ה"משפט"  ענין 
יפות ומתוך  דהנה, מכיון שנתינת הצדקה צריכה להיות בסבר פנים 
)ולא מספיק רק המעשה בפועל( – מובן, שענין ה"משפט"  שמחה 
צריך לחדור גם ברגש הלב, היינו, במקום שיהי' בו הרגש "ארץ לא 
שבעה מים", "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים כו'" – יפעול בעצמו את 
גבורה  וזהו בחי'  לזולת.  נפשו מגיע  לחיי  ביחס  הרגש שכל המותר 

דז"א בעבודת האדם – ענין ה"משפט" )גבורה( ביחס לרגש שבלב.
וזהו הקשר לבחי' יצחק )כמ"ש אאמו"ר: "ויצחק תקן כו' הוא מדת 
הגבורה דז"א שזהו בחי' יצחק"( – כי עבודתו של יצחק היא בחפירת 
בארות, היינו, שצריך לחפור )באופן של יגיעה רבה כו'( כדי שענין 

ה"משפט" יחדור גם ברגש שבלב.
גבורה  בחי'  הוא   – והשגה  והבנה  לשכל  בשייכות  ה"משפט"  וענין 
לענין  הקשור  בכל  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות  שזוהי  דבינה, 
ה"משפט". דהנה, מבואר בתניא )פ"ל( החשבון השכלי שמביא את 
האדם להיות במעמד ומצב ד"הוי שפל רוח בפני כל האדם" – עי"ז 
להיות  לחטוא,  לו  גרם  ש"מקומו  הזולת,  על  זכות  לימוד  שמוצא 
בוער  ויצרו   .  . קרנות  מיושבי  ולהיות  היום  כל  לילך בשוק  פרנסתו 
כתנור בוערה מאופה כו'", וכך הולך ומלמד עליו זכות )היינו, אפילו 
כאשר בגלוי לא רואים בו ענין של זכות, הרי הוא מתייגע ללמוד עליו 
צריכים  הנ"ל  זכות  לימוד  עניני  שכל  פשוט  וגם  מובן  והנה,  זכות(. 
האדם  כאשר   – כי  לעצמו!  בנוגע  מלבד  אדם,  לכל  ביחס  להיות 
יתחיל ללמד זכות על עצמו ]שמה שיצרו מתאווה כו' – הרי זה מפני 
שכך בראו הקב"ה, ומה שאינו יכול לכבוש את יצרו – הרי זה מפני 
הוא  עלול  מצב  לאיזה  יודע  מי  וכיו"ב[,  כו'",  כתנור  בוער  ש"יצרו 
להגיע...! אלא בנוגע לעצמו – צריך להיות ענין של "משפט" )גבורה 
ודין(, וזוהי בחי' גבורה דבינה – התבוננות שכלו ומחשבתו לעשות 

ילקוט לוי יצחק על התורה



כד
דהלוים, קה"ת גרשו"ן מרר"י, שהם בחי' גבורות, וכן שם 
ביודי"ן  מלואים10  בג'  ישנו  גבורות  בחי'  שהוא  אלקים 
בההי"ן באלפי"ן )כנ"ל11 בותתכ"ס( מזה נמשך רעב עיף 

וצמא.
רע"ב עי"ף12 גי' ב' פעמים גבורה, וכן צמ"א הוא מספר 

ק"ל עם הכולל דהיינו הה' גבורות13 כידוע.
ב. ויש לומר:

רעב, הוא שחסר לו אכילה דחכמה.
צמא, שחסר לו שתי' דבינה.

כי אכילה הוא מצד חכמה14 ושתי' מבינה, ועיין בתורה 
לבנת  כמעשה  רגליו  ותחת  בד"ה  משפטים  פרשת  אור15 

"משפט" בנוגע לעצמו. ע"ש.
 = מ"ם  יו"ד,  ה"י,  למ"ד,  אל"ף,  יודי"ן:  במילוי  אלקים  היינו,   )10

.300
אלקים במילוי ההי"ן: אל"ף, למ"ד, ה"ה, יו"ד, מ"ם = 295.

אלקים במילוי אלפי"ן: אל"ף, למ"ד, ה"א, יו"ד, מ"ם = 291.
בגי' ביחד 300 + 295 + 291 = 886, כמספר ותתכ"ס.

ובהמשך להמבואר לעיל סימן קעז הערה 5, דאלקים במילוי יודי"ן 
פשוט  אלקים  )ז"א(,  במדות  באחוריים  אלקים  בינה,  בבחי'  הוא 
במלכות. הערות לתניא עמוד מו. )עיין בזה לקוטי לוי יצחק הערות 

לזהר בראשית עמוד י(.
11( ראה לעיל סימן קעז.

12( רע"ב )בגי' 272( + עי"ף )160( = 432. וכן ב' פעמים גבורה = 
.432

13( ראה קהלת יעקב מע' קל.
14( ראה לעיל סימן קטז.

למטה,  מלמעלה  היא  האכילה  של  החיות  ג(:  עח,  )עמוד  וז"ל   )15
שיורד המאכל לאצטומכא, ומתבשל בכבד, ועולה ללב ומוח ומשם 
מחי' בדרך ירידה, שיורד כח מן המוח ללב להפתח ולהסגר להתפשט 
הדם בכל האברים בדרך רצוא ושוב כו'. אך הנה הדם עצמו אינו עולה 
למוח מחמת גסותו ועבותו וגידי ועורקי המוח דקים מאד. וזה פעולת 
השתי' לרכך הדם ולקלשו ואז עולה מן הדם רק דבר דק וכח בלבד 

פ"ו  הפורים16  שער  ובפע"ח  וישתו,  ויאכלו  בפי'  הספיר 
ובשער יום הכפורים פרק ג' וד' ע"ש.

עיף, שחסר לו דעת.
ותרגום  עפה,  מגילה  כמו17  כפול,  ג"כ  פירושו  ועיף 
דכפול בחשן18, הוא עיף, כי בדעת יש ב'19 עטרין, הנה מי 

שחסר לו הב' עטרין דדעת הוא עיף.
ור"ת רעב עיף צמא הוא רעץ20, שפירושו שבירה, כי 

מצד הגבורות נמשך שבירה, וכמובן.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד כד

אדם  יכול  ולכן  וכו',  עלי'  דרך  חיות  שהוא  לחזקו  למוח  לחלוחית 
למות בצמא אף שאוכל, והיינו לפי שאין הדם יכול להתפשט באברים 

)ועיין בפירוש המשניות להרמב"ם רפ"ג דעירובין והמים כו'(...
אכלו רעים שתו ושכרו )שיר השירים ה, א( שהם בחי' חו"ב שנקרא 
אכילה ושתי', חכמה בחי' אכילה בחי' נקודה )זכרי' ט, יד( ויצא כברק 
חצו, ובחי' בינה נק' שתי' לפי שמרחיב ומגדל בהרחבה, שמדבור א' 
ומתגדל  נקודה  בחי'  היא  וכמשל הטפה  והתפשטות,  נעשה הרחבה 
בבטן האם ע"י שהייה בבטן האם תשעה חדשים להיות בציור אברים 

כו'.
16( ראה שם ד"ה "צריך לכוין באכילה".

17( זכרי' ה, א.
18( ראה שמות כח, טז "רבוע יהי' כפול זרת ארכו וזרת רחבו", ותרגם 

אונקלס "ְמַרַּבע ְיֵהי ֵעיף ֶזְרָּתא ֻאְרֵּכה ְוֶזְרָּתא ְּפָתֵיה".
חסד  הוא  דעת  של  עטרין  והב'  "כתרים",  פירושו  "עטרין"   )19
וגבורה, דמדעת נתחלק לב' קוין חסד וגבורה. ראה תניא סוף פרק ג 

)מובא לעיל סימן רג הערה 14(.
וראה בלקוטי לוי יצחק שמות-דברים עמוד קסה, דמבאר הטעם דנק' 
"עטרין" )כתרים( וז"ל: "חסד וגבורה שבדעת, הם בבחי' מקיף על 
עטרין  נקראין  וגבורה  שחסד  מה  וזהו  עצמן,  וגבורה  חסד  המדות 
עטרא דחסד, עטרא דגבורה, שעטרה הוא בבחי' מקיף כי הם בבחי' 

מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן".
היא  ופרש"י: תמיד  אויב",  ה' תרעץ  "ימינך  ו.  טו,  ראה שמות   )20

רועדת ומשברת האויב, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש
 ב"ה,  ב' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ח הרה"צ בנש"ק וכו' מו"ה שלום יחזקאל שרגא שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כת"ר, בו שואל ע"ד ציונים לדברי הרב המגיד ממעזריטש כו'.

כבקשתו נשלח לו המפתחות מספרי דא"ח שהו"ל.

ולשאלתו אודות דברי הרב המגיד ממעזריטש בספר אדמו"ר האמצעי, אף שלא ראינו אינו 

נזכרים שמות הספרים והאישים שמביא דבריהם, ודלא כספרי  ידוע אשר בכלל בספריו, אין  ראי', 

הצמח צדק ואפילו ספרי אדמו"ר הזקן.

בהנוגע לספרי אדמו"ר הצ"צ, לע"ע לא נערכו מפתחות מסוג הנ"ל, והרוצה למצוא, אין עצה 

כ"א לעבור על הספרים מדף לדף.
המשך בעמוד הבא 



כה

ואת  ויקח אברם את שרי אשתו  יב, ה – 
לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת 
ארצה  ללכת  ויצאו  בחרן  עשו  אשר  הנפש 

כנען ויבאו ארצה כנען

איך  יקשה מאוד  בן אחיו.  לוט  ואת   .  . ויקח אברם  א. 
התחבר לרשע ולקח את לוט עמו, דבר זה תירץ בזוהר וז"ל 
מאי חמא אברהם שדבק עמי' לוט, אלא בגין דצפה ברוח 
הקודש דזמין למיפק מיני' דוד עכ"ל, וענין זה צריך ביאור 

מאי בעי הכא.

בענין  זו  בפרשה  הרמב"ן  מ"ש  לך  אקדים  מתחילה 
כתב  בארץ  אברם  ויעבור  בפסוק  אבות  מעשה  סיפורי 
וז"ל אומר לך כלל תבין אותו בכל הפרשיות הבאות בענין 
ויעקב, והוא ענין גדול הזכירוהו רז"ל בדרך  אברהם יצחק 
ולכן  לבנים  סימן  לאבות  שאירע  מה  כל  ואמרו  קצרה 
יאריכו בכתובים בסיפור המסעות וחפירת הבארות ושאר 
המקרים ויחשוב החושב בהם כאלו הם דברים מותרים אין 

בהם תועלת.

וכלם באים ללמד על העתיד כאשר יבא המקרה לנביא 
משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו, ודע 
כי כל גזירות עירין כאשר תצא מכח הגזירה אל פועל דמיון 
הנביאים  יעשו  ולכן  פנים  כל  על  מתקיימת  הגזירה  תהי' 
ככלותך  והי'  לברוך  שצוה  ירמי'  כמאמר  הנבואה,  מעשה 
את דברי הס' זה תקשור עליו אבן והשלכתו אל תוך פרת 

ואמרת ככה תשקע בבל וגו'.

ובפסוק ויהי רעב בארץ כתב וז"ל אברהם ירד למצרים 
מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הצרות והבצורת 
נקם  והקב"ה  אשתו  את  לקחת  חנם  אותו  עשו  והמצרים 
נקמתו בנגעים גדולים והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב, 
וגם צוה עליו פרעה אנשים לשלחם, ורמז עליו כי בניו ירדו 
להם  ירעו  והמצרים  בארץ  שם  לגור  הרעב  מפני  מצרים 
והקב"ה  תחיון,  הבת  וכל  אמר  כאשר  הנשים  מהם  ויקחו 
וזהב  בכסף  שיוציאם  עד  גדולים  בנגעים  נקמתם  ינקום 
וצאן ובקר מקנה כבד מאד והחזיק בהם לשלחם מן הארץ, 
לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא הי' בבנים. והענין הזה 
פירשוהו בב"ר רבי פנחס בשם רבי אושעיא אמר הקב"ה 
לאברהם צא וכבוש את הדרך ואתה מוצא כל מה שכתוב 
בארץ  רעב  ויהי  כתיב  באברהם  בבניו,  כתיב  באברהם 

ובישראל כתיב כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ עכ"ל.

ובפסוק ויהי בימי אמרפל מלך שנער כתב וז"ל המעשה 
תעמודנה  מלכיות  הד'  כי  להורות  לאברהם  אירע  הזה 
למשול בעולם ובסוף יתגברו בניו עליהם ויפלו כולם בידם 

וישיבו כל שבותם ורכושם וכו'.

וכך אמרו בב"ר א"ר אבין כשם שפתח בד' מלכיות כך 
אינו חותם אלא בד' וכו', ושם עוד ויהי בימי אמרפל מלך 
מלך  כדרלעומר  מדי  זו  אלסר  מלך  אריוך  בבל  זו  שנער 
מכתבת  שהי'  הזו  מלכות  זו  גוים  מלך  ותדעל  יון  זו  עילם 
טירוני' מכל אומות העולם וטעם ומלך בלע מפני שמלך על 
עיר קטנה ואנשים בה מעט ולא שם לו על פני חוץ עכ"ל. 

ודברי פי חכם חן.

הרי ענייני אברהם הוראה על ענין שעבוד מצרים וגאולה 
משיח  ידי  על  שתהי'  וגאולה  מלכיות  שעבוד  על  ואח"כ 
טובי'  ר'  ואהלים  ובקר  צאן  הי'  ובב"ר  מלוט,  הבא  דוד  בן 
ונעמה העמונית,  בר יצחק אמר שני אהלים רות המואבי' 
הנמצאות  בנותיך  שתי  ואת  אשתך  את  קח  קום  דכותי' 
וגו' רב טובי' בר יצחק אמר שתי אהלים רבי יוסי בר יצחק 
אמר מציאות רות המואבי' ונעמה העמונית אמר רבי יצחק 
מצאתי דוד עבדי היכן מצאתיו בסדום ע"כ, הנה ר' טובי' 
פירש אהלים על נשים שנקראו אהל כמ"ש וידעת כי שלום 
טובי'  רב  שפירש  וכמו  העמונית,  ונעמה  רות  והם  אהליך 
אהלים על ב' נשים אלו כן פירש רבי יוסי הנמצאות על ב' 

נשים אלו.

הלכו  בלוט  ששלטו  מיד  מלכים  ד'  הענין  דזהו  ואפשר 
כמ"ש ויקחו את לוט וגו' וילכו, דאף על גב דאינהו לא חזו 
ולבטל  ישראל  לבטל  הוא  מלכיות  ד'  רצון  כי  חזו  מזלייהו 
משיחם ח"ו, ועל זה רדף אברהם אבינו מהר להצילו והציל 
גם את סדום, כי בבוא מלכות משיח אזי ערי סדום ועמורה 
תשובנה כדכתיב ביחזקאל, וזהו סוד קלסתר פני לוט כפני 
לוט  כן  בענקים  גדול  אדם  שהוא  שאברהם  וכמו  אברהם 

בגי' אדם בסוד אד"ם דו"ד משי"ח.
ולוט רצה להקדים בירושת הארץ כי חשב שהוא יורש 
את אברהם כמו שפירש רש"י ויהי ריב בין רועי כו' והכנעני 
אז בארץ הסוד ארור כנען ואין לו חלק בארץ, כך לוט בעת 
פניו  שקלסתר  ואע"פ  לטותא,  לשון  לוט  כי  מקולל  ההיא 
דומה לאברהם הוא כקוף בפני אדם ולא אדם ממש וזה יהי' 
עד ביאת דוד ומשיח ואז מאיר הקלסתר ולוט בגימטריא 

אדם בסוד אד"ם דו"ד משי"ח.
של"ה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך לך

במ"ש אודות פרסום מכתבי אל כת"ר, - באם תהי' בזה איזו תועלת להתעוררות יר"ש תורה 

ומצות, מובן שהרשות בידו.

בכבוד ובאיחולים אשר כאו"א מאתנו ימלא כל התלוי בו להפיץ מעינות הבעש"ט עד שיגיעו 

גם חוצה ונזכה להקאתי מר דא מלכא משיחא בעגלא דידן.

ובברכה לבשו"ט.

המשך מעמוד הקודם
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ואילּו ענינים, ריּבּוי יׁשנם זֹו ׁשּבסדרה אף־על־ּפי [היינּו, "־לל" הּוא הּסדרה ׁשּׁשם ונזּכרים הּסדרה, את מעבירים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
אף־על־ּפי־כן, ׁשּבּסדרה, הראׁשֹונים ּבּפסּוקים רק מסּוּפר גֹו'" ּומּמֹולדּת מארצ ל ל" לאברהם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָציּווי
הליכה  ,"־לּד"ל ּבאֹופן להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּומעֹורר מזּכיר זה הרי – ["־לל" ּבּׁשם ּכּולּה הּפרׁשה ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָנקראת

הּקֹודמת. ּדרּגתֹו לגּבי ּבאין־ערֹוך והגּבלה, מּמדידה למעלה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמיּתית,
נדרׁשת  קדּוׁשה, עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם אּלא קא־מׁשמע־לן, ּדמאי – הרׁשּות עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר רק ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא

.ׁשּבאין־ערֹו והילּו עליה ,"־לל" ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶָָָהעבֹודה
טבע  נעׂשה ההרּגל הרי זֹו, ּבעבֹודה מתרּגל ּכאׁשר הּנה ,"מאֹוד "ּבכל ׁשל ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּגם אֹומרת: ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹזאת
אלקים" "עֹובד נקרא אינֹו ׁשּוב ּורגילּותֹו, טבעֹו נעׂשה ׁשּזה ּומאחר סתם, טבע אחר) ּבמקֹום הּמּובא (ּכּלׁשֹון אֹו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשני,

עבדֹו". לא "אׁשר אּלא זֹו, עבֹודה ְֲֲֲֵֶֶַָָָֹעל־ידי
ׁשּׁשֹונה  מי היינּו עבדֹו ולא ואחד, ּפעמים מאה ּפרקֹו ׁשּׁשֹונה מי היינּו אלֹוקים ּדעֹובד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב "מה ּבּתניא ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוכּמבֹואר
הּמאה  הּפעם זאת ולכן ּפעמים... מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות  הרגילּות היה ׁשּבימיהם "מּׁשּום ׁשּזהּו – לבד" ּפעמים מאה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּפרקֹו

א  עֹובד נקרא להיֹות ּכּולן... ּכנגד ׁשקּולה מּנעּוריו, ׁשהּורגל הרגילּות על הּיתרה לֹוקים".ואחת ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
" אלֹוקים";ּבּבּבּבימיהםימיהםימיהםימיהםוהּנה, "עֹובד נקרא ואחד, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ולכן ּפעמים", מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

אלֹוקים", "עֹובד נקרא אינֹו ׁשּוב ואחד, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ּגם הרי – ואחד ּפעמים מאה ללמֹוד מתרּגל ּכאׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאבל
"אׁשר מּזֹו: יתירה אּלא אלֹוקים", "עֹובד נקרא ׁשאינֹו ּבלבד זֹו עבדעבדעבדעבדֹוֹוֹוֹוולא "!לאלאלאלא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ ֲֲֲֲָָָָֹֹ

זה, ּבענין ּולהׁשּתּדלּות ליגיעה זקּוק אינֹו – ׁשּלֹו הרגילּות מּצד מסּוים ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ּבנפׁשיּה, איניׁש ׁשּידע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּוכפי
זֹו. עבֹודה מּצד אלֹוקים" "עֹובד נקרא אינֹו ְְֱֲִִִֵֵֵַָָָולכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

ׁשבעה ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  ׁשלאחרי הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב הענינים צרּוף יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יעקב", קהלת "מֹורׁשה ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ואֹומרים ּומֹוסיפים הׁשבּוע), (ּפרׁשת "ל ו"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחׁשון)
מבין  הּוא הרי - עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ׁשּבּתֹורה ההֹוראה ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָירּוׁשה

."ל ד"ל ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב העבֹודה ׁשּכללּות היא, ּבזה ׁשההֹוראה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבפׁשטּות
מארצ ל ד"ל הענין ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר אביּוממׁשיכים ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

זה  ועל המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות הם "מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהרצֹון,
מארצ ל ל" אבינאמר ּומּבית עליו ּומּמֹולדּת אלא כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ׁשאין היינּו, ," ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלעזֹוב
יתקּבל  זה ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ׁשּבּפׁשּוטים, ּפׁשּוט ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוכאמּור
אצל  מתקּבל ׁשהדבר ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות רצֹון אֹודֹות מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאצל

...!"מימי וׁשֹואב עצי ְֵֵֵֵֶֶ"חֹוטב
לדבר: ְַָָָדּוגמא

הׁשלמת  ּבֹו, לעסק  ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ׁשהּטילּו ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּכאׁשר
לבֹוא  יכל - זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ׁשעל־ידּה ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבאּורים

ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו אּלא ה"ּיצר" ּבזה, וכיֹוצא ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ולא דבעי, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשעכׁשו  ׁשֹונֹות, ואמּתלאֹות ּתרּוצים מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ענינים קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפני

ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ּדוקא, אּלּו ּבענינים לעסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמכרחים
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jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
אֹותֹו, לקנֹות אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ּתענּוגי ,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּיצר־הרע
ּומצֹותיה, ּתֹורה קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה - היא הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמּכיון

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא העּקר וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻמעׂשים
הּמיחד  ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן זה ענין אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻועד
והּוא  נגע, ולא ּפגע לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין לגּבי גרמא ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹו

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָעצמֹו
מתעּסקים  היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת חזקה! מׁשני למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻוכ
ונמׁש הּדבר הֹול ואף־על־ּפי־כן ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ּכּמה ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹו

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ּובקצב הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה
הראׁשֹון: מאדם זכּות לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד

והּיצר־הרע  הּיצר־טֹוב ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים "ּכבן היתה ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאדם
הּנפׁש ּבאה אחר־ּכ ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ׁשּלכל־לראׁש יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּביחד
[ּובוּדאי  ּבלבד ׁשעֹות ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ׁשּלא נצטּוה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהאלקית.
זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה וקל־וחמר ּבמּכל־ׁשּכן - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ׁשעֹות, ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹידע

ּבנּסיֹון!... עמד לא ִִַַָָָָֹמּכל־מקֹום,
ׁשהיתה  הּיחידה המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל מציאּותֹו לכללּות ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוטעם
ּומאמצים  ּכחֹות הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד "קּודׁשא־ּברי־הּוא ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלֹו

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר ְְְְְִִֵֵַמרּוּבים
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו  יציר הראׁשֹון, אדם ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּובן
ׁשּמזּכירים  ּגם ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר - יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻצאצאיו
לדעת  עליו מסּים, לענין ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - כּו' ׁשמים יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻזאת

ּדוקא. זה ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ּבעבֹודתֹו, ּביֹותר עּקרי ענין הּוא זה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq)

ּוּוּוּולטלטלטלטֹוֹוֹוֹובתבתבתבת א)להנאתלהנאתלהנאתלהנאת יב, לפרׁש:(רש"י מּיד.הנאההנאההנאההנאהיׁש הּבאה חּיּובית ּתֹוצאה הּבאֹות טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה- חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבפעל: ארע ׁשּכן מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ממממּיּיּיּידיתדיתדיתדיתלאחר אף הנאההנאההנאההנאה חרֹון ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

עבֹודה־זרה. ׁשל ּומקֹום מקֹום, זמןזמןזמןזמןׁשל לאחרלאחרלאחרלאחר ּכנען.טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה לארץ והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ּכל - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

(á)äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−
:äëøa§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ הּממֹון את ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את הּׁשם.ּוממעטת ועל הּממֹון ועל הּבנים, על ספרים (ׁשהבטיחֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: ּברׁש"י ":אחרים: אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)יׁשן  Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ לאדם ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות הּברכֹות ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(á) áé.EëøáàåicFakaE invrA ip` ©£¨¤§£¦§©§¦¦§¦
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áé(à)Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiåEöøàî ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬
éáà úéaîe EzãìBnîe:jàøà øLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬©§¤«¨

i"yx£EÏŒCÏ∑,ּגדֹול לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת להנאתטבע ׁשאֹודיע ועֹוד, לבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבעֹולם  ָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz'd jl jl zyxt zay zgiyn)

ואילּו ענינים, ריּבּוי יׁשנם זֹו ׁשּבסדרה אף־על־ּפי [היינּו, "־לל" הּוא הּסדרה ׁשּׁשם ונזּכרים הּסדרה, את מעבירים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכאׁשר
אף־על־ּפי־כן, ׁשּבּסדרה, הראׁשֹונים ּבּפסּוקים רק מסּוּפר גֹו'" ּומּמֹולדּת מארצ ל ל" לאברהם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָציּווי
הליכה  ,"־לּד"ל ּבאֹופן להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּומעֹורר מזּכיר זה הרי – ["־לל" ּבּׁשם ּכּולּה הּפרׁשה ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָנקראת

הּקֹודמת. ּדרּגתֹו לגּבי ּבאין־ערֹוך והגּבלה, מּמדידה למעלה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמיּתית,
נדרׁשת  קדּוׁשה, עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם אּלא קא־מׁשמע־לן, ּדמאי – הרׁשּות עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר רק ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא

.ׁשּבאין־ערֹו והילּו עליה ,"־לל" ׁשל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶָָָהעבֹודה
טבע  נעׂשה ההרּגל הרי זֹו, ּבעבֹודה מתרּגל ּכאׁשר הּנה ,"מאֹוד "ּבכל ׁשל ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּגם אֹומרת: ְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹזאת
אלקים" "עֹובד נקרא אינֹו ׁשּוב ּורגילּותֹו, טבעֹו נעׂשה ׁשּזה ּומאחר סתם, טבע אחר) ּבמקֹום הּמּובא (ּכּלׁשֹון אֹו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשני,

עבדֹו". לא "אׁשר אּלא זֹו, עבֹודה ְֲֲֲֵֶֶַָָָֹעל־ידי
ׁשּׁשֹונה  מי היינּו עבדֹו ולא ואחד, ּפעמים מאה ּפרקֹו ׁשּׁשֹונה מי היינּו אלֹוקים ּדעֹובד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב "מה ּבּתניא ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹוכּמבֹואר
הּמאה  הּפעם זאת ולכן ּפעמים... מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות  הרגילּות היה ׁשּבימיהם "מּׁשּום ׁשּזהּו – לבד" ּפעמים מאה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּפרקֹו

א  עֹובד נקרא להיֹות ּכּולן... ּכנגד ׁשקּולה מּנעּוריו, ׁשהּורגל הרגילּות על הּיתרה לֹוקים".ואחת ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
" אלֹוקים";ּבּבּבּבימיהםימיהםימיהםימיהםוהּנה, "עֹובד נקרא ואחד, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ולכן ּפעמים", מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

אלֹוקים", "עֹובד נקרא אינֹו ׁשּוב ואחד, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ּגם הרי – ואחד ּפעמים מאה ללמֹוד מתרּגל ּכאׁשר ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָאבל
"אׁשר מּזֹו: יתירה אּלא אלֹוקים", "עֹובד נקרא ׁשאינֹו ּבלבד זֹו עבדעבדעבדעבדֹוֹוֹוֹוולא "!לאלאלאלא ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ ֲֲֲֲָָָָֹֹ

זה, ּבענין ּולהׁשּתּדלּות ליגיעה זקּוק אינֹו – ׁשּלֹו הרגילּות מּצד מסּוים ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ּבנפׁשיּה, איניׁש ׁשּידע ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּוכפי
זֹו. עבֹודה מּצד אלֹוקים" "עֹובד נקרא אינֹו ְְֱֲִִִֵֵֵַָָָולכן

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

ׁשבעה ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  ׁשלאחרי הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב הענינים צרּוף יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יעקב", קהלת "מֹורׁשה ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ואֹומרים ּומֹוסיפים הׁשבּוע), (ּפרׁשת "ל ו"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבחׁשון)
מבין  הּוא הרי - עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ׁשּבּתֹורה ההֹוראה ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָירּוׁשה

."ל ד"ל ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב העבֹודה ׁשּכללּות היא, ּבזה ׁשההֹוראה ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבפׁשטּות
מארצ ל ד"ל הענין ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר אביּוממׁשיכים ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

זה  ועל המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות הם "מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהרצֹון,
מארצ ל ל" אבינאמר ּומּבית עליו ּומּמֹולדּת אלא כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ׁשאין היינּו, ," ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

הקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלעזֹוב
יתקּבל  זה ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ׁשּבּפׁשּוטים, ּפׁשּוט ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָוכאמּור
אצל  מתקּבל ׁשהדבר ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות רצֹון אֹודֹות מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאצל

...!"מימי וׁשֹואב עצי ְֵֵֵֵֶֶ"חֹוטב
לדבר: ְַָָָדּוגמא

הׁשלמת  ּבֹו, לעסק  ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ׁשהּטילּו ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻֻּכאׁשר
לבֹוא  יכל - זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ׁשעל־ידּה ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבאּורים

ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו אּלא ה"ּיצר" ּבזה, וכיֹוצא ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ולא דבעי, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשעכׁשו  ׁשֹונֹות, ואמּתלאֹות ּתרּוצים מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ענינים קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפני

ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ּדוקא, אּלּו ּבענינים לעסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמכרחים
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jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
אֹותֹו, לקנֹות אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ּתענּוגי ,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּיצר־הרע
ּומצֹותיה, ּתֹורה קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה - היא הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻמּכיון

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא העּקר וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻמעׂשים
הּמיחד  ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן זה ענין אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֻועד
והּוא  נגע, ולא ּפגע לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין לגּבי גרמא ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלֹו

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָעצמֹו
מתעּסקים  היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת חזקה! מׁשני למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻוכ
ונמׁש הּדבר הֹול ואף־על־ּפי־כן ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ּכּמה ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבֹו

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ּובקצב הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמה
הראׁשֹון: מאדם זכּות לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכיצד

והּיצר־הרע  הּיצר־טֹוב ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים "ּכבן היתה ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָאדם
הּנפׁש ּבאה אחר־ּכ ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ׁשּלכל־לראׁש יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּביחד
[ּובוּדאי  ּבלבד ׁשעֹות ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ׁשּלא נצטּוה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, ְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹהאלקית.
זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה וקל־וחמר ּבמּכל־ׁשּכן - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ׁשעֹות, ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹידע

ּבנּסיֹון!... עמד לא ִִַַָָָָֹמּכל־מקֹום,
ׁשהיתה  הּיחידה המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל מציאּותֹו לכללּות ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוטעם
ּומאמצים  ּכחֹות הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד "קּודׁשא־ּברי־הּוא ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹלֹו

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר ְְְְְִִֵֵַמרּוּבים
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו  יציר הראׁשֹון, אדם ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּובן
ׁשּמזּכירים  ּגם ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר - יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻצאצאיו
לדעת  עליו מסּים, לענין ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - כּו' ׁשמים יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻזאת

ּדוקא. זה ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ּבעבֹודתֹו, ּביֹותר עּקרי ענין הּוא זה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻׁשענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq)

ּוּוּוּולטלטלטלטֹוֹוֹוֹובתבתבתבת א)להנאתלהנאתלהנאתלהנאת יב, לפרׁש:(רש"י מּיד.הנאההנאההנאההנאהיׁש הּבאה חּיּובית ּתֹוצאה הּבאֹות טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה- חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבפעל: ארע ׁשּכן מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ממממּיּיּיּידיתדיתדיתדיתלאחר אף הנאההנאההנאההנאה חרֹון ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

עבֹודה־זרה. ׁשל ּומקֹום מקֹום, זמןזמןזמןזמןׁשל לאחרלאחרלאחרלאחר ּכנען.טטטטֹוֹוֹוֹובהבהבהבה לארץ והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ּכל - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

(á)äéäå EîL äìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENòàå§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈§¤®¤«§¥−
:äëøa§¨¨«

i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ הּממֹון את ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את הּׁשם.ּוממעטת ועל הּממֹון ועל הּבנים, על ספרים (ׁשהבטיחֹו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: ּברׁש"י ":אחרים: אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)יׁשן  Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ לאדם ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות הּברכֹות ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(á) áé.EëøáàåicFakaE invrA ip` ©£¨¤§£¦§©§¦¦§¦
(c `negpz):

.EîL äìcâàålr zg` zF` siqF`W ©£©§¨§¤¤¦©©©
Lixai` g"nx oipnl LnWiig oyi `negpz) ¦§§¦§©¥¨¤

(e dxymlW mWe mlW sEB `vnpe ,d`x) §¦§¨¨¥§¥¨¥
(:al mixcp:

.äëøa äéäå,izkxal zncFw LzkxA ¤§¥§¨¨¦§¨§¤¤§¦§¨¦
'mdxa` obn' dNigYA mixnF`W¤§¦©§¦¨¨¥©§¨¨

'mizOd dIgn' oM xg`e(c `negpz)xaC . §©©¥§©¤©¥¦¨¨
,xg`dkxA dideeiWkr crW , ©¥¤§¥§¨¨¤©©§¨

zFxEqn Kli`e o`Mn ,iciA zFkxAd©§¨§¨¦¦¨§¥¨§
dvxWkE .dvxYW in lM KxazE LciA§¨§§¨¥¨¦¤¦§¤§¤¨¨
cizr eUr d`xe wgvi z` Kxal§¨¥¤¦§¨§¨¨¥¨¨¦
xn` ,Kxal dvx `l ,EPOn z`vl̈¥¦¤Ÿ¨¨§¨¥¨©
il xqOW in `FaIW cr oiYn ©̀§¦©¤¨¦¤¨©¦
`Ed `cd ,dvxi m` EPkxaie zFkxAd©§¨¦¨§¤¦¦§¤£¨

aizkC(`i dk oldl)zFn ixg` idie ¦§¦©§¦©£¥
.FpA wgvi z` midl` Kxaie mdxa ©̀§¨¨©§¨¤¡Ÿ¦¤¦§¨§
FxqnE d`p qCxR Fl WIW Klnl lWn̈¨§¤¤¤¥©§¥¨¤§¨
,min FzFwWdlE xFnWl FadF`l§£¦§§©§©¦

mW d`xe FA liIhn xnFXd ligzd¦§¦©¥§©¥§¨¨¨
zeOd mq orFh cg` ,zFpli` ipW§¥¦¨¤¨¥©©¨¤
oikixvE ,miIg mq orFh cg`e§¤¨¥©©¦§¦¦
df zFwWdl lFki did `le ,zFwWdl§©§§Ÿ¨¨¨§©§¤
aFHd z` dwW` dn xn` ,df `lA§Ÿ¤¨©¨©§¤¤©
`l m`e ,rxd z` dIgn ip` `vnpe§¦§¨£¦§©¤¤¨¨§¦Ÿ
giP` xn`e xfg ,aFHd zEni dwW ©̀§¤¨©¨©§¨©©¦©
dUrie qCxRd lrA `aIW cr lMd©Ÿ©¤¨Ÿ©©©©§¥§©£¤

FpFvxM(my `negpz),xg` xaC .dide ¦§¨¨©¥¤§¥
dkxAmFwn lMW EdEiSW ,iEEiv oFWl , §¨¨§¦¤¦¨¤¨¨



jlÎjlכח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
ּתחּפץ אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו רבה)ונח, אלהי (בראשית ׁשאֹומרים: זהּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יהיּואברהם. יכֹול יעקב. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ואברכ" ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבהם  ולא חֹותמין ּב ּברכה", "והיה לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלן? עם ∑Eˆ¯‡Ó.חֹותמין מּׁשם יצא ּכבר והלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ≈«¿¿ְֲִִַָָָָֹ

אבי מּבית וצא מּׁשם עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא ‡¯‡j.אביו ¯L‡∑לֹו ּגּלה לא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ¬∆«¿∆»ִָֹ
ּבעיניו  לחּבבּה ּכדי מּיד, ּבֹו:הארץ ּכּיֹוצא ודּבּור. ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו כב)ולתת את (בראשית ,ּבנ "את  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,ּבֹו(שם)יחיד ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד "על ג): "ּוקרא (יונה : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אלי ּדֹובר אנכי אׁשר הּקריאה את ."אליה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑"ּב "ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ּפׁשּוטֹו: וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מֹוכיח: וזה מח)ׁשּבּמקרא, יׂשראל (בראשית יבר וכמנּׁשה "ּב ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑ ּומעלה הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: ּכמֹו)לכ להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו (שם :. ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

קנין,"לא) לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל את כא)עׂשה וכֹונס (במדבר קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

m`xFA xiMdl mc` ipA cOliW KlIW¤¥¥¤§©¥§¥¨¨§©¦§¨
DiOwl aizkcM ,dUr oke ,FkxalE§¨§§¥¨¨§¦§¦§©¥

(g weqt)Fl xn`W ,'d mWA `xwIe©¦§¨§¥¤¨©
,EdExiMd `l mde ,KxAzi `xFAd©¥¦§¨¥§¥Ÿ¦¦

ux`A arx idie KklE(i weqt):b dxez §¨©§¦¨¨¨¨¤
(b)éëøáî äëøáàå.E`nEgpY Wxcn ©£¨§¨§¨£¤¦§¨©§¨
(c)`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` ,¨©©¨¨

z` KxaOW haW `vi LOn ,mdxa`l§©§¨¨¦§¥¥¥¤¤§¨¥¤
mipdM EPOn E`vIW iel haW Edf ,ipÄ©¤¥¤¥¦¤¨§¦¤Ÿ£¦
Fl xn` ,l`xUi z` mikxaOW¤§¨§¦¤¦§¨¥¨©
xn` ,Fkxan in haW FzF`e mdxa ©̀§¨¨§¥¤¦§¨§¨©

aizkcM ,EPkxa` ip` Fl(fk e xacna)ip`e £¦£¨§¤§¦§¦©£¦
kxa`aizkC `Ed `cd ,mdkxa`e £¨£¥£¨¦§¦©£¨§¨

LikxanExn`X dn EpiidC il d`xpe . §¨£¤§¦§¤¦§©§©¤¨§
oiNEg zkQnA l"f(y"iir .hn)dkxA ©§©¤¤¦§¨¨
n ,ol `pn mipdMlLikxan dkxa`e: ©Ÿ£¦§¨¨¦©£¨§¨§¨£¤

.'åâå Eá eëøáðålM Eaxrzi iM §¦§§§¦¦§¨§¨
xAgzdl EE`zi lMdW ,zFgRWOd©¦§¨¤©Ÿ¦§©§¦§©¥

.LOrEkxape'KixaOd' oFWl ,f"t mi`lk) ¦§§¦§§§©©§¦
(`"n:c dxez

(c).'åâå íéðL Lîç ïa íøáàådWwe §©§¨¤¨¥¨¦§¨¤
xg`l did mixzAd oiA zixA ixdW¤£¥§¦¥©§¨¦¨¨§©©
drxR l` `A zWxtaE ,oxgn Fz`ivi§¦¨¥¨¨§¨¨©Ÿ¤©§Ÿ

(`n ai zeny)miWlW uTn idieC `xT[n]¦§¨¦©§¦¦¥§Ÿ¦
dpW miWlW WIW [d`xp] 'ebe dpẄ¨¦§¤¤¥§¦¨¨
,wgvi clFPW cr mixzAd oiA zixAn¦§¦¥©§¨¦©¤©¦§¨
clFPWM dpW z`n oA did mdxa`e§©§¨¨¨¨¤§©¨¨§¤©
oiA mdxa` did `l oM m`e ,wgvi¦§¨§¦¥Ÿ¨¨©§¨¨¥
Kixve .miraW oA m`ÎiM mixzAd©§¨¦¦¦¤¦§¦§¨¦
mrtA ,Eid zF`ivi iYXW xnFl©¤§¥§¦¨§©©

,miraW oA didWM dpFW`xFY` KlIe ¦¨§¤¨¨¤¦§¦©¥¤¦
hFlmdxa`e hFl dAWp dpW DzF`aE ,§¨¨¨¦§¨§©§¨¨

oiA zixA dzid cInE ,miklOd WaM̈©©§¨¦¦©¨§¨§¦¥
iAB i"Wx WxiR inp ok iM ,mixzAd©§¨¦¦¥©¦¥©©¦©¥

dN`d mixaCd xg`(` eh oldl)lM , ©©©§¨¦¨¥¤¨
cIn Epiide ,KEnq 'xg`' xn`PW mFwn̈¤¤¡©©©¨§©§¦©

iM did `NW `vnpe ,miklOd WaMW¤¨©©§¨¦§¦§¨¤Ÿ¨¨¦
xg`e .dpW DzF`A miraW oA m ¦̀¤¦§¦§¨¨¨§©©
ddWe oxgl xfg mixzAd oiA zixA§¦¥©§¨¦¨©§¨¨§¨¨
DzF` lre ,`vie mipW Wng mẄ¨¥¨¦§¨¨§©¨

`xw xcdn `w d`ivioA mxa`e §¦¨¨©£©§¨§©§¨¤
mipW WngxcqA iz`vn oke .'ebe ¨¥¨¦§¥¨¨¦§¥¤

mlFr(`"t)Epia` ,FpFWl dfe ,WExitA ¨§¥§¤§¨¦
mirAx` oA dbNRA did mdxa ©̀§¨¨¨¨©©¨¨¤©§¨¦
ÎKExAÎWFcTd xACWkE ,dpW dpFnWE§¤¨¨§¤¦¤©¨¨
miraW oA did mixzAd oiA FOr `Ed¦¥©§¨¦¨¨¤¦§¦

xn`PW ,dpW(my zeny),'ebe uTn idie ¨¨¤¤¡©©§¦¦¥
Wng mW dUre oxgl Fl `aE xfg̈©¨§¨¨§¨¨¨¨¥

xn`PW ,mipWmipW Wng oA mxa`e ¨¦¤¤¡©§©§¨¤¨¥¨¦
oxgn Fz`vA dpW miraWe`vnp , §¦§¦¨¨§¥¥¨¨¦§¨

oxgn mdxa` `vIW cre dbNRdn¥©©¨¨§©¤¨¨©§¨¨¥¨¨
.FpFWl o`M cr ,dpW raWe mixUr¤§¦¨¤©¨¨©¨§

:i`w dIpW d`ivI`ed dxez §©§¦¨§¦¨¨¥

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירתרתרתרת ווווׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים,,,, אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירררר ה)אברהםאברהםאברהםאברהם יב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאין
על  קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻמאׁשר

היא הּכּונה אּלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשכינה כינה כינה כינה עצמם. ּכּכּכּכנפינפינפינפי ּתּתּתּתחתחתחתחת ּגּיּור.ׁשׁשׁשׁשהכניסןהכניסןהכניסןהכניסן ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑לתֹוכּה ÌÎL.נכנס ÌB˜Ó „Ú∑ ּבׁשכם להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על .להתּפּלל ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
‰¯BÓ ÔBÏ‡∑ הּתֹורה ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, והר ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, ‡Ê.הּוא ÈÚk‰Â ≈∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿«¬ƒ»

ı¯‡a∑ יׂשראל ארץ את וכֹובׁש הֹול הארץ היה את נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו »»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יד)לבניו, ׁשלם",(בראשית מל צדק עתיד "ּומלּכי הּזאת", הארץ את אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשם  ׁשל מּזרעֹו ׁשהם ,לבני להחזירּה .אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑,אל ּבית ׁשל ׁשּנאמר:ּבמזרחּה הּוא ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּים" אל ׁשּלֹו∑‡‰Ï‰."ּבית את ואחרּֿכ אׁשּתֹו, אהל את נטה ּבּתחּלה ּכתיב, רבה)אהלּה ÌLŒÔ·iÂ.(בראשית ִֵֵָ»√…ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ«ƒ∆»
ÁaÊÓ∑,עכן עון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין עליהם נתנּבא ׁשם .והתּפּלל ƒ¿≈«ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑ מּסעיו וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע יֹותר, אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים. לצד והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת ּפרׁש(הּנגּבה, ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

נחלתֹו)ּביׁשעיה  ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו רבה)ׁשהיא .(בבראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח  ˙È·Ï Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(e).õøàa æà éðòðkäå,i"Wx WxiR §©§©£¦¨¨¨¤¥©©¦
,mW lW FrxGn WaFke KlFd didW¤¨¨¥§¥¦©§¤¥
wNigWM dltp mW lW FwlgA ux`dW¤¨¨¤§¤§¤¥¨§¨§¤¦¥
glW zWxtaC `nize .ux`d eipal gpŸ©§¨¨¨¨¤§¥¨¦§¨¨©§©
raW oFxageC `xw lr i"Wx WxiR Ll§¥©©¦©§¨¦§¤§¤©

dzpap mipW(ak bi xacna)ozp mixvnC ¨¦¦§§¨§¦§©¦¨©
lMn dPEan dzidW `N` ,lFcBd Fpal¦§©¨¤¨¤¨§¨§¨¦¨
wiQn oke ,orFvA draXn zg` lr aEh©©©¦¦§¨§©§¥©¦

oixn`p EN`e wxR dhFqA(:cl),`nl` §¨¤¤§¥¤¡¨¦©§¨
l`xUi ux`n `idW oFxagC rnWn©§©§¤§¤¦¥¤¤¦§¨¥

xnFl Wie .[mg] (my) lW FwlgA dltp̈§¨§¤§¤¨§¥©
mipdM zxFzA ixdW ,`id `zbEltC¦§§¨¦¤£¥§©Ÿ£¦

(b gi `xwie)miIprpMd Ekf dn ipRn wiQn©¦¦§¥¨¨©§©£¦¦
dpW raWe mirAx` mvx`A aWil¥¥§©§¨©§¨¦¨¤©¨¨
zipaPW raW ,cviM ,miIxvOd on xzFi¥¦©¦§¦¦¥©¤©¤¦§¥
mirAx`e ,mixvn orFv mcFw oFxag¤§¤©¦§©¦§©§¨¦
xg`l xAcOA l`xUi EaWIW dpẄ¨¤¨§¦§¨¥©¦§¨§©©
wlg ExxAW itl ,mixvn daxgW¤¨§¨¦§©¦§¦¤¥§¥¤
`iUp Fl Exn`e ,wiCSd mdxa`l§©§¨¨©©¦§¨§§¦

EpkFzA dY` midl`(e bk oldl):f dxez ¡Ÿ¦©¨§¥

(g).äìäà èiå:i"Wx WxiRDld` ©¥¨¢Ÿ¥©©¦¨¢¨
ld` dhp dNigYAW cOln ,aizM§¦§©¥¤©§¦¨¨¨Ÿ¤

FYW`(eh hl x"a)lBzIe xn`Y m`e . ¦§§¦Ÿ©©¦§©
dld` KFzA(`k h lirl)YiWxC i`n gpC §¨¢Ÿ§Ÿ©©¨§©§

ElB mihaXd zxUrC xnFl Wie .DiA¥§¥©©£¤¤©§¨¦¨
aizkC ,oii iciÎlr(e e qenr)mizXd ©§¥©¦¦§¦©Ÿ¦

oii iwxfnA(c el x"a)oFxnFWA Eid mde , §¦§§¥©¦§¥¨§§
l`wfgiA aizkC ,dld` z`xwPW(c bk) ¤¦§¥¨¢¨¦§¦¦¤§¥

lWExile dld` oFxnWl `xwIem ©¦§¨§Ÿ§¨¢¨§¦¨©¦
:daild`h dxez ¨¢¦¨



כט jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
ּתחּפץ אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו רבה)ונח, אלהי (בראשית ׁשאֹומרים: זהּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר . ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

יהיּואברהם. יכֹול יעקב. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. אלהי ׁשאֹומרים: זהּו ,"ואברכ" ְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ּבהם  ולא חֹותמין ּב ּברכה", "והיה לֹומר: ּתלמּוד ּבכּלן? עם ∑Eˆ¯‡Ó.חֹותמין מּׁשם יצא ּכבר והלא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻ≈«¿¿ְֲִִַָָָָֹ

אבי מּבית וצא מּׁשם עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא ‡¯‡j.אביו ¯L‡∑לֹו ּגּלה לא ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָ¬∆«¿∆»ִָֹ
ּבעיניו  לחּבבּה ּכדי מּיד, ּבֹו:הארץ ּכּיֹוצא ודּבּור. ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו כב)ולתת את (בראשית ,ּבנ "את  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,ּבֹו(שם)יחיד ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד "על ג): "ּוקרא (יונה : ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
אלי ּדֹובר אנכי אׁשר הּקריאה את ."אליה ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑"ּב "ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ּפׁשּוטֹו: וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
מֹוכיח: וזה מח)ׁשּבּמקרא, יׂשראל (בראשית יבר וכמנּׁשה "ּב ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑ ּומעלה הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: ּכמֹו)לכ להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו (שם :. ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

קנין,"לא) לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל את כא)עׂשה וכֹונס (במדבר קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

m`xFA xiMdl mc` ipA cOliW KlIW¤¥¥¤§©¥§¥¨¨§©¦§¨
DiOwl aizkcM ,dUr oke ,FkxalE§¨§§¥¨¨§¦§¦§©¥

(g weqt)Fl xn`W ,'d mWA `xwIe©¦§¨§¥¤¨©
,EdExiMd `l mde ,KxAzi `xFAd©¥¦§¨¥§¥Ÿ¦¦

ux`A arx idie KklE(i weqt):b dxez §¨©§¦¨¨¨¨¤
(b)éëøáî äëøáàå.E`nEgpY Wxcn ©£¨§¨§¨£¤¦§¨©§¨
(c)`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` ,¨©©¨¨

z` KxaOW haW `vi LOn ,mdxa`l§©§¨¨¦§¥¥¥¤¤§¨¥¤
mipdM EPOn E`vIW iel haW Edf ,ipÄ©¤¥¤¥¦¤¨§¦¤Ÿ£¦
Fl xn` ,l`xUi z` mikxaOW¤§¨§¦¤¦§¨¥¨©
xn` ,Fkxan in haW FzF`e mdxa ©̀§¨¨§¥¤¦§¨§¨©

aizkcM ,EPkxa` ip` Fl(fk e xacna)ip`e £¦£¨§¤§¦§¦©£¦
kxa`aizkC `Ed `cd ,mdkxa`e £¨£¥£¨¦§¦©£¨§¨

LikxanExn`X dn EpiidC il d`xpe . §¨£¤§¦§¤¦§©§©¤¨§
oiNEg zkQnA l"f(y"iir .hn)dkxA ©§©¤¤¦§¨¨
n ,ol `pn mipdMlLikxan dkxa`e: ©Ÿ£¦§¨¨¦©£¨§¨§¨£¤

.'åâå Eá eëøáðålM Eaxrzi iM §¦§§§¦¦§¨§¨
xAgzdl EE`zi lMdW ,zFgRWOd©¦§¨¤©Ÿ¦§©§¦§©¥

.LOrEkxape'KixaOd' oFWl ,f"t mi`lk) ¦§§¦§§§©©§¦
(`"n:c dxez

(c).'åâå íéðL Lîç ïa íøáàådWwe §©§¨¤¨¥¨¦§¨¤
xg`l did mixzAd oiA zixA ixdW¤£¥§¦¥©§¨¦¨¨§©©
drxR l` `A zWxtaE ,oxgn Fz`ivi§¦¨¥¨¨§¨¨©Ÿ¤©§Ÿ

(`n ai zeny)miWlW uTn idieC `xT[n]¦§¨¦©§¦¦¥§Ÿ¦
dpW miWlW WIW [d`xp] 'ebe dpẄ¨¦§¤¤¥§¦¨¨
,wgvi clFPW cr mixzAd oiA zixAn¦§¦¥©§¨¦©¤©¦§¨
clFPWM dpW z`n oA did mdxa`e§©§¨¨¨¨¤§©¨¨§¤©
oiA mdxa` did `l oM m`e ,wgvi¦§¨§¦¥Ÿ¨¨©§¨¨¥
Kixve .miraW oA m`ÎiM mixzAd©§¨¦¦¦¤¦§¦§¨¦
mrtA ,Eid zF`ivi iYXW xnFl©¤§¥§¦¨§©©

,miraW oA didWM dpFW`xFY` KlIe ¦¨§¤¨¨¤¦§¦©¥¤¦
hFlmdxa`e hFl dAWp dpW DzF`aE ,§¨¨¨¦§¨§©§¨¨

oiA zixA dzid cInE ,miklOd WaM̈©©§¨¦¦©¨§¨§¦¥
iAB i"Wx WxiR inp ok iM ,mixzAd©§¨¦¦¥©¦¥©©¦©¥

dN`d mixaCd xg`(` eh oldl)lM , ©©©§¨¦¨¥¤¨
cIn Epiide ,KEnq 'xg`' xn`PW mFwn̈¤¤¡©©©¨§©§¦©

iM did `NW `vnpe ,miklOd WaMW¤¨©©§¨¦§¦§¨¤Ÿ¨¨¦
xg`e .dpW DzF`A miraW oA m ¦̀¤¦§¦§¨¨¨§©©
ddWe oxgl xfg mixzAd oiA zixA§¦¥©§¨¦¨©§¨¨§¨¨
DzF` lre ,`vie mipW Wng mẄ¨¥¨¦§¨¨§©¨

`xw xcdn `w d`ivioA mxa`e §¦¨¨©£©§¨§©§¨¤
mipW WngxcqA iz`vn oke .'ebe ¨¥¨¦§¥¨¨¦§¥¤

mlFr(`"t)Epia` ,FpFWl dfe ,WExitA ¨§¥§¤§¨¦
mirAx` oA dbNRA did mdxa ©̀§¨¨¨¨©©¨¨¤©§¨¦
ÎKExAÎWFcTd xACWkE ,dpW dpFnWE§¤¨¨§¤¦¤©¨¨
miraW oA did mixzAd oiA FOr `Ed¦¥©§¨¦¨¨¤¦§¦

xn`PW ,dpW(my zeny),'ebe uTn idie ¨¨¤¤¡©©§¦¦¥
Wng mW dUre oxgl Fl `aE xfg̈©¨§¨¨§¨¨¨¨¥

xn`PW ,mipWmipW Wng oA mxa`e ¨¦¤¤¡©§©§¨¤¨¥¨¦
oxgn Fz`vA dpW miraWe`vnp , §¦§¦¨¨§¥¥¨¨¦§¨

oxgn mdxa` `vIW cre dbNRdn¥©©¨¨§©¤¨¨©§¨¨¥¨¨
.FpFWl o`M cr ,dpW raWe mixUr¤§¦¨¤©¨¨©¨§

:i`w dIpW d`ivI`ed dxez §©§¦¨§¦¨¨¥

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירתרתרתרת ווווׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים,,,, אתאתאתאת מגמגמגמגּיּיּיּירררר ה)אברהםאברהםאברהםאברהם יב, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל ּתֹורה מּתן ׁשּלפני מקֹום ּבׁשּום מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹאין
על  קּבלּו ׁשהם חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). מילה, מצות - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻֻמאׁשר

היא הּכּונה אּלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשכינה כינה כינה כינה עצמם. ּכּכּכּכנפינפינפינפי ּתּתּתּתחתחתחתחת ּגּיּור.ׁשׁשׁשׁשהכניסןהכניסןהכניסןהכניסן ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑לתֹוכּה ÌÎL.נכנס ÌB˜Ó „Ú∑ ּבׁשכם להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על .להתּפּלל ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿¿∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
‰¯BÓ ÔBÏ‡∑ הּתֹורה ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, והר ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, ‡Ê.הּוא ÈÚk‰Â ≈∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ¿«¿«¬ƒ»

ı¯‡a∑ יׂשראל ארץ את וכֹובׁש הֹול הארץ היה את נח ּכׁשחּלק נפלה ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו »»∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יד)לבניו, ׁשלם",(בראשית מל צדק עתיד "ּומלּכי הּזאת", הארץ את אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשם  ׁשל מּזרעֹו ׁשהם ,לבני להחזירּה .אני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡ ˙È·Ï Ì„wÓ∑,אל ּבית ׁשל ׁשּנאמר:ּבמזרחּה הּוא ּבמערבֹו, אל ּבית נמצאת ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּים" אל ׁשּלֹו∑‡‰Ï‰."ּבית את ואחרּֿכ אׁשּתֹו, אהל את נטה ּבּתחּלה ּכתיב, רבה)אהלּה ÌLŒÔ·iÂ.(בראשית ִֵֵָ»√…ְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ«ƒ∆»
ÁaÊÓ∑,עכן עון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין עליהם נתנּבא ׁשם .והתּפּלל ƒ¿≈«ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑ מּסעיו וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע יֹותר, אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ירּוׁשלים. לצד והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת ּפרׁש(הּנגּבה, ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

נחלתֹו)ּביׁשעיה  ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו רבה)ׁשהיא .(בבראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

‡Ïח  ˙È·Ï Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡ ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(e).õøàa æà éðòðkäå,i"Wx WxiR §©§©£¦¨¨¨¤¥©©¦
,mW lW FrxGn WaFke KlFd didW¤¨¨¥§¥¦©§¤¥
wNigWM dltp mW lW FwlgA ux`dW¤¨¨¤§¤§¤¥¨§¨§¤¦¥
glW zWxtaC `nize .ux`d eipal gpŸ©§¨¨¨¨¤§¥¨¦§¨¨©§©
raW oFxageC `xw lr i"Wx WxiR Ll§¥©©¦©§¨¦§¤§¤©

dzpap mipW(ak bi xacna)ozp mixvnC ¨¦¦§§¨§¦§©¦¨©
lMn dPEan dzidW `N` ,lFcBd Fpal¦§©¨¤¨¤¨§¨§¨¦¨
wiQn oke ,orFvA draXn zg` lr aEh©©©¦¦§¨§©§¥©¦

oixn`p EN`e wxR dhFqA(:cl),`nl` §¨¤¤§¥¤¡¨¦©§¨
l`xUi ux`n `idW oFxagC rnWn©§©§¤§¤¦¥¤¤¦§¨¥

xnFl Wie .[mg] (my) lW FwlgA dltp̈§¨§¤§¤¨§¥©
mipdM zxFzA ixdW ,`id `zbEltC¦§§¨¦¤£¥§©Ÿ£¦

(b gi `xwie)miIprpMd Ekf dn ipRn wiQn©¦¦§¥¨¨©§©£¦¦
dpW raWe mirAx` mvx`A aWil¥¥§©§¨©§¨¦¨¤©¨¨
zipaPW raW ,cviM ,miIxvOd on xzFi¥¦©¦§¦¦¥©¤©¤¦§¥
mirAx`e ,mixvn orFv mcFw oFxag¤§¤©¦§©¦§©§¨¦
xg`l xAcOA l`xUi EaWIW dpẄ¨¤¨§¦§¨¥©¦§¨§©©
wlg ExxAW itl ,mixvn daxgW¤¨§¨¦§©¦§¦¤¥§¥¤
`iUp Fl Exn`e ,wiCSd mdxa`l§©§¨¨©©¦§¨§§¦

EpkFzA dY` midl`(e bk oldl):f dxez ¡Ÿ¦©¨§¥

(g).äìäà èiå:i"Wx WxiRDld` ©¥¨¢Ÿ¥©©¦¨¢¨
ld` dhp dNigYAW cOln ,aizM§¦§©¥¤©§¦¨¨¨Ÿ¤

FYW`(eh hl x"a)lBzIe xn`Y m`e . ¦§§¦Ÿ©©¦§©
dld` KFzA(`k h lirl)YiWxC i`n gpC §¨¢Ÿ§Ÿ©©¨§©§

ElB mihaXd zxUrC xnFl Wie .DiA¥§¥©©£¤¤©§¨¦¨
aizkC ,oii iciÎlr(e e qenr)mizXd ©§¥©¦¦§¦©Ÿ¦

oii iwxfnA(c el x"a)oFxnFWA Eid mde , §¦§§¥©¦§¥¨§§
l`wfgiA aizkC ,dld` z`xwPW(c bk) ¤¦§¥¨¢¨¦§¦¦¤§¥

lWExile dld` oFxnWl `xwIem ©¦§¨§Ÿ§¨¢¨§¦¨©¦
:daild`h dxez ¨¢¦¨



jlÎjlל zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ
äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−

:zà̈«§
i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ּבּה הּכיר ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר לא עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּופׁשּוטֹו ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר טרח ׁשעלֿידי העֹולם מנהג אחר: ּדבר מעׂשה. ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹעלֿידי
אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה "הּנהֿנא" מקרא: ועכׁשו ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יפה, ּבאּׁשה הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ּומכערים, ׁשחרים אנׁשים ּבין ּבאים לֹו:אנּו יט)ודֹומה (בראשית ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻ
נא" סּורּו אדֹוני נא ."הּנה ֲִֶַָָ

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אאאאּתּתּתּת אחתיאחתיאחתיאחתי יג)אמריאמריאמריאמרי־־־־נאנאנאנא (יב, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְִִִִָָָָֹֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

האּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם מנא־ליּה לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻויׁש
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? אׁשת - עריֹות ּדגּלּוי האּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּדׁשפיכּות
ּגּלּוי  על עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ׂשרה, את ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּיעברּו
ׁשּבנבילה  הּנ"ל, ּומּטעם נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ׁשֹוחטין אׁשר ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעריֹות

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו ּבׁשחיטה מה־ּׁשאין־ּכן וכּזית, ּכזית ּכל על סימן עֹובר אורח־חיים רבינו בשלחן־ערוך הובא (ר"ן, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.שכח)

הּוא  ּדבׁשניהם ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ׁשפיכּות - האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻואם
אּסּור  ּדֹוחה לאוין ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ואּלּו מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּסּור

ִָמיתה?

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai-`i).'åâå ézòãé àð äpäWxiR ¦¥¨¨©§¦¥©
,`xw sqFi axdiYrci `p dPd ¨©¥¨¨¦¥¨¨©§¦

KzF` Egwie ipEbxdIWzti dX` iM ¤©©§¦§¦§¨¦¦¨§©
Y` d`xnDixzaC `xT` i`we , ©§¤©§§¨¥©§¨§©§¥

CKzF` E`xi iM dide:'ebe ¦§¨¨¦¦§¨
.éúBà eâøäå`xizn didW rnWn §¨§¦©§©¤¨¨¦§¨¥

ipRn ,FYW` `idW xn`i m` EdEbxdIW¤©©§¦Ÿ©¤¦¦§¦§¥
lr miEEvn mde DOr aMWl EvxIW¤¦§¦§©¦¨§¥§¦©

zFixrd(.ep oixcdpq)ok FnM ixdW Dnize . ¨£¨§¥©¤£¥§¥
xn`PW ,minC zEkitW lr miEEvnlirl) §¦©§¦¨¦¤¤¡©

(e h`Ed rcFi m`e ,'ebe mc`d mC KtWŸ¥©¨¨¨§¦¥©
oM m` ,oiEEvn mdX dn lr oixdfp EidW¤¨¦§¨¦©©¤¥§¦¦¥

xnFl Wie .EdEbxdIW `xil Fl did `lŸ¨¨¦¨¤©©§§¥©
EUrie EdEbxdIW mdl didi aFh iM¦¦§¤¨¤¤©©§§©£
,zg` mrR minC zEkitWC dxiar£¥¨¦§¦¨¦©©©©
xaC] ,dbixd `lA dilr E`FaIXn¦¤¨¨¤¨§Ÿ£¦¨¨¨
wFrvi oR mixvOd mi`xi Eidi iM [xg ©̀¥¦¦§§¥¦©¦§¦¤¦§

:KlOl mdilrbi dxez £¥¤©¤¤

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ipy meil inei xeriy
אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי ּדמיתה, האּסּור חמר ללא עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹויׁש

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ּבאּומֹות אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנהרג
יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ּבחזקה, אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹעֹוד

לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מּזה,(בבא זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ּבזה, מתּגרׁשת ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מכער. ּדבר ּכי־אם איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹואין

(ּכּנ"ל), קּלים אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, אּסּור - ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּומּזה
לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו מאכילין ואין מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּכאן

ß oeygxn 'e ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם לֹומר לֹו ועלֿידי היה ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה, «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את .ׁשּתבעּו ְְְֶֶֶֶַָָָָ

(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה .לֹומר: «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן רבה)ּבמּכת B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: «¿««¿ְְִֶֶַַַַָָָָָ¿∆≈ְְְֱַַַ
יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות È¯N.)ּומדרׁשֹו: ¯·c ÏÚ∑.ּדּבּורּה והּוא עלּֿפי !ה :לּמלא אֹומרת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«»«ְְִִֶֶַַַַָָ

.מּכה  ֶַ

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ׁשהּמצריים ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי זרמתם (יחזקאל סּוסים .""וזרמת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈



לי jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd oey`x meil inei xeriy

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ
äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−

:zà̈«§
i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ּבּה הּכיר ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר לא עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּופׁשּוטֹו ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר טרח ׁשעלֿידי העֹולם מנהג אחר: ּדבר מעׂשה. ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹעלֿידי
אּת, מראה יפת ּכי רּבים ימים זה ידעּתי ,יפי על לדאג ׁשּיׁש הׁשעה הּגיעה "הּנהֿנא" מקרא: ועכׁשו ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

יפה, ּבאּׁשה הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ּומכערים, ׁשחרים אנׁשים ּבין ּבאים לֹו:אנּו יט)ודֹומה (בראשית ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻ
נא" סּורּו אדֹוני נא ."הּנה ֲִֶַָָ

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אאאאּתּתּתּת אחתיאחתיאחתיאחתי יג)אמריאמריאמריאמרי־־־־נאנאנאנא (יב, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִָָָָֹֹ ְְְְִִִִָָָָֹֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

האּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם מנא־ליּה לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָֻויׁש
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? אׁשת - עריֹות ּדגּלּוי האּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹּדׁשפיכּות
ּגּלּוי  על עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ׂשרה, את ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּיעברּו
ׁשּבנבילה  הּנ"ל, ּומּטעם נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ׁשֹוחטין אׁשר ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָעריֹות

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו ּבׁשחיטה מה־ּׁשאין־ּכן וכּזית, ּכזית ּכל על סימן עֹובר אורח־חיים רבינו בשלחן־ערוך הובא (ר"ן, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.שכח)

הּוא  ּדבׁשניהם ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ׁשפיכּות - האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻואם
אּסּור  ּדֹוחה לאוין ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ואּלּו מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּסּור

ִָמיתה?

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai-`i).'åâå ézòãé àð äpäWxiR ¦¥¨¨©§¦¥©
,`xw sqFi axdiYrci `p dPd ¨©¥¨¨¦¥¨¨©§¦

KzF` Egwie ipEbxdIWzti dX` iM ¤©©§¦§¦§¨¦¦¨§©
Y` d`xnDixzaC `xT` i`we , ©§¤©§§¨¥©§¨§©§¥

CKzF` E`xi iM dide:'ebe ¦§¨¨¦¦§¨
.éúBà eâøäå`xizn didW rnWn §¨§¦©§©¤¨¨¦§¨¥

ipRn ,FYW` `idW xn`i m` EdEbxdIW¤©©§¦Ÿ©¤¦¦§¦§¥
lr miEEvn mde DOr aMWl EvxIW¤¦§¦§©¦¨§¥§¦©

zFixrd(.ep oixcdpq)ok FnM ixdW Dnize . ¨£¨§¥©¤£¥§¥
xn`PW ,minC zEkitW lr miEEvnlirl) §¦©§¦¨¦¤¤¡©

(e h`Ed rcFi m`e ,'ebe mc`d mC KtWŸ¥©¨¨¨§¦¥©
oM m` ,oiEEvn mdX dn lr oixdfp EidW¤¨¦§¨¦©©¤¥§¦¦¥

xnFl Wie .EdEbxdIW `xil Fl did `lŸ¨¨¦¨¤©©§§¥©
EUrie EdEbxdIW mdl didi aFh iM¦¦§¤¨¤¤©©§§©£
,zg` mrR minC zEkitWC dxiar£¥¨¦§¦¨¦©©©©
xaC] ,dbixd `lA dilr E`FaIXn¦¤¨¨¤¨§Ÿ£¦¨¨¨
wFrvi oR mixvOd mi`xi Eidi iM [xg ©̀¥¦¦§§¥¦©¦§¦¤¦§

:KlOl mdilrbi dxez £¥¤©¤¤

jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e ipy meil inei xeriy
אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי ּדמיתה, האּסּור חמר ללא עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹויׁש

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ּבאּומֹות אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹנהרג
יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ּבחזקה, אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹעֹוד

לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מּזה,(בבא זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ּבזה, מתּגרׁשת ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מכער. ּדבר ּכי־אם איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹואין

(ּכּנ"ל), קּלים אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, אּסּור - ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹּומּזה
לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו מאכילין ואין מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּכאן

ß oeygxn 'e ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם לֹומר לֹו ועלֿידי היה ּבתבה, אֹותּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה, «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את .ׁשּתבעּו ְְְֶֶֶֶַָָָָ

(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם לּמל'הּללּוה זֹו 'הגּונה .לֹומר: «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש לקה, ראתן רבה)ּבמּכת B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: «¿««¿ְְִֶֶַַַַָָָָָ¿∆≈ְְְֱַַַ
יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות È¯N.)ּומדרׁשֹו: ¯·c ÏÚ∑.ּדּבּורּה והּוא עלּֿפי !ה :לּמלא אֹומרת ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«»«ְְִִֶֶַַַַָָ

.מּכה  ֶַ

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ׁשהּמצריים ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי זרמתם (יחזקאל סּוסים .""וזרמת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈



jlÎjlלב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,אֹודֹותיו ּולׁשמרֹועל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑,יׂשראל ארץ ׁשל לדרֹומּה הּנגּבה",לבא ונסֹוע הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ««««¿»¿«∆¿»ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מצרים  ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ מּמצרים הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהר

הארץ  ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל .ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,למצרים ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

אחר: ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ': ּדר' הּקפֹותיו (ב"ר)לּמד ּפרע ארץ ∑pÓ‚·.ּבחזרתֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ∆∆ֶֶ
ּכנען  ארץ ׁשל ּבדרֹומּה .מצרים ְְְִִִֶֶֶַַַָ

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ׁשם קרא ואׁשר ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'f iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑עם מי הליכתֹו - זאת? לֹו ׁשהיתה .אברם ּגרם «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑,עליו להֹוסיף וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
הארץ", מרעה אֹותם נׂשא "ולא זכר ּכמֹו ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא ּכתב לפיכ. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ מֹוכיחים אברם ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים לֹוט ׁשל ר ֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותם

עדין  אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז והּפרּזי .(ב"ר)"והּכנעני ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ּתׁשב אׁשר מּמ,,)ואׁשב (ּבכל אתרחק ּדבר לא וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ƒ«¿…¿≈ƒ»ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: לֹו, יד)הצר וגֹו'"(לקמן אחיו נׁשּבה ּכי אברם ּכמֹו:∑ÈÓÈ‡Â‰."וּיׁשמע עצמי, את אימין ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֻ¿≈ƒ»ְְִִֵֶַ

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ּתאמר: ואם עצמי. את אׂשמאיל ב "ואׂשמאילה", (שמואל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
להיימין יד) נקּוד ואין להימין" אׁש ."אם ְְְְִִִֵֵֵַָ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים נחלי ÓÚŒ˙‡Â¯‰.ארץ Ì„ÒŒ˙‡ '‰ ˙ÁL ÈÙÏ∑אֹותֹו Ô‚k.מיׁשֹור היה ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.¯Úˆ ‰Î‡a∑ׁשהיּו על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»…«ְְְִִֶַַַַַַָָָֹ

הֹוריֹות  ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, .ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברם∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, מאצל נֹוסע )מּמזרחה (נסע נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. .מּמזרח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ סדֹום עד ּולמקנהּו לרֹועיו אהלים .נטה «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא לח)ואףֿעלּֿפיֿכן מּכאן:(יומא (משלי למדּו ¿«¿≈¿…»ƒְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ירקב"ט) רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם Ó‡„.ּבממֹונם ∑ÌÈ‡hÁÂ.ּבגּופם (סנהדרין '‰Ï∑ ר ּומתּכּונים יֹודעים ּבֹונם ְְְִִֵָָ»ƒְָ¿«»ƒְָָ«¿…ְְְִִִִַָ

ּבֹו .למרד ְִֹ

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»



לג jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑,אֹודֹותיו ּולׁשמרֹועל 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑,יׂשראל ארץ ׁשל לדרֹומּה הּנגּבה",לבא ונסֹוע הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ««««¿»¿«∆¿»ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
מצרים  ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ מּמצרים הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָלהר

הארץ  ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל .ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,למצרים ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

אחר: ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ': ּדר' הּקפֹותיו (ב"ר)לּמד ּפרע ארץ ∑pÓ‚·.ּבחזרתֹו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ∆∆ֶֶ
ּכנען  ארץ ׁשל ּבדרֹומּה .מצרים ְְְִִִֶֶֶַַַָ

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ׁשם קרא ואׁשר ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'f iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑עם מי הליכתֹו - זאת? לֹו ׁשהיתה .אברם ּגרם «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑,עליו להֹוסיף וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹ
הארץ", מרעה אֹותם נׂשא "ולא זכר ּכמֹו ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא ּכתב לפיכ. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡ ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡ ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy

i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ מֹוכיחים אברם ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים לֹוט ׁשל ר ֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אֹומר: והּכתּוב ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ולֹו לאברם הארץ נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָאֹותם

עדין  אברם ּבּה זכה ולא ּבארץ", יׁשב אז והּפרּזי .(ב"ר)"והּכנעני ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ּתׁשב אׁשר מּמ,,)ואׁשב (ּבכל אתרחק ּדבר לא וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ƒ«¿…¿≈ƒ»ְְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: לֹו, יד)הצר וגֹו'"(לקמן אחיו נׁשּבה ּכי אברם ּכמֹו:∑ÈÓÈ‡Â‰."וּיׁשמע עצמי, את אימין ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֻ¿≈ƒ»ְְִִֵֶַ

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ּתאמר: ואם עצמי. את אׂשמאיל ב "ואׂשמאילה", (שמואל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
להיימין יד) נקּוד ואין להימין" אׁש ."אם ְְְְִִִֵֵֵַָ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים נחלי ÓÚŒ˙‡Â¯‰.ארץ Ì„ÒŒ˙‡ '‰ ˙ÁL ÈÙÏ∑אֹותֹו Ô‚k.מיׁשֹור היה ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.¯Úˆ ‰Î‡a∑ׁשהיּו על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»…«ְְְִִֶַַַַַַָָָֹ

הֹוריֹות  ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, .ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו אברם∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, מאצל נֹוסע )מּמזרחה (נסע נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ƒ«ְְִַƒ∆∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. .מּמזרח ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ סדֹום עד ּולמקנהּו לרֹועיו אהלים .נטה «∆¡«ְְְְֳִִֵַָָָָ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא לח)ואףֿעלּֿפיֿכן מּכאן:(יומא (משלי למדּו ¿«¿≈¿…»ƒְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ירקב"ט) רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם Ó‡„.ּבממֹונם ∑ÌÈ‡hÁÂ.ּבגּופם (סנהדרין '‰Ï∑ ר ּומתּכּונים יֹודעים ּבֹונם ְְְִִֵָָ»ƒְָ¿«»ƒְָָ«¿…ְְְִִִִַָ

ּבֹו .למרד ְִֹ

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»



jlÎjlלד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקבירקבירקבירקב ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, למדלמדלמדלמדּוּוּוּו יג)ורורורורּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו יג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּב'מׁשלי' מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי ז)וקׁשה, לֹומר,(י, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מׁשּתּכח  והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, עֹולה (רּקבֹון רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ּב'מׁשלי' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּדהּנה
אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמאליו),

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

להבין  וקל היה, ּכׁשר ׁשעה ּבאֹותּה .)אברם", ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

להלהלהלה'"'"'"'" מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיבןבןבןבן ּבּבּבּבחברחברחברחברֹוֹוֹוֹוןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממראממראממראממרא ּבּבּבּבאלניאלניאלניאלני ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ווווּיּיּיּיבאבאבאבא אברםאברםאברםאברם יח)""""ווווּיּיּיּיאהלאהלאהלאהל (יג, ְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
אברם ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ז־ח)לעיל על (יב, אּלה. מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבסמיכּות  (ׁשּבנה הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמזּבח
ּכת  עליהם".ל'עי') ׁשם והתּפּלל עכן עֹון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

זה? מזּבח לבנּית טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ׁשּבנה הּׁשליׁשי הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּומעּתה
הּכבד: אל הּקל ּדמן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות  לבאר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש

ׁשּיהיה  זה ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאת
והתּפּלל  עכן עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ּכּפרת יֹותר, נׂשּגבה ּבמּטרה נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלֹו

לאדם. ּתֹועלת ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים לׁשם נבנה ׁשהּוא יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעליהם";
לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא אברהם ּכי זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר
חיּבּור מּלׁשֹון 'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ועוד)ויּומּתק א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, והחיּבּור (זח"א הּקׁשר ואמיּתית ; ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ּתֹועלת על חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעם

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

ß oeygxn 'g iriax mei ß

ãé(à)Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑'האׁש ּכבׁשן לתֹו 'ּפל לאברהם: ׁשאמר נמרד ÌÈBb.(ב"ר)הּוא CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום «¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ∆∆ƒְֵֶָ
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ּומקֹומֹות אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על רבה)ּגֹוים, .(בראשית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

(á)òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
áàðL äøîò Cìî|Cìî øáàîLå äîãà Cìî ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ּברׁשעֹו∑ÚL¯a.רע ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו ∑ÓL‡·¯.ׂשֹונא ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ∆¿≈∆

לעּוף  אבר ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׂשם ולמרד .העיר ׁשם ∑ÚÏa.ולקּפֹוץ ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה ּכ יׁש אּגדה' ּו'מדרׁשי ‰ÁÏn.הרּבה, ÌÈ ‡e‰∑ ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«
לתֹוכֹו הּים נמׁש זמן ונמׁשכּולאחר סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה' ּו'מדרׁש הּמלח. ים ונעׂשה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לתֹוכֹו .יאֹורים ְְִ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.¯ÓÚÏ¯„Î ‡a∑ הּקֹורה ּבעבי נכנס הּמעׂשה, ּבעל היה ׁשהּוא .לפי ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָ

'B‚Â ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .זמזּוּמים הם ∑‰ÌÈÊef.אּלה ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר 'מיׁשר'. ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ׁשמֹו, 'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמיׁשֹור

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) ci.øñlà Cìî CBéøàfnx o`Mn ©§¤¤¤¨¨¦¨¤¤
l"f Epinkg Exn`X dnl(:hn zexeka) §©¤¨§£¨¥©

,ixEQi`A axkE ipicA l`EnWM dkld£¨¨¦§¥§¦¥§©§¦¥

l`EnW `Ed 'KFix`'(.bp zay)`xwpe , ©§§¥§¦§¨
,oipicA FzFnM dkldW mW lr KFix ©̀§©¥¤£¨¨§§¦¦
`l FnM ,`id zEkln oFWl KFix`C§©§§©§¦§¨

`kix xA `le `kix(.c a"a)ikde , ¥¨§¨©¥¨§¨¦
,FWExiRKln KFix`,xnFlM ,xq `N` ¥©§¤¤¤¨¨§©

:axM `zkldC xEQi`n `N`a dxez ¤¨¥¦§¦§§¨§©



לה jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקבירקבירקבירקב ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ׁשׁשׁשׁשםםםם ממממּכּכּכּכאןאןאןאן,,,, למדלמדלמדלמדּוּוּוּו יג)ורורורורּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותינתינתינתינּוּוּוּו יג, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּב'מׁשלי' מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי ז)וקׁשה, לֹומר,(י, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

מׁשּתּכח  והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, עֹולה (רּקבֹון רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ּב'מׁשלי' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּדהּנה
אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמאליו),

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

להבין  וקל היה, ּכׁשר ׁשעה ּבאֹותּה .)אברם", ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

להלהלהלה'"'"'"'" מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיבןבןבןבן ּבּבּבּבחברחברחברחברֹוֹוֹוֹוןןןן אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ממראממראממראממרא ּבּבּבּבאלניאלניאלניאלני ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ווווּיּיּיּיבאבאבאבא אברםאברםאברםאברם יח)""""ווווּיּיּיּיאהלאהלאהלאהל (יג, ְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
אברם ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ז־ח)לעיל על (יב, אּלה. מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבסמיכּות  (ׁשּבנה הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמזּבח
ּכת  עליהם".ל'עי') ׁשם והתּפּלל עכן עֹון על ׁשם להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

זה? מזּבח לבנּית טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ׁשּבנה הּׁשליׁשי הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּומעּתה
הּכבד: אל הּקל ּדמן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות  לבאר, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש

ׁשּיהיה  זה ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָאת
והתּפּלל  עכן עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ּכּפרת יֹותר, נׂשּגבה ּבמּטרה נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלֹו

לאדם. ּתֹועלת ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים לׁשם נבנה ׁשהּוא יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָעליהם";
לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא אברהם ּכי זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר
חיּבּור מּלׁשֹון 'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ועוד)ויּומּתק א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, והחיּבּור (זח"א הּקׁשר ואמיּתית ; ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַ

.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ּתֹועלת על חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻעם

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

ß oeygxn 'g iriax mei ß

ãé(à)Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑'האׁש ּכבׁשן לתֹו 'ּפל לאברהם: ׁשאמר נמרד ÌÈBb.(ב"ר)הּוא CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום «¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ∆∆ƒְֵֶָ
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ּומקֹומֹות אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על רבה)ּגֹוים, .(בראשית ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

(á)òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
áàðL äøîò Cìî|Cìî øáàîLå äîãà Cìî ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ּברׁשעֹו∑ÚL¯a.רע ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו ∑ÓL‡·¯.ׂשֹונא ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ∆¿≈∆

לעּוף  אבר ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׂשם ולמרד .העיר ׁשם ∑ÚÏa.ולקּפֹוץ ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה ּכ יׁש אּגדה' ּו'מדרׁשי ‰ÁÏn.הרּבה, ÌÈ ‡e‰∑ ≈∆«ƒƒְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ»«∆«
לתֹוכֹו הּים נמׁש זמן ונמׁשכּולאחר סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר אּגדה' ּו'מדרׁש הּמלח. ים ונעׂשה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

לתֹוכֹו .יאֹורים ְְִ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.¯ÓÚÏ¯„Î ‡a∑ הּקֹורה ּבעבי נכנס הּמעׂשה, ּבעל היה ׁשהּוא .לפי ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָ

'B‚Â ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .זמזּוּמים הם ∑‰ÌÈÊef.אּלה ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר 'מיׁשר'. ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ׁשמֹו, 'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמיׁשֹור

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) ci.øñlà Cìî CBéøàfnx o`Mn ©§¤¤¤¨¨¦¨¤¤
l"f Epinkg Exn`X dnl(:hn zexeka) §©¤¨§£¨¥©

,ixEQi`A axkE ipicA l`EnWM dkld£¨¨¦§¥§¦¥§©§¦¥

l`EnW `Ed 'KFix`'(.bp zay)`xwpe , ©§§¥§¦§¨
,oipicA FzFnM dkldW mW lr KFix ©̀§©¥¤£¨¨§§¦¦
`l FnM ,`id zEkln oFWl KFix`C§©§§©§¦§¨

`kix xA `le `kix(.c a"a)ikde , ¥¨§¨©¥¨§¨¦
,FWExiRKln KFix`,xnFlM ,xq `N` ¥©§¤¤¤¨¨§©

:axM `zkldC xEQi`n `N`a dxez ¤¨¥¦§¦§§¨§©



jlÎjlלו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", ∑a„n‰ŒÏÚ¯."אבל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ««ƒ¿»

ּכמֹו: הּמדּבר, ב)אצל מנּׁשה (במדבר מּטה .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העין אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ׁשעתידין העתיד, ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו מקֹום ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה. מי N„‰.והם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ¿≈
È˜ÏÓÚ‰∑ העתיד ׁשם על ונקרא עמלק, נֹולד לא Óz¯.עדין ÔˆˆÁa∑מלא מקרא ּגדי, עין הימים היא (בדברי »¬»≈ƒְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ¿«¬…»»ְִִִֵֵֶָָ

.ּביהֹוׁשפט כ) ִָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ואףֿעלּֿפ היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, נּצח ּו לא ואףֿעלּֿפיֿכן יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה אּגדה,ּבארֹות ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מאמינין  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻׁשהיה

למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ׁשּיצא וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ‰¯‰.(ב"ר)ׁשּניצֹול ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ∆»
eÒp∑ ּבין חּלּוק ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר »ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, זֹו(הרה אחרים: ּבמקֹום )ספרים עֹומדת אינּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּונקּודה לנקד (למ"ד אחרים: לאיזה )ספרים מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" והרי ּתחּתיה, ּפּת"ח ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ּוכׁשהּוא ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהר,
לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּבּפרׁשה )להר (ּפתרֹונֹו ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו ּומׁשמע ,. ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להרלהרלהרלהר ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו הרההרההרההרה,,,, נסנסנסנסּוּוּוּו.... י)להרלהרלהרלהר יד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלא
נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּבהר)

"נסּו". ּתבת ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל ׁשּמעּתיק מה ימּתק זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֻּולפי

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

(âé)ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

:íøáà-úéøá éìòa©«£¥¬§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑:ׁשּכתּוב והּוא הּמלחמה, מן ׁשּפלט עֹוג זה ּפׁשּוטֹו: ג)לפי הּבׁשן (דברים מל עֹוג רק "ּכי «»…«»ƒְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

'נׁשא  וזהּו הרפאים", מּיתר קרנים,נׁשאר ּבעׁשּתרֹות הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל הרגּוהּו ׁשּלא ר', ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, מּדֹור ׁשּפלט עֹוג זה רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ו)ּתנחּומא. "הּנפילים (לעיל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׂשרה  את ויּׂשא אברם ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", בארץ הּנהר∑‰È¯·Ú.היּו מעבר רבה)ׁשּבא ÈÏÚa.(בראשית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ«¬≈
Ì¯·‡Œ˙È¯·∑.ּברית עּמֹו אחר (ׁשּכרתּו ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׂשיאּו אחר: ּדבר אחרים, .)ספרים ¿ƒ«¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ãé)åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé:ïc-ãò ócøiå úBàî L §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑:וכן עליכם, ּבחרּבי אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: 'וזריז', טו)ּכתרּגּומֹו "אריק (שמות «»∆ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכן: לה)חרּבי", ּוסגר"(תהלים חנית ּכתיב ∑ÂÈÎÈÁ."והרק קרי (חנכֹו והּוא )ס"א למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ

וכן: ּבּה, לעמד עתיד ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת כב)לׁשֹון לּנער",(משלי ז)"חנֹו (במדבר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּמזּבח", ל)"חנּכת אינצניי"ר (תהלים לֹו קֹורין ּובלע"ז הּבית", B‚Â'."חנּכת ¯NÚ ‰ÓL∑(לב רּבֹותינּו(נדרים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַֻֻ¿…»»»¿ֵַ

היה, לבּדֹו אליעזר ׁשמֹואמרּו: ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôc.והּוא „Ú∑,ּכחֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשם ׁשעתידין ׁשראה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ
עגל  ׁשם צו)להעמיד .(סנהדרין ְֲִֵֶַָ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑ ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא, סרס ּפׁשּוטֹו: לפי «≈»≈¬≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לכאן  וזה לכאן זה ּכׁשּבֹורחים הּנרּדפים ּומדרׁש∑ÏÈÏ‰.אחר מּלרדפם. נמנע לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ«¿»ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

נס, לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק מצרים אּגדה: ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא נׁשמר הּׁשני .וחציֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
‰·BÁŒ„Ú∑ ׁשם להיֹות ׁשעתידה גילּולים עבֹודת ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה. ׁשּׁשמֹו מקֹום .אין «»ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi).èéìtä àáiådOle ,l`kin df ©¨Ÿ©¨¦¤¦¨¥§¨¨
FnW `xwphilRÎWFcTd liRdWMW , ¦§¨§¨¦¤§¤¦¦©¨

fg` ,FNW zke l"`Oq `EdÎKExÄ©¨¥§©¤¨©
ÎWFcTd FhltE ,FOr FliRdl FtpkA¦§¨§©¦¦§¨©¨

l`wfgi xn` eilre ,FcIn `EdÎKExAbl) ¨¦¨§¨¨¨©§¤§¥
(`klWExin hilRd il` `Am`"xc iwxt) ¨¥©©¨¦¦¨©¦

(f"kt:ci dxez

(ci).'åâå åéëéðç úà ÷øiåxn`W ©¨¤¤£¦¨¤¨©
in ,oi`vFi Ep` dnglOl mdxa` mdl̈¤©§¨¨©¦§¨¨¨§¦¦

Kli FciAW zFxiarn `xId Wi`d̈¦©¨¥¥£¥¤§¨¥¥
Fzial aWie(g k mixac)KM ErnXW oeiM , §¨Ÿ§¥¥¨¤¨§¨

mr x`Wp `le ,odl Exfge Ekld̈§§¨§¨¤§Ÿ¦§©¦
Fl xn` ,FCar xfril` m`ÎiM mdxa ©̀§¨¨¦¦¡¦¤¤©§¨©
EgiPd ,mdxa`l `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¨¨¦¦
xfril`l gM ozFp ip` LiIg ,oNM LzF`§ª¨©¤£¦¥Ÿ©¤¡¦¤¤
'xfril`' lW zFIzF` oipnE ,oNM cbpM§¤¤ª¨¦§©¦¤¡¦¤¤
zF`n WlWE xUr dpFnW oipnl Elri©£§¦§©§¨¨¨§¥

(fh oyi `negpz)drAx` wxtA wiQn oke .§¥©¦§¤¤©§¨¨

mixcp(.al mixcp)wiQn cFre .z` wxIe §¨¦§©¦©¨¤¤
eikipg,dxFzA owixFdW xn` ax , £¦¨©¨©¤¦¨§¨

,WExiR .adfA owixFdW xn` l`EnWE§¥¨©¤¦¨§¨¨¥
`N` dhFp mAl `di `NW icM§¥¤Ÿ§¥¦¨¤¤¨

:zFWtp zFlSdleh dxez §©¨§¨
(eh).íôcøiå íkiåWi ike ,`nEgpY ©©¥©¦§§¥©§¨§¦¥

mdxa` `N` ,mibExd xg` scFx mc`̈¨¥©©£¦¤¨©§¨¨
bxFd `EdÎKExAÎWFcTde scFxd`x) ¥§©¨¨¥

(c ` x"wie:fh dxez



לז jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy
עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", ∑a„n‰ŒÏÚ¯."אבל ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ««ƒ¿»

ּכמֹו: הּמדּבר, ב)אצל מנּׁשה (במדבר מּטה .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העין אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ׁשעתידין העתיד, ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו מקֹום ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה. מי N„‰.והם ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ¿≈
È˜ÏÓÚ‰∑ העתיד ׁשם על ונקרא עמלק, נֹולד לא Óz¯.עדין ÔˆˆÁa∑מלא מקרא ּגדי, עין הימים היא (בדברי »¬»≈ƒְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ¿«¬…»»ְִִִֵֵֶָָ

.ּביהֹוׁשפט כ) ִָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ואףֿעלּֿפ היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, נּצח ּו לא ואףֿעלּֿפיֿכן יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑.ּבנין ׁשל לטיט אדמה מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה אּגדה,ּבארֹות ּומדרׁש ∆¡…∆¡…≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
מאמינין  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻׁשהיה

למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ׁשּיצא וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ‰¯‰.(ב"ר)ׁשּניצֹול ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ∆»
eÒp∑ ּבין חּלּוק ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר »ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, זֹו(הרה אחרים: ּבמקֹום )ספרים עֹומדת אינּה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּונקּודה לנקד (למ"ד אחרים: לאיזה )ספרים מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" והרי ּתחּתיה, ּפּת"ח ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ּוכׁשהּוא ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהר,
לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּבּפרׁשה )להר (ּפתרֹונֹו ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו ּומׁשמע ,. ְְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להרלהרלהרלהר ּכּכּכּכממממֹוֹוֹוֹו הרההרההרההרה,,,, נסנסנסנסּוּוּוּו.... י)להרלהרלהרלהר יד, (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ׁשּלא ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ׁשּנאמר מה על ּכן ּפרׁש ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלא
נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ּבארֹות לתֹו נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו והינּו, נסּו". - ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּבהר)

"נסּו". ּתבת ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל ׁשּמעּתיק מה ימּתק זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָֻּולפי

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iriax meil inei xeriy

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

(âé)ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

:íøáà-úéøá éìòa©«£¥¬§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑:ׁשּכתּוב והּוא הּמלחמה, מן ׁשּפלט עֹוג זה ּפׁשּוטֹו: ג)לפי הּבׁשן (דברים מל עֹוג רק "ּכי «»…«»ƒְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

'נׁשא  וזהּו הרפאים", מּיתר קרנים,נׁשאר ּבעׁשּתרֹות הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל הרגּוהּו ׁשּלא ר', ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, מּדֹור ׁשּפלט עֹוג זה רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ו)ּתנחּומא. "הּנפילים (לעיל ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ׂשרה  את ויּׂשא אברם ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", בארץ הּנהר∑‰È¯·Ú.היּו מעבר רבה)ׁשּבא ÈÏÚa.(בראשית ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ«¬≈
Ì¯·‡Œ˙È¯·∑.ּברית עּמֹו אחר (ׁשּכרתּו ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׂשיאּו אחר: ּדבר אחרים, .)ספרים ¿ƒ«¿»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(ãé)åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé:ïc-ãò ócøiå úBàî L §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑:וכן עליכם, ּבחרּבי אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: 'וזריז', טו)ּכתרּגּומֹו "אריק (שמות «»∆ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
וכן: לה)חרּבי", ּוסגר"(תהלים חנית ּכתיב ∑ÂÈÎÈÁ."והרק קרי (חנכֹו והּוא )ס"א למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ

וכן: ּבּה, לעמד עתיד ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת כב)לׁשֹון לּנער",(משלי ז)"חנֹו (במדבר ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
הּמזּבח", ל)"חנּכת אינצניי"ר (תהלים לֹו קֹורין ּובלע"ז הּבית", B‚Â'."חנּכת ¯NÚ ‰ÓL∑(לב רּבֹותינּו(נדרים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַַֻֻ¿…»»»¿ֵַ

היה, לבּדֹו אליעזר ׁשמֹואמרּו: ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôc.והּוא „Ú∑,ּכחֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשם ׁשעתידין ׁשראה ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ
עגל  ׁשם צו)להעמיד .(סנהדרין ְֲִֵֶַָ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑ ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא, סרס ּפׁשּוטֹו: לפי «≈»≈¬≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
לכאן  וזה לכאן זה ּכׁשּבֹורחים הּנרּדפים ּומדרׁש∑ÏÈÏ‰.אחר מּלרדפם. נמנע לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ«¿»ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹ

נס, לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק מצרים אּגדה: ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא נׁשמר הּׁשני .וחציֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
‰·BÁŒ„Ú∑ ׁשם להיֹות ׁשעתידה גילּולים עבֹודת ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה. ׁשּׁשמֹו מקֹום .אין «»ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi).èéìtä àáiådOle ,l`kin df ©¨Ÿ©¨¦¤¦¨¥§¨¨
FnW `xwphilRÎWFcTd liRdWMW , ¦§¨§¨¦¤§¤¦¦©¨

fg` ,FNW zke l"`Oq `EdÎKExÄ©¨¥§©¤¨©
ÎWFcTd FhltE ,FOr FliRdl FtpkA¦§¨§©¦¦§¨©¨

l`wfgi xn` eilre ,FcIn `EdÎKExAbl) ¨¦¨§¨¨¨©§¤§¥
(`klWExin hilRd il` `Am`"xc iwxt) ¨¥©©¨¦¦¨©¦

(f"kt:ci dxez

(ci).'åâå åéëéðç úà ÷øiåxn`W ©¨¤¤£¦¨¤¨©
in ,oi`vFi Ep` dnglOl mdxa` mdl̈¤©§¨¨©¦§¨¨¨§¦¦

Kli FciAW zFxiarn `xId Wi`d̈¦©¨¥¥£¥¤§¨¥¥
Fzial aWie(g k mixac)KM ErnXW oeiM , §¨Ÿ§¥¥¨¤¨§¨

mr x`Wp `le ,odl Exfge Ekld̈§§¨§¨¤§Ÿ¦§©¦
Fl xn` ,FCar xfril` m`ÎiM mdxa ©̀§¨¨¦¦¡¦¤¤©§¨©
EgiPd ,mdxa`l `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¨¨¦¦
xfril`l gM ozFp ip` LiIg ,oNM LzF`§ª¨©¤£¦¥Ÿ©¤¡¦¤¤
'xfril`' lW zFIzF` oipnE ,oNM cbpM§¤¤ª¨¦§©¦¤¡¦¤¤
zF`n WlWE xUr dpFnW oipnl Elri©£§¦§©§¨¨¨§¥

(fh oyi `negpz)drAx` wxtA wiQn oke .§¥©¦§¤¤©§¨¨

mixcp(.al mixcp)wiQn cFre .z` wxIe §¨¦§©¦©¨¤¤
eikipg,dxFzA owixFdW xn` ax , £¦¨©¨©¤¦¨§¨

,WExiR .adfA owixFdW xn` l`EnWE§¥¨©¤¦¨§¨¨¥
`N` dhFp mAl `di `NW icM§¥¤Ÿ§¥¦¨¤¤¨

:zFWtp zFlSdleh dxez §©¨§¨
(eh).íôcøiå íkiåWi ike ,`nEgpY ©©¥©¦§§¥©§¨§¦¥

mdxa` `N` ,mibExd xg` scFx mc`̈¨¥©©£¦¤¨©§¨¨
bxFd `EdÎKExAÎWFcTde scFxd`x) ¥§©¨¨¥

(c ` x"wie:fh dxez



jlÎjlלח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy

(æè)BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL̈¥½−¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑ מכׁשֹול ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ.CÏn‰ ˜ÓÚ∑ ריסא ּבית ≈∆»≈ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ≈∆«∆∆ִֵָ

ׁשהׁשוּו עמק אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּדמלּכא,
ּולקצין  אלהים לנׂשיא עליהם אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל .ׁשם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ

(çé)àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìûì ïäëŸ¥−§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה: לב)מדרׁש ÔÈÈÂ.(נדרים  ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ
ׁשם  ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו ּבלּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו

.ּבניו  ָָ

(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קטו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן, עלֿידי וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn 'h iying mei ß

(àë)Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
:Cì-ç÷ Lëøäå§¨«§ª−©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).[ïééå íçì] 'åâå ÷ãö ékìîeoMW ©§¦¤¤¤¤¨¨¦¤¥
mdW ,dngln i`al `ivFdl KxC¤¤§¦§¨¥¦§¨¨¤¥
,xg` xaC .mi`nvE miarxE mitiir£¥¦§¥¦§¥¦¨¨©¥

oiie mgl,mikqpE zFgpnl fnx ¤¤¨©¦¤¤¦§¨§¨¦
xn` Y`C `nM ,odM did dNigYAW¤©§¦¨¨¨Ÿ¥§¨§©§¨©

oFilr l`l odk `EdeFzPEdM cA`e , §Ÿ¥§¥¤§§¦¥§¨
Fzkxal mdxa` zMxA miCwdW lr©¤¦§¦¦§©©§¨¨§¦§¨
`Ed `cd ,`EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨£¨

aizkCmildz)(c iwmgPi `le 'd rAWp ¦§¦¦§©§Ÿ¦¨¥
iMln izxaC lr [mlFrl odk dY`]©¨Ÿ¥§¨©¦§¨¦©§¦

iMln lW FxEAiC lr ,xnFlM ,wcv¤¤§©©¦¤©§¦
aizkC Epiide ,wcvodk `Ede`Ed , ¤¤§©§¦§¦§Ÿ¥

mixcpA wiQn KM ,odM Frxf oi`e odMŸ¥§¥©§Ÿ¥¨©¦¦§¨¦
(:al):hi dxez

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy

(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑:וכן עליֹון, לאל ידי את אני מרים ׁשבּועה, כב)לׁשֹון אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ¬ƒ…ƒ»ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
כג)וכן: מּמני (בראשית וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל אני נֹותן מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף ."נתּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ הּׁשבי מן לעצמי CÏ.אעּכב ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר ואם ƒƒ¿«¿««ְְֲִִִֵֶַַַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ
לא  ,ּגנזי מּבית ׂשכר B‚Â'.אּקח לי ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר לעּׁשרני, הבטיחני יב)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (לעיל ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וגֹו' ואברכ"". ְְֲֶַָ

(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑,אּתי הלכּו אׁשר לּמלחמה,עבדי נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא אׁשּכל "ענר ועֹוד «¿»ƒְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּומּמּנּו חלקם". יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאמר: ּדוד, ל)למד א נאמ (שמואל ּולכ יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק לּמלחמה הּירד (שם ר:"ּכחלק ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ּבימי כה) החק נּתן ׁשּכבר לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", לחק ויׂשימה ומעלה ההּוא מהּיֹום ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ויהי
.אברהם  ְַָָ

åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑מפלג 'אחרי', .סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: מקֹום רבה)ּכל הּדברים (בראשית "אחר . «««¿»ƒ»≈∆ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

צדקּותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהאּלה",
הּמקֹום  לֹו אמר לכ.Ì¯·‡ ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡,ׁשהרגּת נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , ְַַָָָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מאד  הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול על  ּדֹואג ּׁשאּתה .ּומה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקצדקצדקצדקּוּוּוּותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר קקקקּבּבּבּבללללּתּתּתּתיייי ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמאאאא ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגאגאגאג א)והיהוהיהוהיהוהיה טו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה הּדּבּורים". "אחר הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, א)לׁשיטת .(כב, האּלה הּדברים אחר : ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

וׁשםּדּדּדּדבריובריובריובריו. יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל מהרהר(פסוק אברהם היה . . האּלה הּדברים אחרי וּיׁשבואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר : ּובפרׁשת (לט,. ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) eh.íøáà àøéz ìà,`vnp ©¦¨©§¨¦§¨
`OW `xizp miklOd z` bxdWM§¤¨©¤©§¨¦¦§¨¥¤¨
YxrA KxAzi Fl xn` ,eizFIkf Ehrnzp¦§©£§ª¨¨©¦§¨¥¦©§¨

,mxMd on mivFwobn ikp` `xiY l` ¦¦©¤¤©¦¨¨Ÿ¦¨¥
KldrWaE .'mdxa` obn' KklE , ¨§¨¨¥©§¨¨§¨¨

dzlre FznWp dgxR wgvi cwrPW¤¤¡©¦§¨¨§¨¦§¨§¨§¨

Kkl ,Ediigde FtEbl dxfge ,mFxOl©¨§¨§¨§§¤¡¨§¨
WxcOA `vnpe .'mizOd dIgn' oiwzd¦§¦§©¤©¥¦§¦§¨©¦§¨

(a"lt `"xc iwxt)lW FznWp dgxRWM§¤¨§¨¦§¨¤
eifA dlMYqp ,mFxOl dzlr wgvi¦§¨¨§¨©¨¦§©§¨§¦

[aizkE] (aizkc) ,dpikW(k bl zeny)iM §¦¨§¦¦
oidkYe KklE ,ige mc`d ip`xi `lŸ¦§©¦¨¨¨¨¨§¨©¦§¤¨

z`xn eipir(` fk oldl)d`xW drWaE . ¥¨¥§Ÿ§¨¨¤¨¨
oieElnE oicxFie oilFr mik`lOd awri©£Ÿ©©§¨¦¦§§¦§©¦
oiqNwnE oicFn Eid rbx lkA ,Fl§¨¤©¨¦§©§¦
oiwzd KklE ,`EdÎKExAÎWFcTdl§©¨¨§¨¦§¦

'WFcTd l`d',`l ,f"kt `"xc iwxt d`x) ¨¥©¨
(dl:a dxez



לט jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy

(æè)BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

(æé)úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL̈¥½−¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑ מכׁשֹול ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי מפנא', 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ.CÏn‰ ˜ÓÚ∑ ריסא ּבית ≈∆»≈ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ≈∆«∆∆ִֵָ

ׁשהׁשוּו עמק אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּדמלּכא,
ּולקצין  אלהים לנׂשיא עליהם אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל .ׁשם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ

(çé)àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìûì ïäëŸ¥−§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה: לב)מדרׁש ÔÈÈÂ.(נדרים  ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ
ׁשם  ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ּומדרׁש ּבניו. את ׁשהרג על עליו ּבלּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו

.ּבניו  ָָ

(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קטו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן, עלֿידי וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn 'h iying mei ß

(àë)Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
:Cì-ç÷ Lëøäå§¨«§ª−©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).[ïééå íçì] 'åâå ÷ãö ékìîeoMW ©§¦¤¤¤¤¨¨¦¤¥
mdW ,dngln i`al `ivFdl KxC¤¤§¦§¨¥¦§¨¨¤¥
,xg` xaC .mi`nvE miarxE mitiir£¥¦§¥¦§¥¦¨¨©¥

oiie mgl,mikqpE zFgpnl fnx ¤¤¨©¦¤¤¦§¨§¨¦
xn` Y`C `nM ,odM did dNigYAW¤©§¦¨¨¨Ÿ¥§¨§©§¨©

oFilr l`l odk `EdeFzPEdM cA`e , §Ÿ¥§¥¤§§¦¥§¨
Fzkxal mdxa` zMxA miCwdW lr©¤¦§¦¦§©©§¨¨§¦§¨
`Ed `cd ,`EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨£¨

aizkCmildz)(c iwmgPi `le 'd rAWp ¦§¦¦§©§Ÿ¦¨¥
iMln izxaC lr [mlFrl odk dY`]©¨Ÿ¥§¨©¦§¨¦©§¦

iMln lW FxEAiC lr ,xnFlM ,wcv¤¤§©©¦¤©§¦
aizkC Epiide ,wcvodk `Ede`Ed , ¤¤§©§¦§¦§Ÿ¥

mixcpA wiQn KM ,odM Frxf oi`e odMŸ¥§¥©§Ÿ¥¨©¦¦§¨¦
(:al):hi dxez

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy

(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑:וכן עליֹון, לאל ידי את אני מרים ׁשבּועה, כב)לׁשֹון אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ¬ƒ…ƒ»ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
כג)וכן: מּמני (בראשית וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל אני נֹותן מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף ."נתּתי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ הּׁשבי מן לעצמי CÏ.אעּכב ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר ואם ƒƒ¿«¿««ְְֲִִִֵֶַַַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ
לא  ,ּגנזי מּבית ׂשכר B‚Â'.אּקח לי ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑:ׁשּנאמר לעּׁשרני, הבטיחני יב)ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (לעיל ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

וגֹו' ואברכ"". ְְֲֶַָ

(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑,אּתי הלכּו אׁשר לּמלחמה,עבדי נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא אׁשּכל "ענר ועֹוד «¿»ƒְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

ּומּמּנּו חלקם". יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשאמר: ּדוד, ל)למד א נאמ (שמואל ּולכ יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק לּמלחמה הּירד (שם ר:"ּכחלק ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ּבימי כה) החק נּתן ׁשּכבר לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", לחק ויׂשימה ומעלה ההּוא מהּיֹום ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ"ויהי
.אברהם  ְַָָ

åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑מפלג 'אחרי', .סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: מקֹום רבה)ּכל הּדברים (בראשית "אחר . «««¿»ƒ»≈∆ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

צדקּותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָהאּלה",
הּמקֹום  לֹו אמר לכ.Ì¯·‡ ‡¯Èz Ï‡CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡,ׁשהרגּת נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , ְַַָָָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

מאד  הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול על  ּדֹואג ּׁשאּתה .ּומה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקצדקצדקצדקּוּוּוּותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל עלעלעלעל ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר קקקקּבּבּבּבללללּתּתּתּתיייי ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמאאאא ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגאגאגאג א)והיהוהיהוהיהוהיה טו, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה הּדּבּורים". "אחר הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, א)לׁשיטת .(כב, האּלה הּדברים אחר : ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

וׁשםּדּדּדּדבריובריובריובריו. יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל מהרהר(פסוק אברהם היה . . האּלה הּדברים אחרי וּיׁשבואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר : ּובפרׁשת (לט,. ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) eh.íøáà àøéz ìà,`vnp ©¦¨©§¨¦§¨
`OW `xizp miklOd z` bxdWM§¤¨©¤©§¨¦¦§¨¥¤¨
YxrA KxAzi Fl xn` ,eizFIkf Ehrnzp¦§©£§ª¨¨©¦§¨¥¦©§¨

,mxMd on mivFwobn ikp` `xiY l` ¦¦©¤¤©¦¨¨Ÿ¦¨¥
KldrWaE .'mdxa` obn' KklE , ¨§¨¨¥©§¨¨§¨¨

dzlre FznWp dgxR wgvi cwrPW¤¤¡©¦§¨¨§¨¦§¨§¨§¨

Kkl ,Ediigde FtEbl dxfge ,mFxOl©¨§¨§¨§§¤¡¨§¨
WxcOA `vnpe .'mizOd dIgn' oiwzd¦§¦§©¤©¥¦§¦§¨©¦§¨

(a"lt `"xc iwxt)lW FznWp dgxRWM§¤¨§¨¦§¨¤
eifA dlMYqp ,mFxOl dzlr wgvi¦§¨¨§¨©¨¦§©§¨§¦

[aizkE] (aizkc) ,dpikW(k bl zeny)iM §¦¨§¦¦
oidkYe KklE ,ige mc`d ip`xi `lŸ¦§©¦¨¨¨¨¨§¨©¦§¤¨

z`xn eipir(` fk oldl)d`xW drWaE . ¥¨¥§Ÿ§¨¨¤¨¨
oieElnE oicxFie oilFr mik`lOd awri©£Ÿ©©§¨¦¦§§¦§©¦
oiqNwnE oicFn Eid rbx lkA ,Fl§¨¤©¨¦§©§¦
oiwzd KklE ,`EdÎKExAÎWFcTdl§©¨¨§¨¦§¦

'WFcTd l`d',`l ,f"kt `"xc iwxt d`x) ¨¥©¨
(dl:a dxez



jlÎjlמ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy
.ו־ז) . האּלה הּדברים וׁשםאמראמראמראמראחר .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל אבי א)הּקּב"ה לפי (מ, . . האּלה הּדברים אחר : ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּכּלם ּבפי . . ּדֹואגלדלדלדלדּבּבּבּבררררׁשהרּגילה "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה לפי מֹוסיף ואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר ּבגנּותֹו. ׁשם וּירא ּבפרׁשת (וכן " ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
.ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר")")")")"מהרהר ְְְְְְֵֵֵֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאדמאדמאדמאד:::: הרהרהרהרּבּבּבּבהההה ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר לללל מגןמגןמגןמגן אנכיאנכיאנכיאנכי אברםאברםאברםאברם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה א.אחר (טו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה ב)לכאֹורה הלכה י פרק תשובה ּכדי (הלכות לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד : ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אבינּו אברהם מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ּומעלה . . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלירׁש

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ְֲֶַָָָׁשּקראֹו
אם  ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג "היה ּומּדּוע מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָונמצא,

ׂשכרֹו? קּבל ְְִֵָָּכבר
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּקּב"ה  את ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ׁשּיתּגּדל ּכדי רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאברהם
ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ועל־ידי־זה הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומקּים

ׁשם  ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה לא ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹונמצא,
ּבעֹולם. ִַָָָׁשמים

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑לֹו וחבר יֹורׁש, לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ב)מנחם יֹורׁש,(מלאכי ּבלא ערירי, וענה", "ער ≈¬ƒƒְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּובלע"ז (איוב  ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי ה)דישאנפנטי"ש. וכן:(שה"ש חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי "ערּו(תהלים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
וכן: ג)ערּו", וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות וכן:(ירמיה ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה LÓ˜."ּכי Ô·e ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ∆∆∆

È˙Èa∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל מא)ּכתרּגּומֹו, לי (בראשית היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי "ועל ≈ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה עד ∑Nnc˜.ּבן, הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. מּדּמׂשק הּתרּגּום, לפי ְְִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא לאחרים ּדּמׂשק. רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה .ּדֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

(ã)äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
éònî àöé øLà íà-ék:ELøéé àeä E ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½

:Eòøæ äéäé äk¬Ÿ¦«§¤−©§¤«

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).Eòøæ äéäé äkoipnM ,miwiCv miWlW xqg mlFrd oi` `g` iAx mWA `nEgpY iAx xn`didi(bi `xie `negpz):e dxez Ÿ¦§¤©§¤¨©©¦©§¨§¥©¦©¨¥¨¨¨¥§¦©¦¦§¦§©¦§¤

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑ צא לֹו: אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ מאהלֹו הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבן. לֹו יׁש אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד עתיד ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמאצטגנינּות
ׁשל  מחללֹו הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם קֹורא אני ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוכן

מלמע  הּבטה לׁשֹון וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו .למּטה לה עֹולם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑,אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת על אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל אדע"?לא "ּבּמה לֹו: .ואמר ¿∆¡ƒ«ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

‰˜„ˆ Bl ‰·LÁiÂ∑:אחר ּדבר ּבֹו. ׁשהאמין האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם חׁשבּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ««¿¿∆»¿»»ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבּמה

הּקרּבנֹות  ּבזכּות .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִַַָָָָ

ß oeygxn 'i iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: לׁשלׁשה רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ערּופה  LlLÓ˙.ועגלה ÊÚÂ∑ יחיד חּטאת  ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, הּנעׂשה לׂשעיר .רמז ְְֲֶָָ¿≈¿À∆∆ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

LlLÓ ÏÈ‡Â∑ יחיד חּטאת ׁשל וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם וּדאי ÏÊB‚Â.אׁשם ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ¿«ƒ¿À»ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ּברית ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכדכתיב: הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר לאמר (לקמן)עּמֹו ּברית אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר לד)וגֹו'", ּבתרי (ירמיה ּבין "העֹוברים ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אׁש ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף Â‡˙.העגל", ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ¿∆

¯˙· ‡Ï ¯tv‰∑:ׁשּנאמר ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשהאּמֹות כב)לפי "סבבּוני (תהלים «ƒ……»»ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ואֹומר: וגֹו'", רּבים ח)ּפרים "והּצפיר (דניאל ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית "והאיל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל ב)הּׂשעיר הּבהמֹות,(שה"ש ּבּתר ,לפיכ הּסלע". ּבחגוי "יֹונתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
לעֹולם  קּימין יׂשראל ׁשּיהיּו רמז בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ׁשּיהיּו ּכֹוכבים עֹובדי על .רמז ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai-h).íøáà ìò äìôð äîcøúå§©§¥¨¨§¨©©§¨
ÎWFcTd Fl d`xd dpiW DzF` KFzaE§¨¥¨¤§¨©¨
mYlWnnE zFIkln cEArW `EdÎKExÄ¦§©§¦¤§©§¨

xn`PW ,mcEAi`edlbr il dgw §¦¨¤¤¡©§¨¦¤§¨
zWNEWn`idW ,ziriax zEkln Ff , §¤¤©§§¦¦¤¦

xn`PW ,dWw(f f l`ipc)`ligC ¨¨¤¤¡©§¦¨

.`zni`efrxn`PW ,oei zEkln Ffmy) §¥§¨¥©§¨¨¤¤¡©
(g gliCbd [miGrd xitvE] (xirvde)§¦¨¦¦¦§¦

.c`n [cr]WNEWn li`ezEkln Ff ©§Ÿ§©¦§¨©§
xn`PW ,qxtE icn(k weqt my)li`d ¨©¨©¤¤¡©¨©¦

icn ikln mipxTd lrA zi`x xW £̀¤¨¦¨©©©§¨¨¦©§¥¨©
i 'x xn` x"z) .qxtE] (l`rnyxFY, ¨¨

xFYd [xn`p] `l ,[l`rnWi ipA EN ¥̀§¥¦§¨¥Ÿ¤¡©©
,iOx` oFWlA `N` [dxFY oFWlA] dGd©¤¦§¨¤¨¦§£©¦

xFYmr xkf xFXd cnSIWM ,xFXd df¤©§¤¦¨¥©¨¨¦
,miwnrd lM EcCWie EgYti dawp§¥¨¦§§§¦§§¨¨£¨¦

xn`PW(f f my)d`riax `ieig mEx` ¤¤¡©£¦§¨§¦¨¨
.'ebelfFbexn`PW ,l`xUi EN`xiy) §¨¥¦§¨¥¤¤¡©



מי jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iying meil inei xeriy
.ו־ז) . האּלה הּדברים וׁשםאמראמראמראמראחר .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל אבי א)הּקּב"ה לפי (מ, . . האּלה הּדברים אחר : ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּכּלם ּבפי . . ּדֹואגלדלדלדלדּבּבּבּבררררׁשהרּגילה "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה לפי מֹוסיף ואואואואֹוֹוֹוֹומר מר מר מר ּבגנּותֹו. ׁשם וּירא ּבפרׁשת (וכן " ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
.ואואואואֹוֹוֹוֹומרמרמרמר")")")")"מהרהר ְְְְְְֵֵֵֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאדמאדמאדמאד:::: הרהרהרהרּבּבּבּבהההה ׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר לללל מגןמגןמגןמגן אנכיאנכיאנכיאנכי אברםאברםאברםאברם ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה א.אחר (טו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה ב)לכאֹורה הלכה י פרק תשובה ּכדי (הלכות לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד : ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
אבינּו אברהם מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ּומעלה . . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלירׁש

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ְֲֶַָָָׁשּקראֹו
אם  ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג "היה ּומּדּוע מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָונמצא,

ׂשכרֹו? קּבל ְְִֵָָּכבר
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

הּקּב"ה  את ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ׁשּיתּגּדל ּכדי רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאברהם
ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ועל־ידי־זה הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומקּים

ׁשם  ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה לא ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹונמצא,
ּבעֹולם. ִַָָָׁשמים

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑לֹו וחבר יֹורׁש, לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ב)מנחם יֹורׁש,(מלאכי ּבלא ערירי, וענה", "ער ≈¬ƒƒְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ
ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּובלע"ז (איוב  ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי ה)דישאנפנטי"ש. וכן:(שה"ש חרּבן, לׁשֹון וערירי ער", קלז)"ולּבי "ערּו(תהלים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
וכן: ג)ערּו", וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות וכן:(ירמיה ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה LÓ˜."ּכי Ô·e ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ∆∆∆

È˙Èa∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל מא)ּכתרּגּומֹו, לי (בראשית היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי "ועל ≈ƒְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה עד ∑Nnc˜.ּבן, הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. מּדּמׂשק הּתרּגּום, לפי ְְִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא לאחרים ּדּמׂשק. רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה .ּדֹולה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

(ã)äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
éònî àöé øLà íà-ék:ELøéé àeä E ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½

:Eòøæ äéäé äk¬Ÿ¦«§¤−©§¤«

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).Eòøæ äéäé äkoipnM ,miwiCv miWlW xqg mlFrd oi` `g` iAx mWA `nEgpY iAx xn`didi(bi `xie `negpz):e dxez Ÿ¦§¤©§¤¨©©¦©§¨§¥©¦©¨¥¨¨¨¥§¦©¦¦§¦§©¦§¤

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑ צא לֹו: אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ מאהלֹו הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְְְְֳִִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבן. לֹו יׁש אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד עתיד ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמאצטגנינּות
ׁשל  מחללֹו הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם קֹורא אני ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹוכן

מלמע  הּבטה לׁשֹון וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו .למּטה לה עֹולם ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑,אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת על אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל אדע"?לא "ּבּמה לֹו: .ואמר ¿∆¡ƒ«ְְֲֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

‰˜„ˆ Bl ‰·LÁiÂ∑:אחר ּדבר ּבֹו. ׁשהאמין האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם חׁשבּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ««¿¿∆»¿»»ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ"ּבּמה

הּקרּבנֹות  ּבזכּות .הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִַַָָָָ

ß oeygxn 'i iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: לׁשלׁשה רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ערּופה  LlLÓ˙.ועגלה ÊÚÂ∑ יחיד חּטאת  ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, הּנעׂשה לׂשעיר .רמז ְְֲֶָָ¿≈¿À∆∆ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

LlLÓ ÏÈ‡Â∑ יחיד חּטאת ׁשל וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם וּדאי ÏÊB‚Â.אׁשם ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ¿«ƒ¿À»ְְְִִֶַַַַָָָָָָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ּברית ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכדכתיב: הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר לאמר (לקמן)עּמֹו ּברית אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר לד)וגֹו'", ּבתרי (ירמיה ּבין "העֹוברים ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אׁש ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף Â‡˙.העגל", ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ¿∆

¯˙· ‡Ï ¯tv‰∑:ׁשּנאמר ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשהאּמֹות כב)לפי "סבבּוני (תהלים «ƒ……»»ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
ואֹומר: וגֹו'", רּבים ח)ּפרים "והּצפיר (דניאל ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית "והאיל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל ב)הּׂשעיר הּבהמֹות,(שה"ש ּבּתר ,לפיכ הּסלע". ּבחגוי "יֹונתי ְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
לעֹולם  קּימין יׂשראל ׁשּיהיּו רמז בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ׁשּיהיּו ּכֹוכבים עֹובדי על .רמז ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai-h).íøáà ìò äìôð äîcøúå§©§¥¨¨§¨©©§¨
ÎWFcTd Fl d`xd dpiW DzF` KFzaE§¨¥¨¤§¨©¨
mYlWnnE zFIkln cEArW `EdÎKExÄ¦§©§¦¤§©§¨

xn`PW ,mcEAi`edlbr il dgw §¦¨¤¤¡©§¨¦¤§¨
zWNEWn`idW ,ziriax zEkln Ff , §¤¤©§§¦¦¤¦

xn`PW ,dWw(f f l`ipc)`ligC ¨¨¤¤¡©§¦¨

.`zni`efrxn`PW ,oei zEkln Ffmy) §¥§¨¥©§¨¨¤¤¡©
(g gliCbd [miGrd xitvE] (xirvde)§¦¨¦¦¦§¦

.c`n [cr]WNEWn li`ezEkln Ff ©§Ÿ§©¦§¨©§
xn`PW ,qxtE icn(k weqt my)li`d ¨©¨©¤¤¡©¨©¦

icn ikln mipxTd lrA zi`x xW £̀¤¨¦¨©©©§¨¨¦©§¥¨©
i 'x xn` x"z) .qxtE] (l`rnyxFY, ¨¨

xFYd [xn`p] `l ,[l`rnWi ipA EN ¥̀§¥¦§¨¥Ÿ¤¡©©
,iOx` oFWlA `N` [dxFY oFWlA] dGd©¤¦§¨¤¨¦§£©¦

xFYmr xkf xFXd cnSIWM ,xFXd df¤©§¤¦¨¥©¨¨¦
,miwnrd lM EcCWie EgYti dawp§¥¨¦§§§¦§§¨¨£¨¦

xn`PW(f f my)d`riax `ieig mEx` ¤¤¡©£¦§¨§¦¨¨
.'ebelfFbexn`PW ,l`xUi EN`xiy) §¨¥¦§¨¥¤¤¡©



jlÎjlמב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ אכ עלי לטּוׂש הּנבלֹות, את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, ּכמֹו:הּוא טו)ל, א "וּתעט (שמואל »«ƒְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשלל" ּפלּגּיא,(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.אל ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּופגרים  ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָנתחּלף

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ז)ּתרּגּומֹו יד (ויקרא ּובכתב יד. ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב ּדוד ∑MiÂ·.)אחרת ׁשּיבא רמז רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה, נׁשיבה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ««≈ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי .ּבן ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À
úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì õøàa§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−

:äðL̈¨«
i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ ּבן יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ
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`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` ,xFgale§¦§¨©©¨¨
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aizkC(l al mixac)mxEv iM `l m` ¦§¦¦Ÿ¦¨
,mdxa` df 'mxEv' ,mxiBqd 'de mxkn§¨¨©¦§¦¨¨¤©§¨¨

xn`PW(` `p diryi)xEv l` EhiAd ¤¤¡©©¦¤
mzaSg(`k cn x"a):bi dxez ª©§¤

(bi).íúBà epòå íeãáòådOA cbpM ©£¨§¦¨§¤¤©¨
'ebe rc`(g weqt): ¥©

rAx` cbpM .dpW zF`n rAx ©̀§©¥¨¨§¤¤©§©
rAx` dlFr 'dOA' ,xg` xaC .zFaiY¥¨¨©¥©¨¤©§©

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
אמר: למצרים ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה מז)ׁשּׁשים ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהרי
ׁשהיה  מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמאֹות,
הּׁשנים  ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשּיצאּו

לידת  אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת Ì‰Ï.מׁשה ׁשחי ‡Ï ı¯‡a∑,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ
להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר ּבגרר",(בראשית יצחק קה)"ויגר "ויעקב (תהלים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

חם",ּגר מז)ּבארץ ּבאנּו(בראשית ּבארץ .""לגּור ְֶֶֶָָָָָָ

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑" יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע לרּבֹות ‡ÈÎ.וגם", Ôc∑ ¿«∆«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ»»…ƒ
מּכֹות  ÏB„b.ּבעׂשר LÎ¯a∑,ּגדֹול ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְֶֶַƒ¿À»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ולא Ï‡∑?אליו ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא עבֹודהֿזרה, עֹובד אביו ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ּתׁשּובה  ּתרח ׁשעׂשה לּמד.‰·BË ‰·ÈNa ¯·wz∑ עׂשו יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מרד  ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים חמׁש מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה .עׂשו לתרּבּות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשּבארץ לפי הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ׁשלׁשה ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
"לתת ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ירד ּכנען יעקב היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ  מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון, ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא ÔÂÚ.היה למצרים, ÌÏL ‡Ï Èk ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹƒ…»≈¬…
È¯BÓ‡‰∑,סאתּה ׁשּתתמּלא עד מאּמה נפרע  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין זמן, אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »¡ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

כז)ׁשּנאמר ּתריבּנה (ישעיה ּבׁשּלחּה "ּבסאּסאה :". ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al jxk zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנהההה עדעדעדעד האמריהאמריהאמריהאמרי עעעעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם לאלאלאלא טז)ּכּכּכּכיייי ּכנען (טו, ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, יׁש ִִִִֹֹ ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מפרׁש רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת זמן זמן זמן זמן ּכּלּה, אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו עדעדעדעד מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּלּלּלּלחחחח ויׁשלהילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֻֻ

ׁשאר  ׁשל עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי עֹון רק נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלפרׁש
ידי  על מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ידי על נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהאּמֹות.

ְַֻיהֹוׁשע.

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

wxt)A wiQn cFre .y"a z"`A zF`n¥§§©¦¦
mixcp(n oey`x(.al)Wprp dn ipRn §¨¦¦§¥¨¤¡©

ipRn ,eipa EcArYWPW mdxa ©̀§¨¨¤¦§©§§¨¨¦§¥
itpM zgY qpMiNn mc` ipA cixtdW¤¦§¦§¥¨¨¦¦¨¥©©©§¥

xn`PW ,dpikXd(`k ci lirl)il oY ©§¦¨¤¤¡©¤¦
:WtPdci dxez ©¤¤

(ci).eàöé ïë éøçàå`g` 'x xn` §©£¥¥¥§¨©©¨
o`M aizMixg`,'xg`' aizM `le §¦¨©£¥§¨§¦©©

cizrW zFMn xUr Fl fnx o`M̈¨©¤¤©¤¨¦
mixvnA miIxvOd lr `iadlcn x"a) §¨¦©©¦§¦¦§¦§©¦

(k:eh dxez



מג jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ אכ עלי לטּוׂש הּנבלֹות, את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, ּכמֹו:הּוא טו)ל, א "וּתעט (שמואל »«ƒְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
הּׁשלל" ּפלּגּיא,(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.אל ויהב ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן הּפגרים אחרים: ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ּופגרים  ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם וכל 'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָנתחּלף

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ז)ּתרּגּומֹו יד (ויקרא ּובכתב יד. ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. לׁשֹון הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב ּדוד ∑MiÂ·.)אחרת ׁשּיבא רמז רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה, נׁשיבה לׁשֹון ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַ««≈ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי .ּבן ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À
úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì õøàa§¤̧¤Æ´Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−

:äðL̈¨«
i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ ּבן יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ci a mixiydaizkE ,rlQd iebgA izpFi¨¦§©§¥©¤©§¦
(h e my)iAx .izOz izpFi `id zg ©̀©¦¨¦©¨¦©¦

xn`p `l xnF` `g`WNEWn`N` ©¨¥Ÿ¤¡©§¨¤¨
WNWnd hEgde FnM ,gk ixFAB oFWl§¦¥Ÿ©§§©©§ª¨

wzPi dxdna `l(ai c zldw)iAx . Ÿ¦§¥¨¦¨¥©¦
xnF` `IWxWnzWNEWnmiWNEWn §¨§¦¨¥§¤¤§¨¦

[micizr] minrR dWlW ,Eid[i]¦§§¨§¨¦£¦¦
cg` lM dpFW`x mrR ,ux`A hFlWl¦§¨¨¤©©¦¨¨¤¨
,mipW mipWA dIpW ,Fnvr iptA¦§¥©§§¦¨¦§©¦§©¦
mr minglp cg`M mNM ziWilW§¦¦ª¨§¤¨¦§¨¦¦

xn`PW ,ceC oA giWn(a a mildz) ¨¦©¤¨¦¤¤¡©
rWFdi iAx xn` .ux` ikln EaSizi¦§©§©§¥¤¤¨©©¦§ª©
xYaE FAxg [mdxa`] (cg` lk) gwl̈©©§¨¨©§¦¥

xn`PW ,mipWl cg` lMmzF` xYaie ¨¤¨¦§©¦¤¤¡©©§©¥¨
KeYA`l ENi`e ,mgM WWY cInE , ©¨¤¦©¨©Ÿ¨§¦Ÿ

cFnrl lFki mlFrd did `l mxYA¦§¨Ÿ¨¨¨¨¨©£
.mdiptAxza `l xFRSd z`e`Ede , ¦§¥¤§¤©¦Ÿ¨©§

dxFYA aEzM 'xFRv' Ll oi`W ,dpFi oA¤¨¤¥§¦¨©¨
.'dpFi oA' `N`mixbRd lr hird cxIe ¤¨¤¨©¥¤¨©¦©©§¨¦

oi`e ,mcA`lE [mcixtdl] (mlik`dl)§©§¦¨§©§¨§¥
hir,rEav hirl lWnPd ceC oA `N` ©¦¤¨¤¨¦©¦§¨§©¦¨©

xn`PW(h ai dinxi)izlgp rEav hird ¤¤¡©©©¦¨©©£¨¦
gxfOn `xw [xn`pe] (d`xpy) ,il¦§¤¡©Ÿ¥¦¦§¨

hir(`i en diryi),gxfOn WnXd z`vM , ©¦§¥©¤¤¦¦§¨
mxa` mzF` aXIesipn didW , ©©¥¨©§¨¤¨¨¥¦

`NW FzEkfA oibn `EdW ,FxcEqA§¨¤¥¥¦§¤Ÿ

iAx xn` .axrd cr hird mdA hFlWi¦§¨¤¨©¦©¨¤¤¨©©¦
cnl dY` o`Mn [dixfr oA] xfrl ¤̀§¨¨¤£©§¨¦¨©¨¨¥
ElNd zFOE` rAx` lW oYlWnOW¤¤§©§¨¤©§©©¨
ÎKExAÎWFcTd lW cg` mFi `N` opi ¥̀¨¤¨¤¨¤©¨¨
[Kxr oA] xfrl` iAx Fl xn` ,`Ed¨©©¦¤§¨¨¤£¨
[aEzMd xn`W Edf] ,LixacM i`Ce©©¦§¨¤¤¤¨©©¨

(bi ` dki`),deC mFId lM dnnW ippzp§¨©¦Ÿ¥¨¨©¨¨
,`Ed oMW rcze ,drW zFci iYXn uEg¦§¥§¨¨§¥©¤¥
(dxrna) `Fal dhFp WnXdWM ixdW¤£¥§¤©¤¤¤¨

axrOl]cr [KM] ,FxF`e FgFM WWY [ ©©£¨¨¥§¨©
lW oxF` gnvi(y) axrd `Fai [`N]W¤Ÿ¨¨¤¤¦§©¨¤

xn`PW ,l`xUi(f ci dixkf)axr zrl ¦§¨¥¤¤¡©§¥¤¤
.xF` didi¦§¤

rAx` cEArW o`Mn gikFdl Wi cFre§¥§¦©¦¨¦§©§©
.zFIklndni`,ziriax zEkln Ff] ©§¦¥¨©§§¦¦

DA aizkC(f f l`ipc)ipzni`e dligC ¦§¦¨§¦¨§¥§¨¦
.`tiTzedkWg,oei zEklnA [ §©¦¨£¥¨§©§¨¨

lMn l`xUi lW mdipir dkiWgdW¤¤¡¦¨¥¥¤¤¦§¨¥¦¨
.dxFYAW zFevndlFcBzEkln Ff ¦§¤©¨§¨©§

l`xUi xFMnl cF`n cr dlcBW ,icn̈©¤¨§¨©§¦§¦§¨¥
.mPigzltFp,ilaA zEklnA Ff ,(eilr) ¦¨¤¤¨¨§©§©§¦

.DciA l`xUi zxhr dltPWeilrEN` ¤¨§¨£¤¤¦§¨¥§¨¨¨¨¥
,gnvi ceC oA mdilrW ,l`rnWi ipA§¥¦§¨¥¤£¥¤¤¨¦¦§©

xn`PW(gi alw mildz)WiAl` eiaiF` ¤¤¡©§¨©§¦
.Fxfp uivi eilre zWAŸ¤§¨¨¨¦¦§

E`xap `l xnF` dixfr oA xfrl` iAx©¦¤§¨¨¤£©§¨¥Ÿ¦§§

,mPdiBl mivrl `N` EN`d zFIklOd©©§¦¨¥¤¨§¥¦©¥¦¨
xn`PW(fi weqt)ciRle oWr xEPz dPde ¤¤¡©§¦¥©¨¨§©¦

W`xn`PW ,mPdiB `N` xEPY oi`e , ¥§¥©¤¨¥¦¨¤¤¡©
(h `l diryi)oFIvA Fl xE` xW` 'd m`p§ª£¤§¦

lWExiA Fl xEPzem(g"kt `"xc iwxt). §©¦¨¨¦
mdxa`l `EdÎKExAÎWFcTd d`xd KM̈¤§¨©¨¨§©§¨¨
Fl d`xde ,mPdibe zFIkln cEArW¦§©§¦§¥¦¨§¤§¨
ÎKExAÎWFcTd Fl xn` ,zFpAxwe dxFY¨§¨§§¨©©¨¨
dxFYA oiwqFr l`xUIW onf lM `Ed¨§©¤¦§¨¥§¦©¨
mipXd on oilFSip Eidi ,zFpAxTaE©¨§¨¦§¦¦¦©§©¦
ziA cizr la` ,oigilvnE EN`d̈¥©§¦¦£¨¨¦¥
dnA ,lhAil zFpAxwe ,axgil WCwOd©¦§¨¥¨¥§¨§§¦¨¥§¨
cEArWA ,Lipa EcArYWIW utg dY ©̀¨¨¥¤¦§©§§¨¤§¦§
dide ,mPdiB lW DpicA F` zFIkln©§¦§¦¨¤¥¦¨§¨¨
zFprN dn rcFi did `le mdxa` DnŸ¥©©§¨¨§Ÿ¨¨¥©©©£
`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` ,xFgale§¦§¨©©¨¨
cEArWA Ll xgA ,DnY dY` dOn¦©©¨¨¥©§©§§¦§
`Ed `cd ,mPdiBA EpFCi l`e zFIkln©§¦§©¦©¥¦¨£¨

aizkC(l al mixac)mxEv iM `l m` ¦§¦¦Ÿ¦¨
,mdxa` df 'mxEv' ,mxiBqd 'de mxkn§¨¨©¦§¦¨¨¤©§¨¨

xn`PW(` `p diryi)xEv l` EhiAd ¤¤¡©©¦¤
mzaSg(`k cn x"a):bi dxez ª©§¤

(bi).íúBà epòå íeãáòådOA cbpM ©£¨§¦¨§¤¤©¨
'ebe rc`(g weqt): ¥©

rAx` cbpM .dpW zF`n rAx ©̀§©¥¨¨§¤¤©§©
rAx` dlFr 'dOA' ,xg` xaC .zFaiY¥¨¨©¥©¨¤©§©

jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
אמר: למצרים ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה מז)ׁשּׁשים ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹהרי
ׁשהיה  מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹמאֹות,
הּׁשנים  ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּכׁשּיצאּו

לידת  אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר קהת Ì‰Ï.מׁשה ׁשחי ‡Ï ı¯‡a∑,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ
להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר ּבגרר",(בראשית יצחק קה)"ויגר "ויעקב (תהלים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

חם",ּגר מז)ּבארץ ּבאנּו(בראשית ּבארץ .""לגּור ְֶֶֶָָָָָָ

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑" יׂשראל את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע לרּבֹות ‡ÈÎ.וגם", Ôc∑ ¿«∆«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻ»»…ƒ
מּכֹות  ÏB„b.ּבעׂשר LÎ¯a∑,ּגדֹול ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְֶֶַƒ¿À»ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָ

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּכל ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ולא Ï‡∑?אליו ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא עבֹודהֿזרה, עֹובד אביו ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ּתׁשּובה  ּתרח ׁשעׂשה לּמד.‰·BË ‰·ÈNa ¯·wz∑ עׂשו יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

מרד  ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים חמׁש מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה .עׂשו לתרּבּות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשּבארץ לפי הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ׁשלׁשה ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
"לתת ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ירד ּכנען יעקב היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ  מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון, ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא ÔÂÚ.היה למצרים, ÌÏL ‡Ï Èk ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹƒ…»≈¬…
È¯BÓ‡‰∑,סאתּה ׁשּתתמּלא עד מאּמה נפרע  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין זמן, אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »¡ƒְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻ

כז)ׁשּנאמר ּתריבּנה (ישעיה ּבׁשּלחּה "ּבסאּסאה :". ְְְְְֱִֶֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al jxk zegiy ihewl)

ההההּנּנּנּנהההה עדעדעדעד האמריהאמריהאמריהאמרי עעעעֹוֹוֹוֹוןןןן ׁשׁשׁשׁשלםלםלםלם לאלאלאלא טז)ּכּכּכּכיייי ּכנען (טו, ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן נזּכר לּמה לׁשאל, יׁש ִִִִֹֹ ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
מפרׁש רׁש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת זמן זמן זמן זמן ּכּלּה, אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו עדעדעדעד מארצמארצמארצמארצֹוֹוֹוֹו ממממׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתּלּלּלּלחחחח ויׁשלהילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָֻֻ

ׁשאר  ׁשל עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי עֹון רק נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלפרׁש
ידי  על מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ידי על נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהאּמֹות.

ְַֻיהֹוׁשע.

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

wxt)A wiQn cFre .y"a z"`A zF`n¥§§©¦¦
mixcp(n oey`x(.al)Wprp dn ipRn §¨¦¦§¥¨¤¡©

ipRn ,eipa EcArYWPW mdxa ©̀§¨¨¤¦§©§§¨¨¦§¥
itpM zgY qpMiNn mc` ipA cixtdW¤¦§¦§¥¨¨¦¦¨¥©©©§¥

xn`PW ,dpikXd(`k ci lirl)il oY ©§¦¨¤¤¡©¤¦
:WtPdci dxez ©¤¤

(ci).eàöé ïë éøçàå`g` 'x xn` §©£¥¥¥§¨©©¨
o`M aizMixg`,'xg`' aizM `le §¦¨©£¥§¨§¦©©

cizrW zFMn xUr Fl fnx o`M̈¨©¤¤©¤¨¦
mixvnA miIxvOd lr `iadlcn x"a) §¨¦©©¦§¦¦§¦§©¦

(k:eh dxez
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(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו ׂשּקיהם",(בראשית מריקים הם יג)"ויהי ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַ
זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה.‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ רמז ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ«¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿ַָ

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו היה לֹו ואם ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו "ּבאה" ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
הּׁשמׁש "ויהי ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ׁשֹוקעת, ּכׁשהיא מבאר היה ּבאל"ף, למּטה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹטעמֹו
ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר  נמצא היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלבא",

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון למעלה, ּכׁשהּטעם ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, כט)ׁשּתי ּבאה",(לקמן "ורחל ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לז) אלּמתי",(לקמן א)"קמה עכׁשו (רות ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ׁשבה "הּנה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: ,כט)והֹול הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑ עׂשּויה היא ּכאּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)אמירתֹו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ¿«¿¬»«ƒְֲֲִִִֶַָָָָ««»»«»…¿«¿»

יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא מעדן,לפי הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ב)ׁשּנאמר: ל(לעיל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל - מל עבד הדיֹוט: מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי ."והּנהר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר),ועּמֹון ּומֹואב אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא להם נתן ולא ּכאן, י ׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: לעתיד, ירּׁשה להיֹות עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, יא)והם ּובני (ישעיה ידם מׁשלֹוח ּומֹואב "אדֹום ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מׁשמעּתם  ."עּמֹון ְְִַַָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: לׂשרה, ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבת ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה ולא .זה, ְְְִִֵֶַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ הרּוס אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ׁשאין מי על pnÓ‰.לּמד ‰a‡∑ ׁשאכניס ּבזכּות «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָƒ»∆ƒ∆»ְְִִֶַ

לתֹו È¯N.ּביתי צרתי ÏB˜Ï∑(ב"ר)הּקדׁש .ׁשּבּהלרּוח ְִִֵָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ּכזה'לקחּתּה קדֹוׁש ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית (ב"ר)'אׁשרי.ÌÈL ¯NÚ ıwÓ∑ מֹועד «ƒ«»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָƒ≈∆∆»ƒֵ

ליּׂשא  חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה לאּׁשה סד)אחרת הּקבּוע B‚Â'.(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ∑ ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿∆∆«¿»¿
לֹו נאמר ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה חּוצהֿלארץ יׁשיבת ׁשאין יב)מּגיד עד (לעיל ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" : ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

יׂשראל  לארץ .ׁשיבא ְְִֵֶֶֶָָֹ

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה.‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑,ּכגּלּויּה סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «»…∆»»«««ִִִָָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְְִִֵַָָָָָ
מּביאה  נתעּברּתי ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמראה

.(ב"ר)ראׁשֹונה  ִָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:חמס ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, מּטילה טו)אני (לעיל ¬»ƒ»∆ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

נפקדת  אני והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי 
ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .(ב"ר)וׁשֹותק עּמ.ÈÈa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ

EÈÈ·e∑ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה חסר, ׁשּבּמקרא ּבינ לנקבה)ּכל נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל ׁשל , ּבעּבּורּה הרע עין ה ≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר  והלא הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהגר,

הראׁשֹון  הריֹון ׁשהּפילה מלּמד .אּלא ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'אּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»



מה jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו ׂשּקיהם",(בראשית מריקים הם יג)"ויהי ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַ
זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה.‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ רמז ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ«¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿ַָ

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו היה לֹו ואם ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו "ּבאה" ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
הּׁשמׁש "ויהי ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ׁשֹוקעת, ּכׁשהיא מבאר היה ּבאל"ף, למּטה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹטעמֹו
ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר  נמצא היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלבא",

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון למעלה, ּכׁשהּטעם ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, כט)ׁשּתי ּבאה",(לקמן "ורחל ְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
לז) אלּמתי",(לקמן א)"קמה עכׁשו (רות ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ׁשבה "הּנה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

ּכמֹו: ,כט)והֹול הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑ עׂשּויה היא ּכאּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)אמירתֹו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ¿«¿¬»«ƒְֲֲִִִֶַָָָָ««»»«»…¿«¿»

יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא מעדן,לפי הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
ב)ׁשּנאמר: ל(לעיל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל - מל עבד הדיֹוט: מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי ."והּנהר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר),ועּמֹון ּומֹואב אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא להם נתן ולא ּכאן, י ׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: לעתיד, ירּׁשה להיֹות עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, יא)והם ּובני (ישעיה ידם מׁשלֹוח ּומֹואב "אדֹום ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
מׁשמעּתם  ."עּמֹון ְְִַַָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: לׂשרה, ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבת ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה ולא .זה, ְְְִִֵֶַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ הרּוס אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ׁשאין מי על pnÓ‰.לּמד ‰a‡∑ ׁשאכניס ּבזכּות «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָƒ»∆ƒ∆»ְְִִֶַ

לתֹו È¯N.ּביתי צרתי ÏB˜Ï∑(ב"ר)הּקדׁש .ׁשּבּהלרּוח ְִִֵָָ¿»»ְֶֶַַָֹ

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑:ּבדברים ּכזה'לקחּתּה קדֹוׁש ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית (ב"ר)'אׁשרי.ÌÈL ¯NÚ ıwÓ∑ מֹועד «ƒ«»«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָƒ≈∆∆»ƒֵ

ליּׂשא  חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ׁשּׁשהתה לאּׁשה סד)אחרת הּקבּוע B‚Â'.(יבמות Ì¯·‡ ˙·LÏ∑ ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿∆∆«¿»¿
לֹו נאמר ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה חּוצהֿלארץ יׁשיבת ׁשאין יב)מּגיד עד (לעיל ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" : ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

יׂשראל  לארץ .ׁשיבא ְְִֵֶֶֶָָֹ

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑(ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה.‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑,ּכגּלּויּה סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «»…∆»»«««ִִִָָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְְִִֵַָָָָָ
מּביאה  נתעּברּתי ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמראה

.(ב"ר)ראׁשֹונה  ִָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:חמס ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, מּטילה טו)אני (לעיל ¬»ƒ»∆ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

נפקדת  אני והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי 
ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .(ב"ר)וׁשֹותק עּמ.ÈÈa 'B‚Â È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ

EÈÈ·e∑ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה חסר, ׁשּבּמקרא ּבינ לנקבה)ּכל נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל ׁשל , ּבעּבּורּה הרע עין ה ≈∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר  והלא הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻהגר,

הראׁשֹון  הריֹון ׁשהּפילה מלּמד .אּלא ְִִִֵֵֶֶַָָָָ

(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'אּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»



jlÎjlמו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ּכמֹו ּתהרי, יג)ּכׁשּתׁשּובי מנֹוח (שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ".Ôa z„ÏÈÂ∑ ודֹומה וילדּת, ּכמֹו ƒ»»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ
כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון BÓL."יׁשבּת ˙‡¯˜Â∑ את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו הּוא, צּוּוי ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»¿ְְְִֵֶֶָָָָָ

יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑:ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות כא)אֹוהב קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ∆∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
Ïka B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑ּבֹו ּומתּגרין אֹותֹו ׂשֹונאין ÔkLÈ.הּכל ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה »«…ְִִ¿«…ְְִִִַָֹ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ

.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה הראּיה אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו( רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ‰ÌÏ.)ספרים Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ¬«¬…ְְְִֵַָ

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהייתי
ו  - אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות אמר רגילה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

חרדה  ולא - זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", ."מֹות ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עליו  הּקדׁש רּוח יׁשמעאל ׁשרתה .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ÈÙÏ.ּולפטרֹון. Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ
ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑.נסיֹונֹותי ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי זה מדרׁשֹו:אף ּולפי ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדבר  לפני. מּום ּבעל אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ּתהיה הּזה ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל"ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
על  אֹות ל אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ה' חסר אּתה עכׁשו תמים", "והיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר:

ּכמנין רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמאיברי. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ

(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàî§«Ÿ

i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה עלֿידי ל להֹוריׁשּה הארץ , ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ׁשּלא ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ּכן (עליו, מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

וׁשֹולט  ּומֹוׁשל אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים המֹון אב ענין הּנה ּכי ּגֹוים. המֹון לאב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּדוקא
היה  לא לכן העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליהם.
אּמֹות  ׁשאין הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה אברם, ּכׁשּנּמֹול ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻלאברם
וׁשֹולט  אב ּבבחינת היה ׁשאברהם ּגֹוים, המֹון אב ענין נפעל ּדוקא אז יׂשראל, ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעֹולם

עליהם. ֲֵֵֶּומֹוׁשל
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים המֹון אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ּבזה יׁש ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין וגם , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  היה לא זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוה ֹות נׁשמֹות יֹורדים היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבהּמאמר,
כּו', להתּגּיר ורצֹון סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו העֹולם ּבאּמֹות ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻהּגרּות
מבאר  ּובזה להתּגּיר. רצֹון להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ירידה ּׁשּנעׂשה אברהם מילת אחרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן
נׁשמֹות  ענין ּכן ּגם ּבֹו ׁשּיׁש אף ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ּגרים הרּבה מֹוצאים ּׁשאין מה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבהּמאמר

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) fi.íéîú äéäå éðôì Cläúäitl) ¦§©¥§¨©¤§¥¨¦
dUrpe FnW lr `"d dtqFYp ('ebe¦§¨¥©§§©£¨
mixai` g"nx xRqnl minze mlẄ¥§¨¦§¦§©¥¨¦

mc`AW(fh `negpz)idlWA wiQn oke . ¤¨¨¨§¥©¦§¦§¥
[mixcp drAx`] (mixcpc iriax) wxR¤¤©§¨¨§¨¦

(:al)mxa` aizM ,`A` xA inx xn` ,¨©¨¦©©¨§¦©§¨
Fkilnd dNigYA ,mdxa` aizkE§¦©§¨¨©§¦¨¦§¦
miz`n lr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©¨©¦
lr sFQalE ,mixai` dWlWE mirAx ©̀§¨¦§¨¥¨¦§©©

,od EN`e ,dpFnWE mirAx` miz`n̈©¦©§¨¦§¨§¦¥
.dIeBd W`xe mipf` iYWE mipir iYW§¥¥©¦§¥¨§©¦§Ÿ©§¦¨
dlin lW gM lFcB dOM d`xE `aEŸ§¥©¨¨Ÿ©¤¦¨

mixcp drAx` wxtA `zi`cM(:`l). ¦§¦¨§¤¤©§¨¨§¨¦
`zlikOA xnYi`e(fh `gqtc 'qn)dn §¦§©©§¦§¨©

dxUe mdxa` aEzMd `xFw oi`X¤¥¥©¨©§¨¨§¨¨
EpivOW FnM ,dPYWPW xg` mnWA¦§¨©©¤¦§©¨§¤¨¦
F`xTW xg` awri `xwPW ,awriA§©£Ÿ¤¦§¨©£Ÿ©©¤§¨
ipRn ,l`xUi `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§¨¥¦§¥

`l oFW`xd dxUe mdxa` lW mnXW¤§¨¤©§¨¨§¨¨¨¦Ÿ
zg` zF` dtqFYp K` ,ixnbl xTrzp¦§©¥§©§¦©¦§¨©©
oeiMnE ,mXd owzpe mnW lr `"d lW¤¥©§¨§¦§©©¥¦¥¨
awri la` ,oFW`xd rTYWp owzPW¤¦§©¦§©©¨¦£¨©£Ÿ
ff `l oFW`xd mXde ,Wcg mW Fl `xwp¦§¨¥¨¨§©¥¨¦Ÿ¨

Exn` cFre .FnFwOn(my `zlikn)KkNW , ¦§§¨§¤§¨
`NW ipRn ,wgvi lW FnW dPYWp `lŸ¦§©¨§¤¦§¨¦§¥¤Ÿ
xn`PW ,dxEaBd iRn `N` mW Fl `xwp¦§¨¥¤¨¦¦©§¨¤¤¡©

(hi weqt):wgvi FnW z` z`xwea dxez §¨¨¨¤§¦§¨



מז jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©§́§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ּכמֹו ּתהרי, יג)ּכׁשּתׁשּובי מנֹוח (שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ".Ôa z„ÏÈÂ∑ ודֹומה וילדּת, ּכמֹו ƒ»»»ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ
כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון BÓL."יׁשבּת ˙‡¯˜Â∑ את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו הּוא, צּוּוי ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»¿ְְְִֵֶֶָָָָָ

יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑:ׁשּכתּוב ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות כא)אֹוהב קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ∆∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
Ïka B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑ּבֹו ּומתּגרין אֹותֹו ׂשֹונאין ÔkLÈ.הּכל ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה »«…ְִִ¿«…ְְִִִַָֹ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ

.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ׁשרֹואה הראּיה אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו( רֹואה ּדבר ׁשּום ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ‰ÌÏ.)ספרים Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ¬«¬…ְְְִֵַָ

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהייתי
ו  - אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות אמר רגילה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

חרדה  ולא - זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", ."מֹות ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
עליו  הּקדׁש רּוח יׁשמעאל ׁשרתה .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i iyiy meil inei xeriy

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ÈÙÏ.ּולפטרֹון. Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ
ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑.נסיֹונֹותי ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי זה מדרׁשֹו:אף ּולפי ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ּדבר  לפני. מּום ּבעל אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ּתמים, ּתהיה הּזה ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל"ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
על  אֹות ל אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' אברים: ה' חסר אּתה עכׁשו תמים", "והיה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר:

ּכמנין רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמאיברי. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ

(á)ðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàî§«Ÿ

i"yx£È˙È¯· ‰z‡Â∑זֹו מצוה עלֿידי ל להֹוריׁשּה הארץ , ּוברית אהבה ׁשל .ּברית ¿∆¿»¿ƒƒְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

(â):øîàì íéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìò íøáà ìtiå©¦¬Ÿ©§−̈©¨¨®©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−¥«Ÿ

i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ׁשּלא ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ
עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ּכן (עליו, מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

וׁשֹולט  ּומֹוׁשל אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים המֹון אב ענין הּנה ּכי ּגֹוים. המֹון לאב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּדוקא
היה  לא לכן העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻעליהם.
אּמֹות  ׁשאין הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה אברם, ּכׁשּנּמֹול ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻלאברם
וׁשֹולט  אב ּבבחינת היה ׁשאברהם ּגֹוים, המֹון אב ענין נפעל ּדוקא אז יׂשראל, ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעֹולם

עליהם. ֲֵֵֶּומֹוׁשל
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים המֹון אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ּבזה יׁש ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין וגם , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ענין  היה לא זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוה ֹות נׁשמֹות יֹורדים היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבהּמאמר,
כּו', להתּגּיר ורצֹון סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו העֹולם ּבאּמֹות ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻהּגרּות
מבאר  ּובזה להתּגּיר. רצֹון להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ירידה ּׁשּנעׂשה אברהם מילת אחרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן
נׁשמֹות  ענין ּכן ּגם ּבֹו ׁשּיׁש אף ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ּגרים הרּבה מֹוצאים ּׁשאין מה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבהּמאמר

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

C˙Èב  ÈbÒ‡Â CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ Ôz‡Â¿∆≈¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈»»
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ«¬»«¬»

ÈÈג  dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ Ì¯·‡ ÏÙe¿««¿»««ƒ«ƒƒ≈¿»
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`) fi.íéîú äéäå éðôì Cläúäitl) ¦§©¥§¨©¤§¥¨¦
dUrpe FnW lr `"d dtqFYp ('ebe¦§¨¥©§§©£¨
mixai` g"nx xRqnl minze mlẄ¥§¨¦§¦§©¥¨¦

mc`AW(fh `negpz)idlWA wiQn oke . ¤¨¨¨§¥©¦§¦§¥
[mixcp drAx`] (mixcpc iriax) wxR¤¤©§¨¨§¨¦

(:al)mxa` aizM ,`A` xA inx xn` ,¨©¨¦©©¨§¦©§¨
Fkilnd dNigYA ,mdxa` aizkE§¦©§¨¨©§¦¨¦§¦
miz`n lr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©¨©¦
lr sFQalE ,mixai` dWlWE mirAx ©̀§¨¦§¨¥¨¦§©©

,od EN`e ,dpFnWE mirAx` miz`n̈©¦©§¨¦§¨§¦¥
.dIeBd W`xe mipf` iYWE mipir iYW§¥¥©¦§¥¨§©¦§Ÿ©§¦¨
dlin lW gM lFcB dOM d`xE `aEŸ§¥©¨¨Ÿ©¤¦¨

mixcp drAx` wxtA `zi`cM(:`l). ¦§¦¨§¤¤©§¨¨§¨¦
`zlikOA xnYi`e(fh `gqtc 'qn)dn §¦§©©§¦§¨©

dxUe mdxa` aEzMd `xFw oi`X¤¥¥©¨©§¨¨§¨¨
EpivOW FnM ,dPYWPW xg` mnWA¦§¨©©¤¦§©¨§¤¨¦
F`xTW xg` awri `xwPW ,awriA§©£Ÿ¤¦§¨©£Ÿ©©¤§¨
ipRn ,l`xUi `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦§¨¥¦§¥

`l oFW`xd dxUe mdxa` lW mnXW¤§¨¤©§¨¨§¨¨¨¦Ÿ
zg` zF` dtqFYp K` ,ixnbl xTrzp¦§©¥§©§¦©¦§¨©©
oeiMnE ,mXd owzpe mnW lr `"d lW¤¥©§¨§¦§©©¥¦¥¨
awri la` ,oFW`xd rTYWp owzPW¤¦§©¦§©©¨¦£¨©£Ÿ
ff `l oFW`xd mXde ,Wcg mW Fl `xwp¦§¨¥¨¨§©¥¨¦Ÿ¨

Exn` cFre .FnFwOn(my `zlikn)KkNW , ¦§§¨§¤§¨
`NW ipRn ,wgvi lW FnW dPYWp `lŸ¦§©¨§¤¦§¨¦§¥¤Ÿ
xn`PW ,dxEaBd iRn `N` mW Fl `xwp¦§¨¥¤¨¦¦©§¨¤¤¡©

(hi weqt):wgvi FnW z` z`xwea dxez §¨¨¨¤§¦§¨



jlÎjlמח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
נֹולד  יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל ּגרים הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו יצא אברהם ּוכמאמר כּו', ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּגבֹוהֹות
יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ׁשאין אף ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ּבעׂשו מה־ּׁשאין־ּכן זֹו. ּברית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלפני

יצחק. ּכל ולא ּביצחק זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ׁשּנפרדה אחר נֹולד ּכי ּגרים, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבֹו

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑ לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ׁשהיתה רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּנאמר: ליהֹוׁשע, ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, על נתרעמה יב)ׂשרי יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

האדם: לעבֹודת ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבאּור
אחד  ּכל אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה נמׁשכים ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻידּוע
לנׁשים  ּבנֹוגע וכן מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו הּמּלה, ענין על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואחת
ואחד  אחד ּכל נחׁשב הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו - ּכ ּכדי ועד  דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה -ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
נהנה  ׁשאיני . . יׂשראל ּבערלי מּתר לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ּבּמׁשנה ּכדאיתא המּולים", ּבין ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻמּיׂשראל
"מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס מּפני מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי כּו'", יׂשראל ּבערלי אסּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלמּולים,

א). שיב, חנּכה הּתֹורה' 'אֹור ְֲֵַָָֻ(ראה
על־ידי  אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ד"אב הענין ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומּזה

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ּכחֹות להביא - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹענין
מקֹומֹו"], ׁשהּוא לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל מעלת ֹו [ּבדגמת ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכלֹומר:
ּומּמּצבם  הּמקֹום מּמּצב ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ּבמקֹומֹו ׁשּנמצאים אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהינּו,

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו העֹולם", "אב מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשל
- רק היא ועבֹודת ֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ׁשּמקּבל מּכיון מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻוּכאמּור

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות
יׁשרׁש ד"הּבאים הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, הּתֹורה ּבעניני ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוענין

יׂשרא  ּופרח יציץ ּכל יעקב סֹוף עד ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ּובאפן וגּלּוי, ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
וההסּתר, ההעלם את ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ה"עֹולם", לענין "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית הּגאּלה להתּגלּות ּומּיד ּתכף ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻוזֹוכים

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn `"i ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑ לאלהים ל להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם אלֹוּה)ּבר לֹו ׁשאין ּכמי - ּבחּוצהֿלארץ .הּדר «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑ היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ."ׁשמירתּה? ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹ

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ‡EÈ¯Á.אֹותם EÚ¯Ê ÔÈ·e∑אחרי להּולד ּכמֹו∑‰ÏBn.העתידין ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈«¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְ
לעׂשֹות  ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמ ֹו .להּמֹול, ְְְֲֲִֵֶַַָ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
:íëéðéáe éðéa¥¦−¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑.נֹוׂשא ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יאכל יעׂשה, ּכמֹו: יּפעל, לׁשֹון "יּמֹול" אבל "ּונׂשאתם", ּכמֹו אינו)"ּונמלּתם" ישן .(ברש"י ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות ב)איתא ּבּמילה (מג, ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי אמר כּו' הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו
ׁשּמחֹו וּדאי ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ּדוד, ּבידי היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה

ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, מהּנחת ּכתֹוצאה יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻולּבֹו
ּבהּנחת  ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, לאחר ּגם עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
מקּים  האדם ואין הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, הּנחת אחרי ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּתפּלין,

זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות מה־ּׁשאין־ּכן מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמצות
מהּול" "להיֹות ּגם אּלא הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות קונטרס ּדהּנה סוף חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

מצּוה המציצה) האדם חּיי מימי רגע ּדכל להּולדּתֹו,, הּׁשמיני ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, מהּול". "להיֹות הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא מהּול, הּוא הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמּכל־מקֹום

חּייו  ימי מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי מילה, ּבמצות רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ּכמצות ולא ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא,

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»



מט jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
נֹולד  יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל ּגרים הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו יצא אברהם ּוכמאמר כּו', ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּגבֹוהֹות
יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ׁשאין אף ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ּבעׂשו מה־ּׁשאין־ּכן זֹו. ּברית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלפני

יצחק. ּכל ולא ּביצחק זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ׁשּנפרדה אחר נֹולד ּכי ּגרים, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבֹו

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑ לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ׁשהיתה רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשהּוא

ׁשּנאמר: ליהֹוׁשע, ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, על נתרעמה יב)ׂשרי יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

האדם: לעבֹודת ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּבאּור
אחד  ּכל אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה נמׁשכים ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻידּוע
לנׁשים  ּבנֹוגע וכן מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו הּמּלה, ענין על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָואחת
ואחד  אחד ּכל נחׁשב הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו - ּכ ּכדי ועד  דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה -ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ
נהנה  ׁשאיני . . יׂשראל ּבערלי מּתר לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ּבּמׁשנה ּכדאיתא המּולים", ּבין ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻמּיׂשראל
"מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס מּפני מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי כּו'", יׂשראל ּבערלי אסּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹלמּולים,

א). שיב, חנּכה הּתֹורה' 'אֹור ְֲֵַָָֻ(ראה
על־ידי  אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ד"אב הענין ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָּומּזה

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ּכחֹות להביא - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹענין
מקֹומֹו"], ׁשהּוא לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל מעלת ֹו [ּבדגמת ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּכלֹומר:
ּומּמּצבם  הּמקֹום מּמּצב ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ּבמקֹומֹו ׁשּנמצאים אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהינּו,

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו העֹולם", "אב מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשל
- רק היא ועבֹודת ֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ׁשּמקּבל מּכיון מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻוּכאמּור

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות
יׁשרׁש ד"הּבאים הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, הּתֹורה ּבעניני ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָוענין

יׂשרא  ּופרח יציץ ּכל יעקב סֹוף עד ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ּובאפן וגּלּוי, ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
וההסּתר, ההעלם את ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ה"עֹולם", לענין "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהעֹולם,

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה האמּתית הּגאּלה להתּגלּות ּומּיד ּתכף ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֻוזֹוכים

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn `"i ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑ לאלהים ל להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»
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(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם אלֹוּה)ּבר לֹו ׁשאין ּכמי - ּבחּוצהֿלארץ .הּדר «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑ היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ."ׁשמירתּה? ְְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹ

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ‡EÈ¯Á.אֹותם EÚ¯Ê ÔÈ·e∑אחרי להּולד ּכמֹו∑‰ÏBn.העתידין ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈«¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְ
לעׂשֹות  ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמ ֹו .להּמֹול, ְְְֲֲִֵֶַַָ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
:íëéðéáe éðéa¥¦−¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑.נֹוׂשא ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ליסֹוד יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
יאכל יעׂשה, ּכמֹו: יּפעל, לׁשֹון "יּמֹול" אבל "ּונׂשאתם", ּכמֹו אינו)"ּונמלּתם" ישן .(ברש"י ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבמנחֹות ב)איתא ּבּמילה (מג, ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי אמר כּו' הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו
ׁשּמחֹו וּדאי ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ּדוד, ּבידי היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה

ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, מהּנחת ּכתֹוצאה יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻולּבֹו
ּבהּנחת  ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, לאחר ּגם עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָויׁש
מקּים  האדם ואין הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, הּנחת אחרי ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻּתפּלין,

זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות מה־ּׁשאין־ּכן מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָמצות
מהּול" "להיֹות ּגם אּלא הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות קונטרס ּדהּנה סוף חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

מצּוה המציצה) האדם חּיי מימי רגע ּדכל להּולדּתֹו,, הּׁשמיני ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, מהּול". "להיֹות הּוא ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא מהּול, הּוא הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָמּכל־מקֹום

חּייו  ימי מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי מילה, ּבמצות רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻועל־ּפי־זה
ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ּכמצות ולא ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּוא,

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
:‡e‰ CaÓ ‡Ïc ÔÈÓÓÚ ¯a ÏkÓ ‡tÒÎ«¿»ƒ…««¿ƒ¿»ƒ¿»
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zixAd zrWA dXcTd Wtp zqipM§¦©¤¤©§ª¨¦§©©§¦

ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מילה" ּבמצות כּו' היא הּקדֹוׁשה זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן (וראה ּכתּוב ד סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

למקרא) ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק גידּול זהר ּפרק ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְִֵֵֶֶֶַַַָ
ה). סעיף רסג סימן יֹורה־דעה 'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָּבנים,

ּכּלּה" הּתֹורה ּכל אֹותֹו "מלּמדין הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן , אינֹו ב)ולכאֹורה ל, ואי(נדה קדֹוׁשה, נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּמילה? ּברית ּבעת היא הּקדּׁשה נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻיתאים

מּלׁשֹון  מצוה הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה מילה ּבברית מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻויׁש
וחּבּור" ג)"צותא מה, בחוקותי תורה, המקּים (לקוטי האדם ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם את לחּבר ענינן , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּבּבׂשר נּכר אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּיד.הּמצוה. ּגּוף ּנה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ
הּמצוה  על־ידי ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ּגלּוי ׁשּנּוי נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר ְְִִַַַָנּכר
הּנפׁש ׁשל הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ּכניסת א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻולכן
קדֹוׁשה. נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ּבעת הּוא ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקדֹוׁשה 

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr xvFPW xWw - dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

לדרתיכםלדרתיכםלדרתיכםלדרתיכם ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
אֹותֹו למּול טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ימים, ח' ּבן ּכׁשהּוא ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָיׁש

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו עצמֹו את מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבהיֹותֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם ּבין ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל יג)ענינּה ּבבׂשרכם (יז, ּבריתי "והיתה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עֹולם". ְִִָלברית

אּלא  .יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו אי־אפׁשר ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקׁשר
ּבברית. הּנכנס אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ּכׁשהּוא  לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה והּברית הּקׁשר אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו
ּדעת, לֹו ׁשּתהיה עד לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה על־ידי נֹוצר ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבר

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים לברית אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחד ( ׁשּבת )ס"א ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה .(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ּכאן ¯L‡∑ מׁשּיּגיע ¿»≈»»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ¬∆…ƒִִֶַַ
ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ענּוׁש אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: ‰LÙp.לכלל ‰˙¯ÎÂ∑הֹול ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ¿ƒ¿¿»«∆∆ֵ

זמּנֹו קדם ּומת קד)ערירי .(שבת ְֲִִֵֶַֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
יג)ּכל  .(ברכות ֹ

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא לנערּותּה,ּומה יח)ׁשּנאמר:זרה עדנה"(לקמן לי ∑ÈzÎ¯·e‰."היתה ≈«¿ƒ…»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ≈«¿ƒ»
הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהנקת
ׁשּנאמר: הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה עּמּה, ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻואֹומרים:

כא) ּבמקצת (לקמן רמזֹו רּבה' 'ּבראׁשית ׂשרה", בנים ."הניקה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈

:ãìz¥¥«
i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ולא  ׂשרה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלמדּת
אברהם  על ּכמֹו:∑‰Ô·l.הקּפיד קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות ב)יׁש א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב "הרֹואה (שמואל ְְִִַַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

קּימת, היא זֹו אף לי'?אּתה"?; עֹוׂשה ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ּבלּבֹו: אמר וכ. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
‰L ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ ת"ק ּבני מֹולידין היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ּכדאי היתה ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכח  ּתׁשּות ּובא ּכבר, הּׁשנים נתמעטּו אברהם ּבימי ועד ּבׁשנה, ׁשּמּנח ּדֹורֹות מעׂשרה ּולמד וצא עֹולם, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ע' ּובני ס' ּבני ּתֹולדֹותיהן ׁשּמהרּו .אברהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ ּכזה ׂשכר מּתן לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה EÈÙÏ.הלואי ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי  ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,ּביראת. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון אנחנּו",(לקמן אׁשמים ד)"אבל ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ¬»ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ¿»»»

˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ׁשם על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' לפי (ׁשּנּמֹול אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" "ואת אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי אקים )ׁשאֹומר: "ואתּֿבריתי . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
קלֿוחמר  למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאת
וקלֿוחמר  יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי אתֹו ּברכּתי "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹּבן

אתֿיצחק" אקים יצחק ∑‡˙È˙È¯aŒ."ואתּֿבריתי ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ְְְִִִִֶֶָָ∆¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ
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ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מילה" ּבמצות כּו' היא הּקדֹוׁשה זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן (וראה ּכתּוב ד סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

למקרא) ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק גידּול זהר ּפרק ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְִֵֵֶֶֶַַַָ
ה). סעיף רסג סימן יֹורה־דעה 'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָָּבנים,

ּכּלּה" הּתֹורה ּכל אֹותֹו "מלּמדין הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן , אינֹו ב)ולכאֹורה ל, ואי(נדה קדֹוׁשה, נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּמילה? ּברית ּבעת היא הּקדּׁשה נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻיתאים

מּלׁשֹון  מצוה הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה מילה ּבברית מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻויׁש
וחּבּור" ג)"צותא מה, בחוקותי תורה, המקּים (לקוטי האדם ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם את לחּבר ענינן , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּבּבׂשר נּכר אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּיד.הּמצוה. ּגּוף ּנה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ
הּמצוה  על־ידי ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ּגלּוי ׁשּנּוי נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר ְְִִַַַָנּכר
הּנפׁש ׁשל הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ּכניסת א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻולכן
קדֹוׁשה. נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ּבעת הּוא ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּקדֹוׁשה 

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd iciÎlr xvFPW xWw - dlin zixA§¦¦¨¤¤¤¨©§¥©¨¨

לדרתיכםלדרתיכםלדרתיכםלדרתיכם ּכּכּכּכלללל־־־־זכרזכרזכרזכר לכםלכםלכםלכם ייייּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ימיםימיםימיםימים יב)ּוּוּוּובןבןבןבן־־־־ׁשׁשׁשׁשמנתמנתמנתמנת (יז, ְְְְֶֶֶֶֹֹ ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹ
אֹותֹו למּול טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ימים, ח' ּבן ּכׁשהּוא ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָיׁש

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו עצמֹו את מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבהיֹותֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם ּבין ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל יג)ענינּה ּבבׂשרכם (יז, ּבריתי "והיתה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָ
עֹולם". ְִִָלברית

אּלא  .יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו אי־אפׁשר ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻקׁשר
ּבברית. הּנכנס אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּקּב"ה

ּכׁשהּוא  לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה והּברית הּקׁשר אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו
ּדעת, לֹו ׁשּתהיה עד לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה על־ידי נֹוצר ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבר

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים לברית אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
לאחד ( ׁשּבת )ס"א ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה .(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ זכר ּבין נּכר ׁשהּוא מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ּכאן ¯L‡∑ מׁשּיּגיע ¿»≈»»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ¬∆…ƒִִֶַַ
ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ענּוׁש אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: ‰LÙp.לכלל ‰˙¯ÎÂ∑הֹול ְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ¿ƒ¿¿»«∆∆ֵ

זמּנֹו קדם ּומת קד)ערירי .(שבת ְֲִִֵֶַֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«≈»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
יג)ּכל  .(ברכות ֹ

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא לנערּותּה,ּומה יח)ׁשּנאמר:זרה עדנה"(לקמן לי ∑ÈzÎ¯·e‰."היתה ≈«¿ƒ…»ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ≈«¿ƒ»
הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהנקת
ׁשּנאמר: הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה עּמּה, ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻואֹומרים:

כא) ּבמקצת (לקמן רמזֹו רּבה' 'ּבראׁשית ׂשרה", בנים ."הניקה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈

:ãìz¥¥«
i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ולא  ׂשרה על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹלמדּת
אברהם  על ּכמֹו:∑‰Ô·l.הקּפיד קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות ב)יׁש א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב "הרֹואה (שמואל ְְִִַַָָ«¿∆ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

קּימת, היא זֹו אף לי'?אּתה"?; עֹוׂשה ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מה לאחר זה חסד 'הנעׂשה ּבלּבֹו: אמר וכ. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
‰L ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ ת"ק ּבני מֹולידין היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ּכדאי היתה ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּכח  ּתׁשּות ּובא ּכבר, הּׁשנים נתמעטּו אברהם ּבימי ועד ּבׁשנה, ׁשּמּנח ּדֹורֹות מעׂשרה ּולמד וצא עֹולם, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
ע' ּובני ס' ּבני ּתֹולדֹותיהן ׁשּמהרּו .אברהם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ ּכזה ׂשכר מּתן לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה EÈÙÏ.הלואי ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי  ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,ּביראת. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון אנחנּו",(לקמן אׁשמים ד)"אבל ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ¬»ְְְְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ¿»»»

˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ ימים וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ׁשם על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' לפי (ׁשּנּמֹול אּלא וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? לּמה ּבריתי" "ואת אחרים: ספרים ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי לֹומר: ּתלמּוד הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי אקים )ׁשאֹומר: "ואתּֿבריתי . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ
קלֿוחמר  למד מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר מּבטן. קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" ְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאת
וקלֿוחמר  יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי אתֹו ּברכּתי "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֹּבן

אתֿיצחק" אקים יצחק ∑‡˙È˙È¯aŒ."ואתּֿבריתי ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ְְְִִִִֶֶָָ∆¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ



jlÎjlנב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑:ּכמֹו יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ וׁשּלא הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

אֹויביו מקֹום'יהיּו ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ראינּוהּו, 'אּלּו אֹומרים : ּדֹורֹו לׁשֹון ∑ÏÓiÂ.ּובני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»»ְ
.וּיפעל  ְִַַ

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑:ּכמֹו ב)ּבהּפעלֹו, ׁשהיה (∑BÏn‰a."ּבהּבראם"(לעיל מתירא, והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן  רׁש"י רּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה .)זקן. ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑ ׁשּכבר ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
עלֿי  ּבֹונתמע נאמר לכ הּמילה, ולפרע ערלה לחת הזקק ילד, ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. "את"די  ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

רבה) .(בראשית

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה צ"ט לאברהם ויׁשמעאל ׁשּמלאּו אברהם נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
.ּבנֹו ְ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג  ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈ·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו  ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`k).÷çöé úà íé÷à éúéøa úàå§¤§¦¦¨¦¤¦§¨
oFwixhFp miw``xWwWCiicic ¨¦§¦£¤¦©§¦

n:ohAak dxez ¦¤¤

(ek).äfä íBiä íöòal`ilnB oAx §¤¤©©¤©¨©§¦¥
,gp oA mWl `xwe mdxa` glW xnF`¥¨©©§¨¨§¨¨§¥¤Ÿ©
EdnE ,FpA l`rnWi z`e FzF` lnE¨§¤¦§¨¥§©

mvrA.mFi lW FzxEabA , §¤¤¦§¨¤
WcFg lW xFUrA `N` cFr `le§Ÿ¤¨¤¨¤¤
o`M xn`p ,mixERMd mFi `Ed iriaXd©§¦¦©¦¦¤¡©¨

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם כו)ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אברהםאברהםאברהםאברהם(יז, ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים פכ"ט)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם אליעזר דרבי ׁשּלא (פרקי מילה הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנצטּוה  ּדמּכיון לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים אבינּו ואברהם טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבזמּנּה

מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, א)על יא, השנה ראש - אּלא ּבזמּנּה.(תוד"ה מילה זֹו הרי , ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«

סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו פפפ

לך  לך פרשת חסלת

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

äö÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êì-êì úùøôì äøèôä

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

mvrAxn`pe) ,'mvrA' oNdl xn`pe , §¤¤§¤¡©§©¨§¤¤
lke] (mkizeytp z` eprz oldln§¨
dGd mFId mvrA [EUrz `l dk`ln§¨¨Ÿ©£§¤¤©©¤

[`Ed mixRM mFi iM](hk bk `xwie)dn , ¦¦ª¦©
mFi o`M s` ,mixERMd mFi oNdN§©¨©¦¦©¨
ÎWFcTd dpWe dpW lkaE ,mixERMd©¦¦§¨¨¨§¨¨©¨

lW FzixA mC d`Fx `EdÎKExÄ¤©§¦¤
lM lr Epl xRknE Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦§©¥¨©¨

EpizFpFer(h"kt `"xc iwxt). £¥
dAx ziW`xaA xnYi`e(a hn)lhPW §¦§©¦§¥¦©¨¤¨©

`AWkE ,FzlxrA fg`e oiMq mdxa ©̀§¨¨©¦§¨©§¨§¨§¤¨

,owf didW ipRn `xiizn did KFzgl©£¨¨¦§¨¥¦§¥¤¨¨¨¥
lFkiaM ,`EdÎKExAÎWFcTd FriIqe§¦§©¨¨¦§¨

xn`PW ,FOr fg`e Fci glW(g h dingp) ¨©¨§¨©¦¤¤¡©
cOln ,zixAd FOr zFxke§¨¦©§¦§©¥

:FxfrWfk dxez ¤£¨

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם כו)ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אברהםאברהםאברהםאברהם(יז, ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים פכ"ט)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם אליעזר דרבי ׁשּלא (פרקי מילה הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנצטּוה  ּדמּכיון לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים אבינּו ואברהם טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבזמּנּה

מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, א)על יא, השנה ראש - אּלא ּבזמּנּה.(תוד"ה מילה זֹו הרי , ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«

סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו פפפ

לך  לך פרשת חסלת

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

äö÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êì-êì úùøôì äøèôä

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

mvrAxn`pe) ,'mvrA' oNdl xn`pe , §¤¤§¤¡©§©¨§¤¤
lke] (mkizeytp z` eprz oldln§¨
dGd mFId mvrA [EUrz `l dk`ln§¨¨Ÿ©£§¤¤©©¤

[`Ed mixRM mFi iM](hk bk `xwie)dn , ¦¦ª¦©
mFi o`M s` ,mixERMd mFi oNdN§©¨©¦¦©¨
ÎWFcTd dpWe dpW lkaE ,mixERMd©¦¦§¨¨¨§¨¨©¨

lW FzixA mC d`Fx `EdÎKExÄ¤©§¦¤
lM lr Epl xRknE Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦§©¥¨©¨

EpizFpFer(h"kt `"xc iwxt). £¥
dAx ziW`xaA xnYi`e(a hn)lhPW §¦§©¦§¥¦©¨¤¨©

`AWkE ,FzlxrA fg`e oiMq mdxa ©̀§¨¨©¦§¨©§¨§¨§¤¨

,owf didW ipRn `xiizn did KFzgl©£¨¨¦§¨¥¦§¥¤¨¨¨¥
lFkiaM ,`EdÎKExAÎWFcTd FriIqe§¦§©¨¨¦§¨

xn`PW ,FOr fg`e Fci glW(g h dingp) ¨©¨§¨©¦¤¤¡©
cOln ,zixAd FOr zFxke§¨¦©§¦§©¥

:FxfrWfk dxez ¤£¨

d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של
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שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י
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(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑:ּכמֹו יכלּו, כה)ּכעננים ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ וׁשּלא הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ּבּלילה, ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹ

אֹויביו מקֹום'יהיּו ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ראינּוהּו, 'אּלּו אֹומרים : ּדֹורֹו לׁשֹון ∑ÏÓiÂ.ּובני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»»ְ
.וּיפעל  ְִַַ

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑:ּכמֹו ב)ּבהּפעלֹו, ׁשהיה (∑BÏn‰a."ּבהּבראם"(לעיל מתירא, והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

יׁשן  רׁש"י רּבה ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה .)זקן. ְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑ ׁשּכבר ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ
עלֿי  ּבֹונתמע נאמר לכ הּמילה, ולפרע ערלה לחת הזקק ילד, ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. "את"די  ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

רבה) .(בראשית

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה צ"ט לאברהם ויׁשמעאל ׁשּמלאּו אברהם נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
.ּבנֹו ְ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג  ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈ·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
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,gp oA mWl `xwe mdxa` glW xnF`¥¨©©§¨¨§¨¨§¥¤Ÿ©
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mvrA.mFi lW FzxEabA , §¤¤¦§¨¤
WcFg lW xFUrA `N` cFr `le§Ÿ¤¨¤¨¤¤
o`M xn`p ,mixERMd mFi `Ed iriaXd©§¦¦©¦¦¤¡©¨

jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהםאברהםאברהםאברהם ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם כו)ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אברהםאברהםאברהםאברהם(יז, ננננּמּמּמּמֹוֹוֹוֹולללל ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים פכ"ט)ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם אליעזר דרבי ׁשּלא (פרקי מילה הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנצטּוה  ּדמּכיון לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים אבינּו ואברהם טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻּבזמּנּה

מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, א)על יא, השנה ראש - אּלא ּבזמּנּה.(תוד"ה מילה זֹו הרי , ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«

סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו פפפ

לך  לך פרשת חסלת

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

äö÷ 'îòá ñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì êì-êì úùøôì äøèôä

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

mvrAxn`pe) ,'mvrA' oNdl xn`pe , §¤¤§¤¡©§©¨§¤¤
lke] (mkizeytp z` eprz oldln§¨
dGd mFId mvrA [EUrz `l dk`ln§¨¨Ÿ©£§¤¤©©¤

[`Ed mixRM mFi iM](hk bk `xwie)dn , ¦¦ª¦©
mFi o`M s` ,mixERMd mFi oNdN§©¨©¦¦©¨
ÎWFcTd dpWe dpW lkaE ,mixERMd©¦¦§¨¨¨§¨¨©¨

lW FzixA mC d`Fx `EdÎKExÄ¤©§¦¤
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d"kyz'd ,oeygxn `"i ,jlÎjl t"y zgiy

חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י
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המשך מעמוד טי



נד

יום ראשון - ה' מרחשון
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום רביעי - ח' מרחשון
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שני - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום חמישי - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שלישי - ז' מרחשון
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שישי - י' מרחשון
מפרק נה

עד סוף פרק נט

שבת קודש - י"א מרחשון
פרק כ

מפרק ס עד סוף פרק סה

לשבוע פרשת לך־לך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 

oeygxn 'd oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ה' ראשון יום
אגרת כו  ,bnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòå"rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
`ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexit micnel

d`iltziyilycvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa ,
df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp dxezd on wlgy oiprd

did `l jkl m`zday
xeqi` ipica cenild
dltzd oipr dgec xzide
xdefd zeceq it lr cqepy
ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
xzide xeqi`a cenild
ixd ,dltzd zevn z`
,el` ze`ilt izyl sqepa
itk ,ziyily d`ilt dpyi

:oldl hxtiyéàøLôà C ¥¤§¨
àì çéLnä úBîélL¤¦©¨¦©Ÿ
úBëìä òãéì eëøèöé¦§¨§¥©¦§

éà ék ,äøäèå äàîèå øzäå øeqàíâå úBðaøwä eèçLé C ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¦¥¦§£©¨§¨§©
ïélç,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25 ª¦¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä íéìñBtä äiäLez` zlqetd - §¦¨©§¦©§¦¨§¦©©©¦
,dhigydèçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeé éëåhgeyd -éìa §¦¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦

äéäz ïékqä íâå ?äñøãe äiäL,raha -äàéøambt ila - §¦¨§¨¨§©©©¦¦§¤§¦¨
?íìBòì äîéât éìa úãîBòåjky xacd llyeny oeeike - §¤¤§¦§¦¨§¨

`l dhigydy ick zekldd zrcl ixd gxkdd on - raha didi
,dleqt didzúBëìä äaøä ãBòåzhigya zexeywd - §©§¥¦§
,'eke zepaxwdíâå ,ïéøeqà øàLe íãå áìçzekld -úàîè ¥¤§¨§¨¦¦§©ª§©

eéäé únä26ïéëéøözepaxwd eaixwiy mipdkd -,òãéì- ©¥¦§§¦¦¥©
,zrcl:áéúëãkaezky enk -27:äðL äàî ïa øòpä" §¦§¦©©©¤¥¨¨¨
"úeîé28,ixd mikixve - dzind oipr didi mipt lk lr ixd - ¨

,zn z`neh ipic zrclíâåzekld -éøö úãìBé úàîèC §©ª§©¤¤¨¦
:áéúëãk ,òãéìaezky enk -29:"åcçé úãìBéå äøä"30,- ¥©§¦§¦¨¨§¤¤©§¨

,giyn zle`ba mil`bpd oia eidiíBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨
,úçà äàéaîmiycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ¦¦¨©©

,clz mb mei eze`a ,xarzzy mei eze`a `l` ,cli zcledl
dze`n xg` meia micli cer dy` dze`l ecleei okn xg`le

,oey`xd clid clep dpnny d`iaøeqà ïéc ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦¦
,äpzLé àì dúàîèz`neh ipic zrcl ekxhviy ixd - ª§¨¨Ÿ¦§©¤

,"mei lka dy` clz m`" epyxity dn .giynd onfa mb zclei
- `ed ,clz mei eze`a ,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy

:iaxd azekmildzl mi`elin) q"yd ihewla l"fix`d 'itk"
.(a ,l) zaya i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl

"my b"`cg d`xedn yxtny l"fix`d yexitl m`zda -

,"mei lka clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy
,cg` meia didi xeaird onfy `id dpeekdy l"fix`d yxtn
l"fix`dy itk ,miycg dryz `ed xeaird onf dzry mewna
"mi`elin"a `aen ,(a ,l zay lr) "q"yd ihewl"a xne`
"wcv gnv"dl mildzl
xn`n seqae ,'k wxt lr
"`zpb" ligzndÎxeaic
gnv"dl xdefd ixe`ia)
fkzz cenr 'a wlg "wcv
itk df oi`e .(jli`e
zaya i"yx yxtny
zcleie dxd" weqtd
d`ian epnn) "eicgi
,(di`xd z` `xnbd
xarzzy mei eze`ay
mei eze`a - ycg clia
,mcew xeairn cli clz
iyecg" my xne`y itke
eze` ly dcilde oeixddy xnel xyt` i`y "`"yxdn zecb`
cinlzl d`xdy dnn di`x oi` f` ik ,cg` meia eidi cli
oi` zlebpxza mb ixdy ,mei lk mivia dcilend zlebpxz
`l` ,mei eze`a - dviad zcile xkfdn zxarzn `idy oeixdd

ni cg`e mixyr mixaer dviad zcill oeixdd oiaenk ,mi
i"yx yxtn ,"mei `"kl zlebpxz" zexekaa zxne` `xnbdy
dviad ddzyn ,xkfdn zxarzn zlebpxzdy ixg`y
jk cnel epi` l"fix`d eli`e .mei cg`e mixyr ,dznlydl
ly dcilde oeixddy `id dpeekdy `l` ,zaya `xnbd yexit

eze`meia md clecg`lr "mi`elin"a "wcv gnv"d ,ab` .
zlgzd) gp zyxt dax yxcnn `ian (lirl xkfpd) mildz
dy`y mei eze`ay ,leand iptl did jky ,(e"l dyxt
dfy ,o`k siqen owfd epaxy dn .dcli mb mei eze`a ,dxarzd

d`ia (ici lr) on dpeekd ,"zg` d`ian" didizg`dn lr .
`idy ,"zg` d`ian" `id dpeekdy ,yxtl mivexd mpyiy

":iaxd azk - cg` oaxw d`ianwizrnd mby izi`x dzr !?
.(dzr mb oic dfy hxtae) ?c"ecpl jiiy df dne !ok 'it 'bp`l
ziyew zvxezn mb dfae) "zg` d`ia (i"r) on" 'itd izrcle

."(b"`cgdzekiiy efi` :oky ,jk cenll xyt` i` azek iaxd -
oic dfy cgeinae ?o`k epipiprl jkl yimeik mb`wec e`le)

"zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxd cnel ,`l` .(giynd onfa
d`ia on -zg`cli clzcg`clie ,cg` meiaipyipy meia

dzid zg` d`iany (` ,fk) dcpa `xnbdn oiivn iaxde .'eke
dnke dnk exar dipyl zg` dcil oiayk micli ipy ly dcil
miycg dyly ly dxwn my d`ian `xnbdy itk ,mini

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

ùã÷ä úøâà
úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä
ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר ב"לוח 26."ולא שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,
התניא. ספר שבסוף כ.27.התיקון" סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ‰Ú¯˙30.ירמי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."לידה אז שתהי' "ראי'



נה oeygxn 'd oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ה' ראשון יום
אגרת כו  ,bnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòå"rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
`ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexit micnel

d`iltziyilycvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa ,
df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp dxezd on wlgy oiprd

did `l jkl m`zday
xeqi` ipica cenild
dltzd oipr dgec xzide
xdefd zeceq it lr cqepy
ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
xzide xeqi`a cenild
ixd ,dltzd zevn z`
,el` ze`ilt izyl sqepa
itk ,ziyily d`ilt dpyi

:oldl hxtiyéàøLôà C ¥¤§¨
àì çéLnä úBîélL¤¦©¨¦©Ÿ
úBëìä òãéì eëøèöé¦§¨§¥©¦§

éà ék ,äøäèå äàîèå øzäå øeqàíâå úBðaøwä eèçLé C ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¦¥¦§£©¨§¨§©
ïélç,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25 ª¦¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä íéìñBtä äiäLez` zlqetd - §¦¨©§¦©§¦¨§¦©©©¦
,dhigydèçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeé éëåhgeyd -éìa §¦¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦

äéäz ïékqä íâå ?äñøãe äiäL,raha -äàéøambt ila - §¦¨§¨¨§©©©¦¦§¤§¦¨
?íìBòì äîéât éìa úãîBòåjky xacd llyeny oeeike - §¤¤§¦§¦¨§¨

`l dhigydy ick zekldd zrcl ixd gxkdd on - raha didi
,dleqt didzúBëìä äaøä ãBòåzhigya zexeywd - §©§¥¦§
,'eke zepaxwdíâå ,ïéøeqà øàLe íãå áìçzekld -úàîè ¥¤§¨§¨¦¦§©ª§©

eéäé únä26ïéëéøözepaxwd eaixwiy mipdkd -,òãéì- ©¥¦§§¦¦¥©
,zrcl:áéúëãkaezky enk -27:äðL äàî ïa øòpä" §¦§¦©©©¤¥¨¨¨
"úeîé28,ixd mikixve - dzind oipr didi mipt lk lr ixd - ¨

,zn z`neh ipic zrclíâåzekld -éøö úãìBé úàîèC §©ª§©¤¤¨¦
:áéúëãk ,òãéìaezky enk -29:"åcçé úãìBéå äøä"30,- ¥©§¦§¦¨¨§¤¤©§¨

,giyn zle`ba mil`bpd oia eidiíBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨
,úçà äàéaîmiycg dryz zekgl ekxhvi `ly ,xnelk - ¦¦¨©©

,clz mb mei eze`a ,xarzzy mei eze`a `l` ,cli zcledl
dze`n xg` meia micli cer dy` dze`l ecleei okn xg`le

,oey`xd clid clep dpnny d`iaøeqà ïéc ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦¦
,äpzLé àì dúàîèz`neh ipic zrcl ekxhviy ixd - ª§¨¨Ÿ¦§©¤

,"mei lka dy` clz m`" epyxity dn .giynd onfa mb zclei
- `ed ,clz mei eze`a ,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy

:iaxd azekmildzl mi`elin) q"yd ihewla l"fix`d 'itk"
.(a ,l) zaya i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl

"my b"`cg d`xedn yxtny l"fix`d yexitl m`zda -

,"mei lka clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy
,cg` meia didi xeaird onfy `id dpeekdy l"fix`d yxtn
l"fix`dy itk ,miycg dryz `ed xeaird onf dzry mewna
"mi`elin"a `aen ,(a ,l zay lr) "q"yd ihewl"a xne`
"wcv gnv"dl mildzl
xn`n seqae ,'k wxt lr
"`zpb" ligzndÎxeaic
gnv"dl xdefd ixe`ia)
fkzz cenr 'a wlg "wcv
itk df oi`e .(jli`e
zaya i"yx yxtny
zcleie dxd" weqtd
d`ian epnn) "eicgi
,(di`xd z` `xnbd
xarzzy mei eze`ay
mei eze`a - ycg clia
,mcew xeairn cli clz
iyecg" my xne`y itke
eze` ly dcilde oeixddy xnel xyt` i`y "`"yxdn zecb`
cinlzl d`xdy dnn di`x oi` f` ik ,cg` meia eidi cli
oi` zlebpxza mb ixdy ,mei lk mivia dcilend zlebpxz
`l` ,mei eze`a - dviad zcile xkfdn zxarzn `idy oeixdd

ni cg`e mixyr mixaer dviad zcill oeixdd oiaenk ,mi
i"yx yxtn ,"mei `"kl zlebpxz" zexekaa zxne` `xnbdy
dviad ddzyn ,xkfdn zxarzn zlebpxzdy ixg`y
jk cnel epi` l"fix`d eli`e .mei cg`e mixyr ,dznlydl
ly dcilde oeixddy `id dpeekdy `l` ,zaya `xnbd yexit

eze`meia md clecg`lr "mi`elin"a "wcv gnv"d ,ab` .
zlgzd) gp zyxt dax yxcnn `ian (lirl xkfpd) mildz
dy`y mei eze`ay ,leand iptl did jky ,(e"l dyxt
dfy ,o`k siqen owfd epaxy dn .dcli mb mei eze`a ,dxarzd

d`ia (ici lr) on dpeekd ,"zg` d`ian" didizg`dn lr .
`idy ,"zg` d`ian" `id dpeekdy ,yxtl mivexd mpyiy

":iaxd azk - cg` oaxw d`ianwizrnd mby izi`x dzr !?
.(dzr mb oic dfy hxtae) ?c"ecpl jiiy df dne !ok 'it 'bp`l
ziyew zvxezn mb dfae) "zg` d`ia (i"r) on" 'itd izrcle

."(b"`cgdzekiiy efi` :oky ,jk cenll xyt` i` azek iaxd -
oic dfy cgeinae ?o`k epipiprl jkl yimeik mb`wec e`le)

"zg` d`ian" `id dpeekdy ,iaxd cnel ,`l` .(giynd onfa
d`ia on -zg`cli clzcg`clie ,cg` meiaipyipy meia

dzid zg` d`iany (` ,fk) dcpa `xnbdn oiivn iaxde .'eke
dnke dnk exar dipyl zg` dcil oiayk micli ipy ly dcil
miycg dyly ly dxwn my d`ian `xnbdy itk ,mini

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

ùã÷ä úøâà
úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä
ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר ב"לוח 26."ולא שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,
התניא. ספר שבסוף כ.27.התיקון" סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, ‰Ú¯˙30.ירמי'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."לידה אז שתהי' "ראי'



oeygxnנו 'e ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שני מרחשון יום ו'
,286 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

zexnl ,ipyd clid ly dcill cg` cli ly dcild oia exary
dfy siqen owfd epaxy dna .zg` d`ian eid zecild izyy

d`ia on didizg`dinzd uxezz e` ohwez (iaxd xne`)
zeidl leki df oi` ixdylkadcil ixg` oky ,meizg`mi`a

ly miax mini ixdxeqi`
oi` jkÎoia ixd ,d`ia
minid lka dcil mey
e` dray mdy dl`d
xzei minrt dxyr rax`
mday minid xy`n
j` ,zxzen d`ia
didi dfy mixne`yk

d`ianzg`d`iadn ixd
dzidyeid xzidd onfa

dnke dnk okn xg`l
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xacd jk ok`y itke
`xnbdy dn) zlebpxza
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aeh zrcd ur'' dlilg
- ''rxeàlà`irx"d ¤¨

xeqi`" xne` "`pnidn
,"xzideøîBì-äöBø¤©

øáãå øeñàä øác óeâc§¨¨¨¨§¨¨
øznäxacd mvr - ©ª¨

mipica xaecn ezece`
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá

êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá
øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
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ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, וניתוסף 34.מנחות שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ ˘ËÈÏ"‡:35.כאן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מ"ב פ"ב רמב"ם 36."חגיגה

היד. ספר בהקדמת

oeygxn 'e ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

y ,dl`xace xeq` dfxac,xzen dfáBèc àðìéàî àeä¥¦¨¨§
,òøå,''rxe aeh zrcd ur"n -,dâð útì÷ àeäLda - ¨¨¤§¦©Ÿ©

,rxe aeh axern'íéiç õò'a áeúkL Bîk37ì eäæå .ïBL §¤¨§¥©¦§¤§
,"øeñà",xeyw oeyln -ìBëé Bðéàå åéìò äøBL ätìwäL ¨¤©§¦¨¨¨¨§¥¨

äìòîì úBìòì- ©£§©§¨
,dyecwa,øznä øáãk§¨¨©ª¨

,dxzd oeyln -eðéäc- §©§
dzernyn ''xzen'' dlnd
øeñàå øeL÷ BðéàL¤¥¨§¨

,ätì÷alkei `ly - ©§¦¨
,dlrnl zelrlìëeéå§©

íãàä éãé-ìò úBìòì©£©§¥¨¨¨
BìëBàäxacd z` - ¨§
,xzend,'äì äðeëa- §©¨¨©

ick df xac lke`y
z` cearl gek el didiy

,'díúña íâå`edyk - §©¦§¨
ilan mzq eze` lke`
,dyrn zrya ,el didzy
,'d z` cearl ick dpeek
'ä ãáBòä íãà ìk̈¨¨¨¥
àéää äìéëàä çëaL¤§Ÿ©¨£¦¨©¦
,'äì ìltúîe ãîBì¥¦§©¥©
úBiúBà äNòpL àöîðå§¦§¨¤©£¨¦

ôzäå äøBzääìBòä äl ©¨§©§¦¨¨¨
øøápä çkî 'äì©¦Ÿ©©¦§¨

,àeää ìëànäî- ¥©©£¨©
lk`nay zeigd ,lk`y

,'dl dler `ide ,''dbep'' ztilwn `id,ìça eäæåon f`y - §¤§Ÿ
lk`n eze`ay zeigdy ick dlitze dxezl wwcfdl gxkdd

,'dl dlrzdîöòa dâð útì÷ì äiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨¦§¦©Ÿ©§©§¨
,úBîìBòä ìëaL úeiðBöéçä íòoky ,dilra f` `idy - ¦©¦¦¤§¨¨¨

zenlerd ziilr `id zay38,íéâeðòz ìk ìëàì äåöî ïëì̈¥¦§¨¤¡Ÿ¨©£¦
úaLa-dnvr dlik`dgekay dn wx `l ,devn `id zaya §©¨

,lltzne cnel `ed `idd dlik`da úBaøäìezlik` - §©§§
å øNáziizya -ìçaL óà ,ïéélek`l ytgn `edyk - ¨¨§©¦©¤§Ÿ

,oii zezyle xya,"àáBñå ììBæ" àø÷ð,zaya eli`e - ¦§¨¥§¥
lk ,mipt lk lr .devn ef ,zay bper myl lke` `edyk
ea yie dtilwa xeyw epi`y ''xzid'' ly xaca `ed xen`d
ly oey`xd wlgay 'f wxta xaqeny itke ,zelrl zlekid

.''`ipz''d xtqøeqà øáãa ïk-ïéàM-äîlek`l xeq`y - ©¤¥¥¦§©¦
,eze`úBìòì ìBëé BðéàL,dyecwl -úaLa àììça àìå ¤¥¨©£Ÿ§©¨§Ÿ§Ÿ

,àeää çka ãîBìå ìltúnLk íbleki epi` xeqi` xac ,xnelk - ©§¤¦§©¥§¥©Ÿ©©
,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrlìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©

Lôð çewôì,eytp zlvdl -øzä äNòðå ì"æø eøézäL §¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥
[øeîb]39zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà .äàîè ø ¨£¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨

,äøäèåd `l -mixac,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr §¨¢¨
zekld `l` ,''rxe aeh miigd ur'' mdy ,zekldd zepc mzece`
zece` micnely dxezd

,dl` mixacíäL¤¥
úBúéøáe úBéðLnä©¦§¨§©§

,íé÷ñBôe àøîâaL- ¤¦§¨¨§¦
,dyrnl dkld miwqetd
íéøøáîe íéøàáîä©§¨£¦§¨§¦

íäéøácdpynd ixac - ¦§¥¤
,zeziixadeäëìäì©£¨¨

éôeb ïä ïä ,äNòîì- §©£¤¥¥¥
xwir,ät-ìòaL äøBz¨¤§©¤

àéäLdtÎlray dxez - ¤¦
`idúeëìî úøéôñ§¦©©§

àúéàãk ,úeìéöàc- ©£¦¦§¦¨
`aenkLBãwä øäfa©Ÿ©©¨

,øtñî ïéà úBîB÷îa¦§¥¦§¨
:íéðewz Léøáezligza - §¥¦¦
''xdef ipewiz''40:aezk

úeëìî"zpiga `id -,ät ©§¤
ïðéø÷ ät-ìòaL äøBz¨¤§©¤¨¦¨

,"dì,dl mi`xew ep` - ¨
eäéà úeìéöàáe,`ed - ©£¦¦

,seqÎoi` xe`éäBîøâe- §¨¦
ely zecnde milkd

,(''idenxb'' mi`xwpd)ãç©
ïBäa41,,mda cg` xac md -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL eðéäc §§©§¤¥¨

Búîëçå BðBöøe àeäL ,ãeçiä úéìëúa úeìéöàa ãçéúî¦§©¥©£¦§©§¦©¦¤§§¨§¨
:ãçà ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pL Bøeaãa íéLaìîä,cg` xac - ©§ª¨¦§¦¤¦§¨©§©Ÿ¤¨

df `l` ;"rxe aeh zrcd ur" ly oiprd xnel jiiy `l myy ixd
dtÎlray dxez ly zekldd jk ,zewl` ly cegid zilkz
od ,"zeliv`c zekln" zpiga ody miwqetde zeziixad ,zeipyndn
melyeÎqg xnel jiiy `le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a
jk ,oldl xiaqiy itk ,`l` ."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr
`idy itk "zeliv`c zekln" ly oiprd mvr cvn xacd

cvne ,"zeliv`"amvrzpigaa ody dxezd zekld ly oiprd
ixd ,zeyalzda okn xg`l `a dfy itk j` ,"zeliv`c zekln"
leki mda ,zenlera zeyalzda e`a dxez ly zekldd wx `ly
`idy itk "zeliv`c zekln" mb m` ik ,xzqde mlrd odilr zeidl
cvn ,"rxe aeh zrcd ur" z`xwp `id mb `l` - zeyalzda d`a
xxal ick - z`fe ,rxe aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia
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ùã÷ä úøâà
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî
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ב'.37. פרק מ"ט ˘ËÈÏ"‡38.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הצ"צ ובביאור ח"ש) פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע מלשון לכהנ"ל "להעיר :
בהוספה)". קה"ת בתו"א (נדפס התניא").39.לשם בספר "שיעורים בספר (הודפס הוספה אליהו").40.ראה פתח - (בהקדמה א יז,

ס"כ.41. ריש לעיל ראה



oeygxnנח 'gÎ'f iriaxÎiyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ז' שלישי יום
אגרת כו  ,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,cnw 'nr cr.äàéøáá

מרחשון  ח' רביעי יום
,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã úåëìîäùë äðäå,288 'nr cr.ì"æéøàäî

ïåùçøî'ç-'æéòéáø-éùéìùíåé

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨
,úeìéöàc úeëìîzeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk - ©§©£¦

my - "dxivic zekln"a
zeipynd oipr `ed
,"dxivi"d mleray
àø÷ð äøéöéc úeëìîe©§¦¦¨¦§¨

"äçôL"zynynd - ¦§¨
miyaelnd dl`l dlthe

dfy ,daúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcuxzn df xac - ©£¦

`iad owfd epaxy dn
wxt ,inlyexidn lirl
,zekxa zkqn ly oey`x
i`gei oa oerny iaxy
rny z`ixwl mby ,xaeq

,`xwnn dlrnl `idy dpynn `le `xwnn `l` miwiqtn `l
`irx"a xne` envr i`gei oa oerny iaxy dnn jkl dxizq ixde
itk ,`l` ?`kln - `xwne ,dgty `id dpyny "`pnidn
dpyny xne` `edy dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd

d`a `idy itk df ixd - dgty `idzeyalzdazekln"a
,"zeliv`c zekln"a `id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic
`edy itk oial mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `aàø÷ð äàéøác úeëìîe©§¦§¦¨¦§¨
."äîà","dgty"n dlrnly -,òãzåoia lcad miiwy di`x - ¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itkáúkM änî¦©¤¨©
éøäå ,äiNòa àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä̈£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨©£¦¨©£¥

àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî- §Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥¦§¨¤¦
zxitq"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz,zecn -?úeìéöàc- ¦§¤¤¤§¥©§¦©£¦

dlrnl mb `edy ixd
,"zeliv`c zekln"n
mixne` ,`eti` ,cvik

?"diyr"a `edyàlà- ¤¨
`ed `xwny mixne`yk
`id dpeekd ,"diyr"a
ïëå .äiNòa úLaìúnL¤¦§©¤¤©£¦¨§¥

àéãäa àeä,yxetna - §¤§¨
àø÷nL ,úBðekä øôña§¥¤©©¨¤¦§¨
äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨
àlà ,úeìéöàa ílkª¨©£¦¤¨
ãò Laìúî àø÷nL¤¦§¨¦§©¥©

,äiNò- `xwna ,oky - £¦¨
oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr `ed xwird - azkay dxez

,slwd lr eica zeazkp ,"'iyr" lyäðLîe,zyalzn -ãò ¦§¨©
,äøéöéä'eke leqte xyk - zekld ly oiprd `id dpyn ,oky - ©§¦¨

mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay -
,"dxivia oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `ed dxividãeîìúå§©§

,yalzn -.äàéøáaixd - zekldd inrh `ed "cenlz" ,oky - ¦§¦¨
ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd ef
mlera - "`iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n

d`ixad42.

cr zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl
:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd cvny
,dâð útì÷a úLaìúî úeìéöàc úeëìnäLk ,äpäå§¦¥§¤©©§©£¦¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©

úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
zeciqgae dlawa -
oipr hexhexta xaqen
zlitpe milkd zxiay
oipr cvn zevevipd

,dxiaydíb éæà£©©
úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦

éaâì "òøå áBè úòcä õò" íLa àø÷ðd`eeydae - ¦§¨§¥¥©©©¨¨§©¥
Îlå ,íL ãøBé BðéàL ,úeìéöàc "ïétðà øéòæ""`"f" - §¥©§¦©£¦¤¥¥¨§

päå ."íéiç õò" àø÷ðútì÷a úeëìnä úeLaìúä ,ä ¦§¨¥©¦§¦¥¦§©§©©§¦§¦©
úeìb ãBñ àeä dâðŸ©¨
èìL øLà" ¯ äðéëMä©§¦¨£¤¨©

íãàä,dtilw ly - ¨¨¨
íãàa,dyecw ly - §¨¨
."'eë,lirl `aenk -

d"k oniq ycewd zxb`a
lr "mileblbd xtq"n
onfa dtilwd zhily
,"el rxl" dfy ,zelbd
ivevip z`lrdl
lrila mc`n dyecwd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä
úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå

.äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò

äðäå
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
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oeygxn 'h iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט' חמישי יום
,288 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ïéáé ìéëùîäå,288 'nr cr.òøã àøèñî

ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw ly
aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d
zezayl mileynd ,minkg icinlz miqpxtzn ,hley "rxe
okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile

ipica miwqrzn md
lre ,'eke xzide xeqi`
icinlzy dnn l`y jk
,ipy zia onfa ,minkg
minxke zecy mdl did
inrl didy enk mdlyn
okÎitÎlrÎs`e ,ux`d
mzewqrzd xwir did
?'eke xzide xeqi` ipica
,owfd epax xiaqi
onfay ,`id dpeekdy
aeh zrcd ur" zhily
,zelbd onfa ,"rxe
drityn dpikydyk
ztilwa mdy ,mipevigl
cala zivnzdne ,"dbep"
icinlz miqpxtzn
ly mwqr f`e ,minkg
`ed minkg icinlz

,mixexiad z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica
lr `ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend z` xxal
mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde letltd ici
.xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn

:owfd epax oeylae:'àðîéäî àéòø'a áeúkL eäæå- §¤¤¨§©§¨§¥§¨
,lirl xen`k ,`yp zyxtnòøå áBèc àðìéàc àðîæáe"§¦§¨§¦¨¨§¨¨

,"'eë ïeðéà 'eë àèìL"rxe aeh zrcd ur"y onfae - ¨§¨¦
minile zezayl mileynd ,minkg icinlzl yi ,'ek hley

,mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaehïîæa eðéäc§©§¦§©
L äðéëMä úeìb,dpikyd -íäL íéðBöéçì úòtLn ¨©§¦¨¤©§©©©¦¦¤¥

ïúéöîzîe ,íMî íé÷ðBé áø áøòäL ,dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¤¨¥¤©§¦¦¨¦©§¦¨
íéîëç éãéîìz ïéðBfðæàå ,úeìbazelb ly onfa - ¦¦©§¦¥£¨¦©¨§¨

,dpikydäøBzä ÷ñò øwéòå íãàä úãBáò øwéò¦©£©¨¨¨§¦©¥¤©¨

ïëì ,ì"æéøàäî òãBpk úBöBöépä øøáì àeä úBönäå§©¦§§¨¥©¦©©¥¨£¦©¨¥
øeqàa ,äëìä ìetìôe ïeiòa àeä ãenlä ïéðò øwéò¦©¦§©©¦§¦¦§£¨¨§¦
øeñàäî øBähäå øznä øøáì ,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨§¨¥©ª¨§©¨¥¨¨

,àîhäåz`f mixidane mixxany -ìetìôe ïeiò éãé-ìò §©¨¥©§¥¦¦§
äðéa äîëça äëìä£¨¨§¨§¨¦¨

,úòãåzegek zylya - ¨©©
z` mixidand lkyd

,dklddòãBpk©©
äîëçî àúéøBà"c§©§¨¥¨§¨

"ú÷ôð43äîëçáe , ¨§¨§¨§¨
eøéøaúà à÷éc44,- ©§¨¦§¨¦

d`a dxezy ,recik
dnkg ici lre ,dnkgn
mixxazn `wec
xexiay myke ,zevevipd
dkld didzy ,dkldd
lr `a ,dxidae dxexa
mb jk ,lkye dnkg ici

d xexiazeveviplr `ed
,dnkgd oipr icieðéäå§©§

mixne`y dn -
,"exixaz` dnkg"ay
`ed zevevipd xexiay

Îl dpeekd ,dnkg ici lräàlò äîëç,dpeilr - ¨§¨¦¨¨
äøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¤¤§©§©£¦¨
úLaìîä ,("àzøa ãñé àaà" ãBña) ät-ìòaL¤§©¤§©¨§©§©¨©§ª¤¤
,úBúéøáe úBéðLnä [ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨§©¦§¨§©§

dâð útì÷a úBLaìîä,xzene xeq` mdy mixaca - ©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,xedhe `nhìéçúî íML ,äøéöéä íìBò ãâðkLoipr - ¤§¤¤¨©§¦¨¤¨©§¦

,"rxe aeh zrcd ur"] úòcä úðéça:xg` gQp[òøä §¦©©©©ª¨©¥¨©
dâðaLlr dvgn `id "dbep" ztilw ,"dxivi"d mleray - ¤§Ÿ©

,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn]:xg` gQp,úBúéøaäå ª¨©¥§©§©§
íML ,äiNòä íìBò ãâðkL dâð útì÷a úBLaìîä©§ª¨¦§¦©Ÿ©¤§¤¤¨¨£¦¨¤¨

,[dâðaL òøä úðéça ìéçúîztilw ,"diyr"d mleray - ©§¦§¦©¨©¤§Ÿ©
`id "dbep"daex,aeh dherine rxòãBpk,recik - ©©

.ì"æéøàäî¥¨£¦©

àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤
äî ,ãàî äfî ìBãb̈¦¤§Ÿ©
-ìò ìònî íéîMa äNòp©£¨©¨©¦¦©©©
äëìä øeøáe ïeiò éãé§¥¦¥£¨¨
àøîbä ïî ä÷eñt§¨¦©§¨¨

íé÷ñBôe45íéðBLàø §¦¦¦

äéäM äî ,íéðBøçàå§©£¦©¤¨¨
ïeiòä íã÷ øác íìòäa§¤§¥¨¨Ÿ¤¨¦

,æläwnrzdy iptl - ©¨
dzid ,`xnbd cenila
zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤
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äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á

.ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù

àìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
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נט oeygxn 'gÎ'f iriaxÎiyily mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ז' שלישי יום
אגרת כו  ,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,cnw 'nr cr.äàéøáá

מרחשון  ח' רביעי יום
,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã úåëìîäùë äðäå,288 'nr cr.ì"æéøàäî

ïåùçøî'ç-'æéòéáø-éùéìùíåé

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"da äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨¨
,úeìéöàc úeëìîzeyalzda d`a "zeliv`c zekln"y itk - ©§©£¦

my - "dxivic zekln"a
zeipynd oipr `ed
,"dxivi"d mleray
àø÷ð äøéöéc úeëìîe©§¦¦¨¦§¨

"äçôL"zynynd - ¦§¨
miyaelnd dl`l dlthe

dfy ,daúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcuxzn df xac - ©£¦

`iad owfd epaxy dn
wxt ,inlyexidn lirl
,zekxa zkqn ly oey`x
i`gei oa oerny iaxy
rny z`ixwl mby ,xaeq

,`xwnn dlrnl `idy dpynn `le `xwnn `l` miwiqtn `l
`irx"a xne` envr i`gei oa oerny iaxy dnn jkl dxizq ixde
itk ,`l` ?`kln - `xwne ,dgty `id dpyny "`pnidn
dpyny xne` `edy dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd

d`a `idy itk df ixd - dgty `idzeyalzdazekln"a
,"zeliv`c zekln"a `id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic
`edy itk oial mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `aàø÷ð äàéøác úeëìîe©§¦§¦¨¦§¨
."äîà","dgty"n dlrnly -,òãzåoia lcad miiwy di`x - ¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itkáúkM änî¦©¤¨©
éøäå ,äiNòa àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä̈£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨©£¦¨©£¥

àéäL ,øtñî ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî- §Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥¦§¨¤¦
zxitq"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz,zecn -?úeìéöàc- ¦§¤¤¤§¥©§¦©£¦

dlrnl mb `edy ixd
,"zeliv`c zekln"n
mixne` ,`eti` ,cvik

?"diyr"a `edyàlà- ¤¨
`ed `xwny mixne`yk
`id dpeekd ,"diyr"a
ïëå .äiNòa úLaìúnL¤¦§©¤¤©£¦¨§¥

àéãäa àeä,yxetna - §¤§¨
àø÷nL ,úBðekä øôña§¥¤©©¨¤¦§¨
äìa÷å ãeîìúå äðLîe¦§¨§©§§©¨¨
àlà ,úeìéöàa ílkª¨©£¦¤¨
ãò Laìúî àø÷nL¤¦§¨¦§©¥©

,äiNò- `xwna ,oky - £¦¨
oipr ixd od zeize`e ,zeize`d oipr `ed xwird - azkay dxez

,slwd lr eica zeazkp ,"'iyr" lyäðLîe,zyalzn -ãò ¦§¨©
,äøéöéä'eke leqte xyk - zekld ly oiprd `id dpyn ,oky - ©§¦¨

mlery ,"dxivi"a zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay -
,"dxivia oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `ed dxividãeîìúå§©§

,yalzn -.äàéøáaixd - zekldd inrh `ed "cenlz" ,oky - ¦§¦¨
ea dbydd mler `ed "d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd ef
mlera - "`iqxeka `ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n

d`ixad42.

cr zeyalzda d`a dxez wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl
:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd cvny
,dâð útì÷a úLaìúî úeìéöàc úeëìnäLk ,äpäå§¦¥§¤©©§©£¦¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©

úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦
íãà àèça eìôpL¤¨§§¥§¨¨

íâå ,ïBLàøäxxal - ¨¦§©
ç"ôøä288 -ïéöBöéð ¨¦¦

íéìkä úøéáLa eìôpL¤¨§¦§¦©©¥¦
zeciqgae dlawa -
oipr hexhexta xaqen
zlitpe milkd zxiay
oipr cvn zevevipd

,dxiaydíb éæà£©©
úeìéöàc úeëìnä©©§©£¦

éaâì "òøå áBè úòcä õò" íLa àø÷ðd`eeydae - ¦§¨§¥¥©©©¨¨§©¥
Îlå ,íL ãøBé BðéàL ,úeìéöàc "ïétðà øéòæ""`"f" - §¥©§¦©£¦¤¥¥¨§

päå ."íéiç õò" àø÷ðútì÷a úeëìnä úeLaìúä ,ä ¦§¨¥©¦§¦¥¦§©§©©§¦§¦©
úeìb ãBñ àeä dâðŸ©¨
èìL øLà" ¯ äðéëMä©§¦¨£¤¨©

íãàä,dtilw ly - ¨¨¨
íãàa,dyecw ly - §¨¨
."'eë,lirl `aenk -

d"k oniq ycewd zxb`a
lr "mileblbd xtq"n
onfa dtilwd zhily
,"el rxl" dfy ,zelbd
ivevip z`lrdl
lrila mc`n dyecwd
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä
úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå

.äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò

äðäå
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
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oeygxn 'h iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט' חמישי יום
,288 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ïéáé ìéëùîäå,288 'nr cr.òøã àøèñî

ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi ,oldl .dtilw ly
aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay "`pnidn `irx"d
zezayl mileynd ,minkg icinlz miqpxtzn ,hley "rxe
okl xy`e mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaeh minile

ipica miwqrzn md
lre ,'eke xzide xeqi`
icinlzy dnn l`y jk
,ipy zia onfa ,minkg
minxke zecy mdl did
inrl didy enk mdlyn
okÎitÎlrÎs`e ,ux`d
mzewqrzd xwir did
?'eke xzide xeqi` ipica
,owfd epax xiaqi
onfay ,`id dpeekdy
aeh zrcd ur" zhily
,zelbd onfa ,"rxe
drityn dpikydyk
ztilwa mdy ,mipevigl
cala zivnzdne ,"dbep"
icinlz miqpxtzn
ly mwqr f`e ,minkg
`ed minkg icinlz

,mixexiad z` xxal ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica
lr `ay xac ,`nhde xeq`dn xedhde xzend z` xxal
mb df ,oldl xiaqiy itke .el` zeklda oeirde letltd ici
.xidae xexa dkld wqt didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn

:owfd epax oeylae:'àðîéäî àéòø'a áeúkL eäæå- §¤¤¨§©§¨§¥§¨
,lirl xen`k ,`yp zyxtnòøå áBèc àðìéàc àðîæáe"§¦§¨§¦¨¨§¨¨

,"'eë ïeðéà 'eë àèìL"rxe aeh zrcd ur"y onfae - ¨§¨¦
minile zezayl mileynd ,minkg icinlzl yi ,'ek hley

,mdl mipzep ux`d inry dnn wx ,miaehïîæa eðéäc§©§¦§©
L äðéëMä úeìb,dpikyd -íäL íéðBöéçì úòtLn ¨©§¦¨¤©§©©©¦¦¤¥

ïúéöîzîe ,íMî íé÷ðBé áø áøòäL ,dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¤¨¥¤©§¦¦¨¦©§¦¨
íéîëç éãéîìz ïéðBfðæàå ,úeìbazelb ly onfa - ¦¦©§¦¥£¨¦©¨§¨

,dpikydäøBzä ÷ñò øwéòå íãàä úãBáò øwéò¦©£©¨¨¨§¦©¥¤©¨

ïëì ,ì"æéøàäî òãBpk úBöBöépä øøáì àeä úBönäå§©¦§§¨¥©¦©©¥¨£¦©¨¥
øeqàa ,äëìä ìetìôe ïeiòa àeä ãenlä ïéðò øwéò¦©¦§©©¦§¦¦§£¨¨§¦
øeñàäî øBähäå øznä øøáì ,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨§¨¥©ª¨§©¨¥¨¨

,àîhäåz`f mixidane mixxany -ìetìôe ïeiò éãé-ìò §©¨¥©§¥¦¦§
äðéa äîëça äëìä£¨¨§¨§¨¦¨

,úòãåzegek zylya - ¨©©
z` mixidand lkyd

,dklddòãBpk©©
äîëçî àúéøBà"c§©§¨¥¨§¨

"ú÷ôð43äîëçáe , ¨§¨§¨§¨
eøéøaúà à÷éc44,- ©§¨¦§¨¦

d`a dxezy ,recik
dnkg ici lre ,dnkgn
mixxazn `wec
xexiay myke ,zevevipd
dkld didzy ,dkldd
lr `a ,dxidae dxexa
mb jk ,lkye dnkg ici

d xexiazeveviplr `ed
,dnkgd oipr icieðéäå§©§

mixne`y dn -
,"exixaz` dnkg"ay
`ed zevevipd xexiay

Îl dpeekd ,dnkg ici lräàlò äîëç,dpeilr - ¨§¨¦¨¨
äøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa úLaìîä ,úeìéöàc©£¦©§ª¤¤§©§©£¦¨
úLaìîä ,("àzøa ãñé àaà" ãBña) ät-ìòaL¤§©¤§©¨§©§©¨©§ª¤¤
,úBúéøáe úBéðLnä [ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa§©§¦¦¨§©¦§¨§©§

dâð útì÷a úBLaìîä,xzene xeq` mdy mixaca - ©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,xedhe `nhìéçúî íML ,äøéöéä íìBò ãâðkLoipr - ¤§¤¤¨©§¦¨¤¨©§¦

,"rxe aeh zrcd ur"] úòcä úðéça:xg` gQp[òøä §¦©©©©ª¨©¥¨©
dâðaLlr dvgn `id "dbep" ztilw ,"dxivi"d mleray - ¤§Ÿ©

,rx zivgne aeh zivgn ,dvgn]:xg` gQp,úBúéøaäå ª¨©¥§©§©§
íML ,äiNòä íìBò ãâðkL dâð útì÷a úBLaìîä©§ª¨¦§¦©Ÿ©¤§¤¤¨¨£¦¨¤¨

,[dâðaL òøä úðéça ìéçúîztilw ,"diyr"d mleray - ©§¦§¦©¨©¤§Ÿ©
`id "dbep"daex,aeh dherine rxòãBpk,recik - ©©

.ì"æéøàäî¥¨£¦©

àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤
äî ,ãàî äfî ìBãb̈¦¤§Ÿ©
-ìò ìònî íéîMa äNòp©£¨©¨©¦¦©©©
äëìä øeøáe ïeiò éãé§¥¦¥£¨¨
àøîbä ïî ä÷eñt§¨¦©§¨¨

íé÷ñBôe45íéðBLàø §¦¦¦

äéäM äî ,íéðBøçàå§©£¦©¤¨¨
ïeiòä íã÷ øác íìòäa§¤§¥¨¨Ÿ¤¨¦

,æläwnrzdy iptl - ©¨
dzid ,`xnbd cenila
zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á

.ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù

àìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
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oeygxnס 'i iyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י' שישי יום
,288 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéà íéðåéìòä äðäå,dnw 'nr cr.â"åò

,dkldd z` exexiae dfa ezewnrzd ici lr -Bæ äëìä äìòî©£¤£¨¨
,dúBà íéqëîe íéîéìòî eéäL úBtìwäî,dkldd z` - ¥©§¦¤¨©§¦¦§©¦¨

,ììk äòeãé äúéä àlL¤Ÿ¨§¨§¨§¨
úðáeî äúéä àlL Bà¤Ÿ¨§¨¤¤

dîòèa áèéä46,`l - ¥¥§©£¨
- dkldd mrh ahid epiad
exexiae epeir ici lre
,mrhd z` zrk mipian

íòhäL47ãBñ àeä ¤©©©
,äàlò äîëç äøéôqä- ©§¦¨¨§¨¦¨¨

,dpeilr dnkgeìôpL¤¨§
úBtìwa ïéöBöéð äpnî¦¤¨¦¦©§¦

íäå ,íéìkä úøéáLa,mrhd - dnkg ly zevevipd -íL ¦§¦©©¥¦§¥¨

úîëç íéîéìòîe íäéìò íéèìBL úBtìwäL ,úeìb úðéçáa¦§¦©¨¤©§¦§¦£¥¤©§¦¦¨§©
.íéðBzçúå íéðBéìòî äøBzäzenleray mi`xapdn - ©¨¥¤§¦§©§¦

zenyp enk mipeilrd
mc`d ipane ,mik`lne

.dhnl o`káeúkL eäæå§¤¤¨
,'àðîéäî àéòø'a- §©§¨§¥§¨

lirl xkfpk ,`yp zyxtn
,zxb`d zligza

àéLewäLdywnd - ¤©§¨
,dxeza oipr zpadlàéä¦

.òøc àøèqîcvn - ¦¦§¨§©
ode rx ody zetilwn ,rxd

.dxezd ly dnkgd lr zexizqn

íéðBéìòä ,äpäåzenlera mi`vnpd mik`lnde zenypd - §¦¥¨¤§¦
,xzei mipeilrdúBìòäìe øøáì çk íäa ïéàzevevipd - ¥¨¤Ÿ©§¨¥§©£

,ãáì íéðBzçzä àlà ,dâð útì÷aL äøéáMäî- ¥©§¦¨¤¦§¦©Ÿ©¤¨©©§¦§©
gekd mda yi - seba df mlera dhnl ze`vnpd zenypd

,zevevipd z` xxaléôì§¦
óeâa íéLaìî íäL¤¥§ª¨¦§

éøîç`xwpd -àëLî" ¨§¦¨§¨
"àéåçc,ygp ly xer - §¦§¨

,dâð útìwî`aenk - ¦§¦©Ÿ©
oey`xd wlga `"l wxta
"`ipz"d xtq ly

xdefdn)48epx`iay itke ,(
(ygp) "`ieg"y ,my
zetilwd yly" mi`xwp
`edy sebde ,"ze`nhd

ztilwdbep`xwp
`kyn"xerd ,"`iegc

itke ,ygpd ly yealde
xaqen df oipry
Îxeaic xn`na hexhexta

xtq"a "wcv gnv"d x"enc` w"kn "dpgwtze" ligznd
,136 cenr "dxiwgdíäå,dhnl o`k mitebay zenypd - §¥

dçk íéLézî,dtilwd ly -àéôkúàå ,úBåàzä úøéáLa ©¦¦Ÿ¨¦§¦©©©£§¦§©§¨
zrpkpe -."ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ,àøçà-àøèñ- ¦§¨¨¢¨§¦§¨§¨£¥¨¤

mildza weqtd oeylk49dhnly zenypd - od `wec ,okle .

ogeka yi ,zetilwdn zelrdle xxal ogeka yi - seba
.zexizqn zetilwdy dxezd znkg zelrdlíéàa ïëìå§¨¥¨¦

íéðBéìòäzenleray zenypd -,mipeilrdìéLecç òîL ¨¤§¦¦§Ÿ©¦¥
íéðBzçzäî äøBz50,,zeycgn dhnl o`k zenypdy dn - ¨¥©©§¦

íélâîe íéLcçnM äî©¤§©§¦§©¦
eéäL äîëçä úBîeìòz©£©¨§¨¤¨
ãò äìBba íéLeák§¦©¨©

.äzòdnypdy cr - ©¨
dxxiae dycig sebay
dnrh z` e` dkldd z`

,dxeza dyecigeìëå§¨
ìëeé ìàøNé Léà¦¦§¨¥©
äîëç úBîeìòz úBlâì§©©£¨§¨
ìëN Lcçìe (úBlâì)§©§©¥¥¤
ïä ,úBëìäa ïä ,Lãç̈¨¥©£¨¥

,úBãbàawlga - ©©¨
,dxezay dcb`dïä¥

,äìâpa,dxez ly -ïä ©¦§¤¥
øzñpa51,;dxez ly - ©¦§¨

LøL úðéça éôk§¦§¦©Ÿ¤
,BúîLð.mixen`d dxezd iwlgn cg` lka -,øáca áiçîe ¦§¨§ª¨©¨¨

,dnkg zenelrz zelble dxez iyecig ycgl -íéìLäì§©§¦
,dìøBâìe d÷ìçì eìôpL úBöBöépä ìk úàìòäa BúîLð¦§¨§©£¨©¨©¦¤¨§§¤§¨§¨¨

,dl` zevevip dlrz ef dnypy -òãBpk52éøác ìëå) . ©©§¨¦§¥
àéäL ,äðéëMäî õBöéð àéä ,äëìä øác èøôáe ,äøBz¨¦§¨§©£¨¨¦¦¥©§¦¨¤¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä

øøáì çë íäá ïéà íéðåéìòä äðäå
íéðåúçúä àìà äâåð úôéì÷áù äøéáùäî úåìòäìå
àéåçã àëùî éøîåç óåâá íéùáåìî íäù éôì ãáì
úååàúä úøéáùá äçë íéùéúî íäå äâåð úôéì÷î
íéàá ïëìå .ïåà éìòåô ìë åãøôúéå à"ñ àéôëúàå
äî íéðåúçúäî äøåú éùåãéç òåîùì íéðåéìòä
íéùåáë åéäù äîëçä úåîåìòú íéìâîå íéùãçîù
úåìâì ìëåé ìàøùé ùéà ìëå äúò ãò äìåâá
ïä ùãç ìëù ùãçìå (úåìâì) äîëç úåîåìòú
'éçá éôë øúñðá ïä äìâðá ïä úåãâàá ïä úåëìäá
úàìòäá åúîùð íéìùäì øáãá áééåçîå åúîùð ùøù
ìëå) òãåðë äìøåâìå ä÷ìçì åìôðù úåöåöéðä ìë
äðéëùäî õåöéð àéä äëìä øáã èøôáå äøåú éøáã
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.46:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ובפרט בגמרא הלכות בכמה - ידועה שהייתה ˘ÌÈ˜ÒÂÙ·..47:‡"ËÈÏ""אף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
‰‚ÂÏ˙"ביאור Ï„Â‚שההלכה אף -ÓˆÚ‰(והגאולה), ·‚ÂÏ˙".ידועה ‰È‡.48.(ב (מח, תכ"א י.49.תקו"ז קעג,50.צב, זח"ג ראה

˘ËÈÏ"‡.51.א. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"Ï"‰Î·."מעלה ובכאו"א -.52:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ פ"א לאדה"ז ת"ת הל' "ראה
) קה"ת)"."˘Âסוס"ד בהוצאת בהמ"מ -

oeygxn `"i ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"א קודש שבת יום
,dnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðéëùä úàöá ìáà,290 'nr cr:ì"ãå ç"òá

àúéàãk ,'ä øác àéä`aenk -àøîba53Bæ ¯ 'ä øác" : ¦§©¦§¦¨©§¨¨§©
äîëçì úLaìnä úeìéöàc úeëìî ãBñ ,"äëìä£¨¨©§©£¦©©§¤¤§¨§¨

íéLaìîe ,úeìéöàc©£¦§ª¨¦
eãøéå ,äøéöéc úeëìna©©§¦¦¨§¨§
úøéáLa dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¦§¦©

.(íéìkäixacy ixd - ©¥¦
,"'d xac"e ,llka dxez
zelba md ,hxta ,dkld
dxizqnd) dtilwa
ycgnd mc`de ,(mdilr
uxzn e` dxeza yecig

z` xxane `iyewuevip dlrne xxan - dxey`l dkldd
.dtilwd jezn dpikydàøîba eøîàL eäæå54÷ñBòä ìk" : §¤¤¨§©§¨¨¨¨¥

elàk åéìò éðà äìòî :àeä-Ceøa-LBãwä øîà ,äøBza©¨¨©©¨¨©£¤£¦¨¨§¦
."íìBòä úBnàä ïéaî éða úàå éðàãtwqr ici lr ,oky - §¨©¦§¤¨©¦¥¨ª¨¨

zevevip micet dxezd
("'d xac" ly) dpikyd
edfe .zetilwd zelbn
dpikydyk ,zrk avnd
ztilwa zelba `id
dxezd wqr ixd "dbep"
mixexia xxal `ed
zevevip zelrdle
,zetilwdn dpikyd
xeqi` zeklda `ed dxezd wqr xwir ,xen`k ixd okly

,'eke leqte xyk ,xzide

] dâð útìwî äðéëMä úàöa ìáà:xg` gQp[úBtìwäî £¨§¥©§¦¨¦§¦©Ÿ©ª¨©¥¥©§¦
òøä ãøôéå ,úBöBöépä øeøa íìLiL øçà,zetilwd ly - ©©¤ª§©¥©¦§ª§©¨©

áBhäî,dyecw ly -àèìL àìå ,"ïåà éìòBt ìk eãøtúé"å ¥©§¦§¨§¨£¥¨¤§Ÿ¨§¨
òøå áBèc àðìéà,`edy ,"rxe aeh zrcd ur" helyi `le - ¦¨¨§¨¨

ztilw ,lirl xen`k
onfa zhleyd "dbep"

,zelbdáBhä úàöa§¥©
äpnîdhilyd ,oky - ¦¤¨

cvn `id ,meik dl yiy
eli`e ,day aehd wlgd
xxazie `vi aehd wlgyk
didz `l - dpnn

,xzei dcia dhilydéæà£©
äøBzä ÷ñò äéäé àìŸ¦§¤¥¤©¨
,ïéøeøa øøáì úBönäå§©¦§§¨¥¥¦

,dzr xacdy itk --ék¦
íéãeçé ãçéì íà¦§©¥¦¦

,øúBé íéðBéìòdlrnl - ¤§¦¥
ici lr miyrpd micegidn

,zrk zeevn meiwe dxez ceniléLîäìøúBé íéðBéìò úBøBà C §©§¦¤§¦¥

úeìéöàäî äìòîìL55ìkäå .ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,lk - ¤§©£¨¥¨£¦§¤¨©¨£¦©§©Ÿ
,dyrii xen`d,äøBzä úeiîéðt éãé-ìòxzqpd wlg - ©§¥§¦¦©¨

,dxezayúBøBàì úBðeënL úBðBéìò úBðeëa úBönä íi÷ì§©¥©¦§§©¨¤§¤§©§§
.'eë íéðBéìòmipeilr zexe` jiyndl ick ze`a zepeekd - ¤§¦

,xzeiaúBönä LøL ék¦Ÿ¤©¦§
äìòî äìòîì àeä§©§¨©§¨

àeä-Ceøa óBñ-ïéàa- §¥¨
."zeliv`"n dlrnly
ì"æø eøîàL äîe)56 ©¤¨§©©

ãéúòì úBìèa úBöî"c§¦§§¥¤¨¦
a eðéä ,"àáìonf - ¨Ÿ©§¦

ixg`y,íéúnä úiçú§¦©©¥¦
çéLnä úBîéì ìáà£¨¦©¨¦©
¯ íéúnä úiçz íã÷Ÿ¤§¦©©¥¦

(íéìèa ïéà57.epiihvie - ¥§¥¦
zekynd zkynda
xy`n xzei zedeab
zrk zekynpd zekyndd

,zeevnd ici lrïëìå§¨¥
øwò íb äéäéúBönä úeiîéðôa ïk íb äøBzä ÷ñò ¦§¤©¦©¥¤©¨©¥¦§¦¦©¦§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äëìä åæ 'ä øáã àøîâá àúéàãë 'ä øáã àéä àéäù
úåìéöàã äîëçì úùáìîä úåìéöàã úåëìî ãåñ
äâåð úôéì÷á åãøéå äøéöéã úåëìîá íéùáåìîå
äøåúá ÷ñåòä ìë àøîâá ù"æå .(íéìëä úøéáùá
éðá úàå éðàãô åìàë åéìò éðà äìòî ä"á÷ä øîà

.â"åò úåîåàä ïéáî

äâåð úôéì÷î äðéëùä úàöá ìáà
]à"ðòøä ãøôåéå úåöåöéðä øåøéá íìùåéù øçà [úåôéì÷äî

áåèã àðìéà àèìù àìå ïåà éìòåô ìë åãøôúéå áåèäî
äøåúä ÷ñò äéäé àì éæà äðîî áåèä úàöá òøå
øúåé íéðåéìò íéãåçé ãçéì à"ë ïéøåøéá øøáì úåöîäå
é"øàä ù"îë úåìéöàäî øúåé íéðåéìò úåøåà êéùîäì
úåðååëá úåöîä íéé÷ì äøåúä úåéîéðô é"ò ìëäå ì"æ
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ב.53. קלח, א.54.שבת ח, שליט"א 55.ברכות אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו בתניא
מהאצילות". "שלמעלה ב.56.שצ"ל סא, יהי'57.נדה שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו מה

È¯Á‡המשיח בימות ולא המתים אומרת ˘ÈÙÏתחיית שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית
שלמרות  מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה

בלבושים לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו המצוות ‡Ï‰שבשעה שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,
היא  שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה

שהמתים הזמן זה ÌÈ˙Óעדיין‰Ìעל לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,
שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם מההגה"ה Ï‡(המובא קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה

באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו השביעי ‰˘·ÈÚÈבפרק אלף שלפני המתים שבתחיית יוצא שמזה
הזקן  רבנו מדבר שם אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא

שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת תתבטלנה Ï‡לפי
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.46:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ובפרט בגמרא הלכות בכמה - ידועה שהייתה ˘ÌÈ˜ÒÂÙ·..47:‡"ËÈÏ""אף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
‰‚ÂÏ˙"ביאור Ï„Â‚שההלכה אף -ÓˆÚ‰(והגאולה), ·‚ÂÏ˙".ידועה ‰È‡.48.(ב (מח, תכ"א י.49.תקו"ז קעג,50.צב, זח"ג ראה
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ב.53. קלח, א.54.שבת ח, שליט"א 55.ברכות אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו בתניא
מהאצילות". "שלמעלה ב.56.שצ"ל סא, יהי'57.נדה שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו מה

È¯Á‡המשיח בימות ולא המתים אומרת ˘ÈÙÏתחיית שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית
שלמרות  מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' - כלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה

בלבושים לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו המצוות ‡Ï‰שבשעה שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,
היא  שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי המובא הרשב"א, כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה

שהמתים הזמן זה ÌÈ˙Óעדיין‰Ìעל לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה שמת "כיון שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,
שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם מההגה"ה Ï‡(המובא קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ בכך המתים. בתחיית המצוות תתבטלנה

באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו השביעי ‰˘·ÈÚÈבפרק אלף שלפני המתים שבתחיית יוצא שמזה
הזקן  רבנו מדבר שם אלא - המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא

שמצוות תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת תתבטלנה Ï‡לפי
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בהבדל הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא המתים Ê‰לעתיד תחיית לבין המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית מהמ ˘ÈÙÏ(שרק רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) שמהר"ץ תחיית קומות

שהמצוות יוצא מקומות  (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו  מביא הלעתיד Ï‡חיות על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תתבטלנה
ש  המשיח זמן של בזמןÈÙÏלבוא זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, תחיית ˘‡È¯Áתחיית

וב"דברי  קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת (בהתאם המתים
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב תתקסב, (א' נ"ג סימן כ.58.חכמים" סה, ‡„ÂÓ"¯59.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.'"כו העולם כל שלימות דלעת"ל טעמא בתר "דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
א.60. פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, ד.63.שמיני לב, בהעלותך תורה לקוטי ראה
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וב"דברי  קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת (בהתאם המתים
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב תתקסב, (א' נ"ג סימן כ.58.חכמים" סה, ‡„ÂÓ"¯59.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.'"כו העולם כל שלימות דלעת"ל טעמא בתר "דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
א.60. פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, ד.63.שמיני לב, בהעלותך תורה לקוטי ראה

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם לֹא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם ֶאת  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם 
ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 

ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ָאַמר:  ָיִמים  ֲאִריכּות  ּבַ ְלָבְרכֹו  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ַהֲחִסידּות  ּמּוד  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְטִרידֹו  ּתַ
ְולֹא  ֱאלֹקּות  רֹוִאים  לֹא  ָמעּו",  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו,  ְולֹא  ָלֶהם  "ֵעיַנִים  ׁשֶ ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ לֹא  ַאְך 

ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות.

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאלֹקּותֹו, –  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך־הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי, ֶזהּו  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור־ֵאין־סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִבּטּול  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ׂשְ
י  ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ּדְ
ר  ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ ּכְ
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היום יום . . . סד
ִצּוּוי  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ׁשֶ
ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ר הּוא  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה 
ה,  ִויַצּוֶ ר  ְיַדּבֵ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ִלְמִציאּות  ב  ֶנְחׁשָ ֶהָחָכם  ֵעיֵני  ּבְ ְוֵהן  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ֶהָחָכם  ה  ִצּוָ ְולֹו  ֶהָחָכם 

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ

דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ
ּוָפׁשּוט.

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד 
א צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט 

אז דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת־  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך־הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל בצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִלים".  ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ּוְמקֹור ּבְ ֵהם ּבְ ִלים", ָצִריְך ִלְהיֹות: "ׁשֶ ִחיַנת ּכֵ ִחיַנת ֵעיַנִים ִהיא ְמקֹור ּבְ ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך ִלְהיֹות  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור־ַהּמַ ם ּדִ ׁשָ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". "ּדְ

ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור־ַהּמַ ַלּדִ
ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ
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ה'תשע"ו  חשון ה' ראשון יום לאומן  חזקה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰?ãöék ïéðnàä̈ª¨¦¥©
.úBaø íéðL dúBà ïéðwúî Bà da ïéðBa eéäL ïBâk§¤¨¦¨§©§¦¨¨¦©

לקרקע  שירד ידוע כאשר שרק משמע הרמב"ם מדברי
עצם  אך חזקה, חזקתו אין בנייה או תיקון בה לבצע כדי זו
כוח  את ממנו שוללת אינה לקרקעות אומן שהוא העובדה
ואין  מסוימת בקרקע מחזיק האומן כאשר ולכן החזקה,
חזקה  חזקתו אומנות, לשם אליה ירד שמלכתחילה ראיה

יג) קמט, המשפט .(נתיבות
התוספות לדעת ומעמידין)אך ד"ה ב מז, אומן (ב"ב כל

הוכח  לא אם אף בקרקעות, חזקה לו אין קרקעות למלאכת
אומנות. לשם זו מסוימת לקרקע שירד

הדעות  לכל מטלטלין לגבי אך קרקעות, לגבי זה וכל

שהחפץ  ידוע אין אם גם חזקה, לו אין חפץ לאותו האומן
לעיל הרמב"ם כדברי תיקון, לשם אליו א)הגיע ט, :(פרק

זה  שהכלי יודעין שהן עדים והביא האומן ביד כליו 'ראה
לא  אומר והאומן לך, נתתיו לתקן ואומר טוען והוא שלו

נאמן'. הכלי בעל . . מתנה או במכירה אלא לידי בא
החילוק: וטעם

ידו, תחת היותם מכוח היא המחזיק חזקת במטלטלין,
תחת  נמצא שהחפץ העובדה חפץ, לאותו אומן והוא ומאחר
אינה  החזקה בקרקע אך בעלות, על כלל מוכיחה איננה ידו
שלוש  פירות שאכל משום אלא עכשיו ידו תחת שהיא מחמת
שירד  ידוע כאשר ורק חזקה, יש לאומן גם ולכן שנים,

החזקה מתבטלת אומנות בתורת ז)לקרקע סי' ה, ליעקב .(משפטיך

ה'תשע"ו  חשון ו' שני יום 'מוחזק'? או 'ראוי' נחשב - מלווה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰BzLà äúnL ìòa©©¤¥¨¦§
Z dúBà ïéLéøBnä ïî ãçà Bà äéçà Bà äéáà úî Ck øçàå§©©¨¥¨¦¨¨¦¨¤¨¦©¦¦¨
àBáì ïééeàøä íéñëð LøBé ìòaä ïéàL ...ïúBà LøBé ìòaä ïéà¥©©©¥¨¤¥©©©¥§¨¦¨§¦¨

.úeîzL íã÷ äMøéì eàa øákL íéñëðì àlà ,ïàkî øçàì§©©¦¨¤¨¦§¨¦¤§¨¨¦ª¨Ÿ¤¤¨
כב'מוחזק'" ב'ראוי' נוטל הבעל ב)"אין קכה, בתרא .(בבא

אין  ממורישיה, אחד מת כך ואחר אשתו מתה אם ולכן,
לאחר  לאשה שהגיעו כיון המוריש נכסי את יורש הבעל

בחייה. בהם מוחזקת היתה ולא מותה
ראשונים וכמה הגאונים לדעת הובאו והנה, ועוד הר"ח (הרי"ף,

משנה') לאחר ב'מגיד אותה ופרעו לאשה חייבים שהיו הלוואה
שמצינו  וכמו אותה. יורש הבעל ואין 'ראוי', נחשבת מותה,

שם)בגמרא כשם (ב"ב במלווה שנים פי נוטל אינו שהבכור
ב'ראוי'. שנים פי נוטל שאינו

כ'מוחזק' נחשבת ההלוואה מיגאש, הר"י לדעת אך
לבכור  דומה הבעל ירושת אין ומדוע אותה. יורש והבעל
כי  שניים? פי נוטל ואינו כ'ראוי' נחשבת ההלוואה שאצלו

'מתנה' קוראת התורה הבכור שנים")לירושת פי לו ,("לתת
עד  הבכורה חלק אף לידיוֿ שתגיע עד מתנה "מה ודרשו

לידיו" א)שיגיע קכד, עד (ב"ב מתנה לתת שאיֿאפשר  וכשם

שאינו  דבר להקנות יכול אדם אין כי הנותן, ביד שתהיה
מה  את רק אלא הבכורה חלק את נוטל הבכור אין כך שלו,
הגיעה  ולא נפרעה שלא הלוואה ולכן, האב. לידי שהגיע
נתמעט  הבעל מירושת אבל 'ראוי'. נחשבת בחייו האב לידי
שהיא  והלוואה זכות, כל לאשה בו היתה שלא דבר רק

'מוחזק' נחשבת שלה שם)ממון ב"ב מגאש הר"י .(חדושי
אישות  בהלכות הרמב"ם שמלשון משנה' ה'מגיד וכתב

ה"ז) חילק (פכ"ב ולא הכל" יירש בעלה בחיי מתה "אם שכתב
לאחר  שנפרעה הלוואה שגם קצת משמע הנכסים, בין
יורשה. והבעל כ'מוחזק' נחשבת היא כי זה, בכלל מיתתה

מיגאש הר"י בשטר (שם)והוסיף מלוה בין לחלק שיש ,
פה: על למלוה

הפירעון  זמן הגיע לא אם גם יורש הבעל - בשטר מלוה
כ'מוחזק', נחשב נכסים שעבוד בו ויש היות כי האשה, בחיי
האשה  בחיי הפירעון זמן הגיע לא אם - פה על מלוה אבל
ואם  נכסים שעבוד בו שאין כיון כ'מוחזק', נחשב אינו
הלקוחות  מן החוב את יגבו לא נכסיו את ימכור הלווה
הפירעון  זמן הגיע אם ורק מחיים, זכיה היתה שלא ונמצא

כ'מוחזק'. הלווה נחשב האשה בחיי

ה'תשע"ו  חשון ז' שלישי יום בני' 'זה לומר האדם נאמנות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰äæ Bà ,éða äæ :øîBàä̈¥¤§¦¤
ïðéàL íéLðàa äãBäL ét ìò óà ,BúBà ïéLøBiä øàL Bà ...éçà̈¦§¨©§¦©©¦¤¨©£¨¦¤¥¨

.epLøééå ,ïîàð äæ éøä Z åéáBø÷ ïäL ïé÷æçîª§¨¦¤¥§¨£¥¤¤¡¨§¦¨¤
הרשב"ם ליורשו),לדעת ד"ה ב קלד, בתרא האדם (בבא נאמנות

היא  יורשו) (והוא כבנו הוחזק שלא מי על בני' 'זה לומר
ולפי  במתנה, נכסיו את לו לתת יכול שהרי 'מיגו' מתורת
לא  בני' 'זה אמירתו ובשעת מכן לאחר לו שנפלו נכסים זה
ואין  לעולם' בא שלא 'דבר זה הרי כי להקנותם יכול היה

נאמן. אינו - 'מיגו' לו
על  חז"ל כדרשת בכור', בני 'זה לומר אדם שנאמן ואף

יכירנו  - שנים פי לו לתת יכיר הבכור... "את הפסוק
בירושה  שניים פי שייטול כבכור לקובעו ונאמן לאחרים",

כך אחר שיפלו בנכסים ב)גם קכז, כשידוע (ב"ב רק זה הרי –
אם  יודעים לא שאם תורה וחידשה ליורשו, וראוי בנו שהוא
כלל  ידוע לא אם אבל כבכור, 'להכירו' נאמן הבכור, הוא

בנ  מתורת שהוא אלא 'יכיר' מתורת עליו להעיד נאמן אינו ו,
בהם  ושייך ברשותו עתה שהם בנכסים רק ולכן, 'מיגו'.

נאמן. - 'מיגו'
מוחזקים  שאינם באנשים גם הרמב"ם לשיטת אבל
וביאר  אותו. ויורשים הם שקרוביו לומר נאמן כקרוביו



סה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  חשון ה' ראשון יום לאומן  חזקה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰?ãöék ïéðnàä̈ª¨¦¥©
.úBaø íéðL dúBà ïéðwúî Bà da ïéðBa eéäL ïBâk§¤¨¦¨§©§¦¨¨¦©

לקרקע  שירד ידוע כאשר שרק משמע הרמב"ם מדברי
עצם  אך חזקה, חזקתו אין בנייה או תיקון בה לבצע כדי זו
כוח  את ממנו שוללת אינה לקרקעות אומן שהוא העובדה
ואין  מסוימת בקרקע מחזיק האומן כאשר ולכן החזקה,
חזקה  חזקתו אומנות, לשם אליה ירד שמלכתחילה ראיה

יג) קמט, המשפט .(נתיבות
התוספות לדעת ומעמידין)אך ד"ה ב מז, אומן (ב"ב כל

הוכח  לא אם אף בקרקעות, חזקה לו אין קרקעות למלאכת
אומנות. לשם זו מסוימת לקרקע שירד

הדעות  לכל מטלטלין לגבי אך קרקעות, לגבי זה וכל

שהחפץ  ידוע אין אם גם חזקה, לו אין חפץ לאותו האומן
לעיל הרמב"ם כדברי תיקון, לשם אליו א)הגיע ט, :(פרק

זה  שהכלי יודעין שהן עדים והביא האומן ביד כליו 'ראה
לא  אומר והאומן לך, נתתיו לתקן ואומר טוען והוא שלו

נאמן'. הכלי בעל . . מתנה או במכירה אלא לידי בא
החילוק: וטעם

ידו, תחת היותם מכוח היא המחזיק חזקת במטלטלין,
תחת  נמצא שהחפץ העובדה חפץ, לאותו אומן והוא ומאחר
אינה  החזקה בקרקע אך בעלות, על כלל מוכיחה איננה ידו
שלוש  פירות שאכל משום אלא עכשיו ידו תחת שהיא מחמת
שירד  ידוע כאשר ורק חזקה, יש לאומן גם ולכן שנים,

החזקה מתבטלת אומנות בתורת ז)לקרקע סי' ה, ליעקב .(משפטיך

ה'תשע"ו  חשון ו' שני יום 'מוחזק'? או 'ראוי' נחשב - מלווה

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰BzLà äúnL ìòa©©¤¥¨¦§
Z dúBà ïéLéøBnä ïî ãçà Bà äéçà Bà äéáà úî Ck øçàå§©©¨¥¨¦¨¨¦¨¤¨¦©¦¦¨
àBáì ïééeàøä íéñëð LøBé ìòaä ïéàL ...ïúBà LøBé ìòaä ïéà¥©©©¥¨¤¥©©©¥§¨¦¨§¦¨

.úeîzL íã÷ äMøéì eàa øákL íéñëðì àlà ,ïàkî øçàì§©©¦¨¤¨¦§¨¦¤§¨¨¦ª¨Ÿ¤¤¨
כב'מוחזק'" ב'ראוי' נוטל הבעל ב)"אין קכה, בתרא .(בבא

אין  ממורישיה, אחד מת כך ואחר אשתו מתה אם ולכן,
לאחר  לאשה שהגיעו כיון המוריש נכסי את יורש הבעל

בחייה. בהם מוחזקת היתה ולא מותה
ראשונים וכמה הגאונים לדעת הובאו והנה, ועוד הר"ח (הרי"ף,

משנה') לאחר ב'מגיד אותה ופרעו לאשה חייבים שהיו הלוואה
שמצינו  וכמו אותה. יורש הבעל ואין 'ראוי', נחשבת מותה,

שם)בגמרא כשם (ב"ב במלווה שנים פי נוטל אינו שהבכור
ב'ראוי'. שנים פי נוטל שאינו

כ'מוחזק' נחשבת ההלוואה מיגאש, הר"י לדעת אך
לבכור  דומה הבעל ירושת אין ומדוע אותה. יורש והבעל
כי  שניים? פי נוטל ואינו כ'ראוי' נחשבת ההלוואה שאצלו

'מתנה' קוראת התורה הבכור שנים")לירושת פי לו ,("לתת
עד  הבכורה חלק אף לידיוֿ שתגיע עד מתנה "מה ודרשו

לידיו" א)שיגיע קכד, עד (ב"ב מתנה לתת שאיֿאפשר  וכשם

שאינו  דבר להקנות יכול אדם אין כי הנותן, ביד שתהיה
מה  את רק אלא הבכורה חלק את נוטל הבכור אין כך שלו,
הגיעה  ולא נפרעה שלא הלוואה ולכן, האב. לידי שהגיע
נתמעט  הבעל מירושת אבל 'ראוי'. נחשבת בחייו האב לידי
שהיא  והלוואה זכות, כל לאשה בו היתה שלא דבר רק

'מוחזק' נחשבת שלה שם)ממון ב"ב מגאש הר"י .(חדושי
אישות  בהלכות הרמב"ם שמלשון משנה' ה'מגיד וכתב

ה"ז) חילק (פכ"ב ולא הכל" יירש בעלה בחיי מתה "אם שכתב
לאחר  שנפרעה הלוואה שגם קצת משמע הנכסים, בין
יורשה. והבעל כ'מוחזק' נחשבת היא כי זה, בכלל מיתתה

מיגאש הר"י בשטר (שם)והוסיף מלוה בין לחלק שיש ,
פה: על למלוה

הפירעון  זמן הגיע לא אם גם יורש הבעל - בשטר מלוה
כ'מוחזק', נחשב נכסים שעבוד בו ויש היות כי האשה, בחיי
האשה  בחיי הפירעון זמן הגיע לא אם - פה על מלוה אבל
ואם  נכסים שעבוד בו שאין כיון כ'מוחזק', נחשב אינו
הלקוחות  מן החוב את יגבו לא נכסיו את ימכור הלווה
הפירעון  זמן הגיע אם ורק מחיים, זכיה היתה שלא ונמצא

כ'מוחזק'. הלווה נחשב האשה בחיי

ה'תשע"ו  חשון ז' שלישי יום בני' 'זה לומר האדם נאמנות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰äæ Bà ,éða äæ :øîBàä̈¥¤§¦¤
ïðéàL íéLðàa äãBäL ét ìò óà ,BúBà ïéLøBiä øàL Bà ...éçà̈¦§¨©§¦©©¦¤¨©£¨¦¤¥¨

.epLøééå ,ïîàð äæ éøä Z åéáBø÷ ïäL ïé÷æçîª§¨¦¤¥§¨£¥¤¤¡¨§¦¨¤
הרשב"ם ליורשו),לדעת ד"ה ב קלד, בתרא האדם (בבא נאמנות

היא  יורשו) (והוא כבנו הוחזק שלא מי על בני' 'זה לומר
ולפי  במתנה, נכסיו את לו לתת יכול שהרי 'מיגו' מתורת
לא  בני' 'זה אמירתו ובשעת מכן לאחר לו שנפלו נכסים זה
ואין  לעולם' בא שלא 'דבר זה הרי כי להקנותם יכול היה

נאמן. אינו - 'מיגו' לו
על  חז"ל כדרשת בכור', בני 'זה לומר אדם שנאמן ואף

יכירנו  - שנים פי לו לתת יכיר הבכור... "את הפסוק
בירושה  שניים פי שייטול כבכור לקובעו ונאמן לאחרים",

כך אחר שיפלו בנכסים ב)גם קכז, כשידוע (ב"ב רק זה הרי –
אם  יודעים לא שאם תורה וחידשה ליורשו, וראוי בנו שהוא
כלל  ידוע לא אם אבל כבכור, 'להכירו' נאמן הבכור, הוא

בנ  מתורת שהוא אלא 'יכיר' מתורת עליו להעיד נאמן אינו ו,
בהם  ושייך ברשותו עתה שהם בנכסים רק ולכן, 'מיגו'.

נאמן. - 'מיגו'
מוחזקים  שאינם באנשים גם הרמב"ם לשיטת אבל
וביאר  אותו. ויורשים הם שקרוביו לומר נאמן כקרוביו
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מתורת  (ולא 'יכיר' מתורת היא שהנאמנות משנה' ה'לחם
הוא, שבנו לומר נאמן כבנו הוחזק שלא מי על וגם 'מיגו'),

הפשיטות בחלק כלֿשכן נאמן הבכורה בחלק אם (מאירי כי

ב) קלד, שעה ב"ב באותה היו שלא  בנכסים גם נאמן ולכן .
הנכסים. בין חילק לא הרמב"ם שהרי ברשותו

שאר  על להעיד נאמן מדוע כן, אם והקשה: הוסיף אך
ולא  בנו לגבי רק נאמרה 'יכיר' של הנאמנות והרי קרוביו,
היה  'מיגו' בתורת היא הנאמנות ואם הקרובים, לשאר
רק  הקרובים) (בשאר להוריש שנאמן לומר צריך הרמב"ם
ולא  אחרֿכך לו שנפלו בנכסים ואילו ברשותו, שהיו נכסים

נאמן? אינו - 'מיגו' בהם שייך
האם  בני', 'זה לומר שנאמן זו בהלכה לעיין יש ועוד

אם גם בנו שהוא לומר epaנאמן epi`y wfgen?
הסמ"ע כך על סקכ"ד)וכתב רעז סי' ידי (חו"מ על הוחזק אם :

לחזור  יכול אינו בנו, שאינו עליו לומר היה שרגיל זה אדם
משנה' ה'מגיד הביא (וכן בנו שהוא עתה ולומר פ"ב בו (לעיל

שהוא הי"ד) אחד על אמר שאם והרשב"א הרמב"ן בשם
שהכיר, "דכיון בכורו שהוא אחר על לומר נאמן אינו בכורו
שהעידו  עדים ידי על הוחזק ואם ומכיר"). חוזר אינו שוב

העדים. את להכחיש נאמן אינו - אחרת מאשה שנולד

ה'תשע"ו יום  חשון ח' רביעי הגוי? את יורש מי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰LøBé íéáëBk ãáBòä̈¥¨¦¥
éôì BúBà ïéçépî Z ïäéúBMøé øàL ìáà .äøBz øác åéáà úà¤¨¦§©¨£¨§¨§ª¥¤©¦¦§¦

.íâäðî¦§¨¨
כתב  אביו, את הגוי ירושת של המעשית המשמעות לגבי

-המאירי ב) יז, בהן (קידושין המחזיק כל שיהא אומרים "ואין
להחזיר" צריך - בהן המחזיק כל אלא בהן, זוכה

אינם  מבן, חוץ הקרובים, שאר הרמב"ם לדעת והנה,
מצינו  "לא כי מנהגם" לפי אותו "מניחים אלא יורשים

בלבד" לישראל אלא נחלות סדר משנה)שיהיה אבל (מגיד
המאירי מורישין".(שם)לדעת ושאר אביו את "יורש הגוי

סופר' ה''חתם כתב קכז)וכן סי' ליורשיו,(יור"ד מוריש ש"נכרי
יורשיו". כל אלא חלציו, יוצאי לבניו דוקא לאו

'המקנה' כתיב)ובספר מי ד"ה א יח, ירושת (קידושין דין תלה
אמוראים במחלוקת קרובים לשאר הדין (שם)הגוי במקור

אביו: את יורש שהגוי
לגוי  הנמכר עברי בעבד האמור מהפסוק זאת לומד רבא

קונהו" עם נ)"וחישב כה, יורשי (ויקרא "ולא - ודורשים

שקנהו; הגוי בן את עובד אינו עברי שעבד היינו קונהו",
עובד  אינו עברי שעבד למעט מיוחד לימוד שצריך ומכך
יורשים  הגוי של נכסיו שאר שאת משמע קונהו' 'יורשי את

יורשיו.
"כי  בלוט מהאמור הדין את לומד אבין בר חייא ורב

ירושה" ער את נתתי לוט ט)לבני ב, שבני (דברים אף כלומר, .
בירושה. להם ניתן 'ער' ששמו המקום גויים, היו לוט

ומעתה:
סובר  קונהו' את מ'וחישב הגוי ירושת דין הלומד רבא
קונהו' יורשי 'ולא המיעוט כי אביו, את יורש הבן שרק

עברי ieblבעבד xknpd ואת היורש, הבן את רק למעט בא
עברי עבד גם כי למעט צורך אין היורשים xknpdשאר

l`xyil בגוי ירושה שיש הדיוק כן ואם יורשים. אינם –
בבן. רק הוא

את  נתתי לוט "לבני מהפסוק זאת הלומד חייא רב ואילו
הגוי, את יורשים הקרובים שאר שגם סובר ירושה", ער

אחיו. בן אלא בנו אינו אברהם, של יורשו לוט שהרי

ה'תשע"ו  חשון ט' חמישי יום רשות  ללא מצוות קיום

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰Bà ähzLpL éîe¦¤¦§©¨
.éeàø äéä íà ,ä÷ãö åéìò ïé÷ñBt ïéc úéa Z LøçúpL¤¦§¨¥¥¦§¦¨¨§¨¨¦¨¨¨

כל  דמסתמא 'משום משנה': ה'כסף מבאר הדין בטעם
מצינו  וכן מממוניה'. צדקה למעבד ליה ניחא אדם
ללא  מצוה למטרת אדם של בחפץ להשתמש שמותר
שיקיימו  מסכים הוא הסתם מן כי ממנו, רשות נטילת

ברכושו. מצוה
הפסד  שאין במקום אלא כן אומרים אין דעות לכמה אך
ואסור  שיסכים וודאות אין הפסד במקום אך לבעלים,

יוסף' ה'בית הביא וכן רשותו. ללא בממונו (או"ח להשתמש

יד) בבית סי' ציצית שלוקחים 'ואותם ירוחם: רבינו בשם
שם  שיחזירנו ובלבד . . מותר בעליהם ידיעת בלא הכנסת

שהיה, כמו gip`מקופל `l i`ce ltewn exifgd `l m`y
olfb iede ,dix`nl dil אי כגון קלוש בהפסד שאפילו הרי ,'

של  בהפסד וכלֿשכן הבעלים, מקפידים הטלית קיפול
איך  זו: בהלכה להבין צריך אלו דעות ולפי ממון, הוצאת
לצדקה  מממונו ולקחת החרש או השוטה את להפסיד מותר

רשות? ללא
לבאר: ויש

בכך  מקיים עצמו הוא מממונו צדקה נותנים כאשר
כאשר  אך ממון, להוציא אף מסכים הוא כך ולשם מצוה,
בטליתו  להתעטף כגון מצוה, לקיים לאחר בסיוע מדובר
שום  מכך לו נגרם לא כאשר אלא מסכים הוא אין וכדומה,

הפסד או ב)נזק סי' אפרים .(שער
סופר ' ב)וה'חתם סי' משאר (או"ח שונה צדקה כי מבאר,

'צדקה  הרי המצוה קיום של המעלה מלבד שכן המצוות,
חיים  סם לו קנו כאילו מממונו צדקה ובנתינת ממוות', תציל

מסכים. אדם כל בוודאי ולכך לרפואתו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  חשון י' שישי יום דיין? להיות ראוי מי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBîî ïúpL ïic ìk̈©¨¤¨©¨
BúBà ì÷äì íéîëç eeöå .åéðtî ãîòì øeñà Z äpîúiL éãk§¥¤¦§©¤¨©£Ÿ¦¨¨§¦£¨¦§¨¥

.Ba ìæìæìe§©§¥
הב"ח דרשו)ומדייק ועוד ד"ה ח סי' :(חו"מ

הקודמת  'לא (ה"ח)בהלכה חכמים, "אמרו הרמב"ם כתב
כסף  בשביל הבא אלוה - זהב' ואלקי כסף אלקי אתי תעשון
ש'אינו  ומדובר בלבד". עשרו מפני שמנוהו הדיין זה וזהב,

דיין' להיות וראוי התורה בחכמת ההלכה)חכם בתחילת (כמובא

עושרו 'מפני בתורהcalaומינוהו חכם הוא אם אבל (אף ',

ממנו) גדולים יש איסור.אם בזה אין - עושרו משום גם ומינוהו
שימנוהו, כדי ממון ששילם בדיין מדובר זו ובהלכה

" כתב חכם lkולכן הוא אם גם כי ממון...", שנתן דיין
לעמוד  "אסור - חכמים משאר גדול ואף התורה בחכמת

מפניו...".
בגמרא מהמסופר לדבר ראיה הב"ח א)ומביא סא, (יבמות

שאשתו  לאחר גדול לכהן שנתמנה גמלא בן יהושע על
רשעים  של "קשר יוסף רב ואמר המלך, לינאי רב ממון נתנה

ומינוהו" ממון שנתן כאן... רואה שם),אני שהיה (רש"י ואף
קשר  יוסף רב "קאמר שמים ירא והיה גדול כהן להיות ראוי
להתמנות". כדי ממון שנתן לפי - כאן רואה אני רשעים של

אלעזר' ה'מנחת ו)ומבאר סי' הרמ"א (ח"א דברי פי על
סכ"ב) לז סי' רבים (חו"מ בצרכי לעסוק הממונים הקהל ש"טובי

כדיינים" הם ערוך'.הרי ב'שלחן ס"א)ונפסק ט סי שאסור (חו"מ
אפשר  אי כי הזכאי את לזכות כדי אפילו שוחד לקחת לדיין
אבל  אסור, משפט ולהטות החייב את שלזכות ולומר לחלק
יעוור' ש'השוחד כיון כי מותר, תורה כדין הזכאי את לזכות
הוא  באמת כאשר הזכאי את מזכה שהוא בדעתו ידמה

לעצמו. חובה רואה אדם שאין כמו חייב,
דיין, למנות כדי ממון נוטלים הקהל ממוני כאשר ולכן,
השוחד  - להוראה וראוי גדול חכם הוא שלדעתם אף הרי
אם  אבל באמת", ראוי הוא אם יבינו ולא ידעו "ולא יעוור
לומר  יש - עושרו בגלל גם מינוהו אלא ממון קיבלו לא
בזה  אין דיין, להיות וראוי בחכמה גדול אכן הוא שאם

איסור.

ה'תשע"ו  חשון י"א קודש שבת ביד? סומכים אין מדוע

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰Cîñ eðaø äLîe¤©¥¨©
àéä ãöéëå ...eäeöéå åéìò åéãé úà Cîñiå :øîàpL ,ãia òLBäé§ª©©¨¤¤¡©©¦§Ÿ¤¨¨¨¨©§©¥§¥©¦
àlà ,ï÷fä Làø ìò ïäéãé eëîñiL àì ?úBøBãì äëéîqä©§¦¨§Ÿ¤¦§§§¥¤©Ÿ©¨¥¤¨

.Ceîñ zà éøä :Bì íéøîBàå ,éaø Bì ïéøBwL¤¦©¦§§¦£¥©§¨
משה  שסמך כפי לדורות ביד הסמיכה נוהגת אין מדוע

יהושע? את
גם  ביד הסמיכה נוהגת הדין מעיקר כי מפרשים יש
שאירע  המעשה מחמת זאת ביטלו שחכמים אלא לדורות
בבא  בן יהודה ורבי הסמיכה קיום את אסרו הרומאים כאשר
עוד  יסמכו שלא תיקנו ולכן ונהרג, אחרים וסמך הסתכן
ללא  לסמוך ניתן ביד, הסמיכה של המעשה ובהעדר ביד,

סיכון.
שמעיקר  לכתחילה ומה זה הרי ביד, סמיכה נדרשת הדין

על  מהסומך ההודעה היא הסמיכה עיקר כי מעכבת, ואינה
הפרטים  ולא התורה בכל להורות ראוי שהוא הנסמך

הגריא"ה)הטכנייםֿמעשיים בשם א א, חו"מ משה אגרות .(ראה
פיינשטיין הגר"מ אין (שם)אך הרמב"ם שמדברי כתב

צריך  אין לדורות שבסמיכה בפשטות כתב שהרי כן נראה
שביטלו  אלא בכך צורך יש מלכתחילה ואם ביד, לסמוך
הסמיכה  כשתחזור וודאי הסכנה, מחמת מסוים בזמן זאת
למתכונתה  הסמיכה תחזור סכנה, תהא ולא המשיח בביאת
שכתב  כשם זאת, לכתוב לרמב"ם לו היה כן ואם המקורית,

לבוא. לעתיד שינהגו הדינים כל את
בסמיכה  צורך אין לדורות בסמיכה כי לפרש יש ולכן
רבינו  משה של בידו רק נתון הסמיכה כוח כי כלל, ביד
מי  לכל מלכתחילה הועילה משה של שסמיכתו אלא
ידו  על הסמוכים וכאשר הדורות, למשך מכוחו שיסמכו
של  היד מסמיכת תוקף מקבלת סמיכתם הרי אחרים סומכים
של  ידו בסמיכת כלל צורך אין ולכן עצמו, רבינו משה

הסומך.
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מתורת  (ולא 'יכיר' מתורת היא שהנאמנות משנה' ה'לחם
הוא, שבנו לומר נאמן כבנו הוחזק שלא מי על וגם 'מיגו'),

הפשיטות בחלק כלֿשכן נאמן הבכורה בחלק אם (מאירי כי

ב) קלד, שעה ב"ב באותה היו שלא  בנכסים גם נאמן ולכן .
הנכסים. בין חילק לא הרמב"ם שהרי ברשותו

שאר  על להעיד נאמן מדוע כן, אם והקשה: הוסיף אך
ולא  בנו לגבי רק נאמרה 'יכיר' של הנאמנות והרי קרוביו,
היה  'מיגו' בתורת היא הנאמנות ואם הקרובים, לשאר
רק  הקרובים) (בשאר להוריש שנאמן לומר צריך הרמב"ם
ולא  אחרֿכך לו שנפלו בנכסים ואילו ברשותו, שהיו נכסים

נאמן? אינו - 'מיגו' בהם שייך
האם  בני', 'זה לומר שנאמן זו בהלכה לעיין יש ועוד

אם גם בנו שהוא לומר epaנאמן epi`y wfgen?
הסמ"ע כך על סקכ"ד)וכתב רעז סי' ידי (חו"מ על הוחזק אם :

לחזור  יכול אינו בנו, שאינו עליו לומר היה שרגיל זה אדם
משנה' ה'מגיד הביא (וכן בנו שהוא עתה ולומר פ"ב בו (לעיל

שהוא הי"ד) אחד על אמר שאם והרשב"א הרמב"ן בשם
שהכיר, "דכיון בכורו שהוא אחר על לומר נאמן אינו בכורו
שהעידו  עדים ידי על הוחזק ואם ומכיר"). חוזר אינו שוב

העדים. את להכחיש נאמן אינו - אחרת מאשה שנולד

ה'תשע"ו יום  חשון ח' רביעי הגוי? את יורש מי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰LøBé íéáëBk ãáBòä̈¥¨¦¥
éôì BúBà ïéçépî Z ïäéúBMøé øàL ìáà .äøBz øác åéáà úà¤¨¦§©¨£¨§¨§ª¥¤©¦¦§¦

.íâäðî¦§¨¨
כתב  אביו, את הגוי ירושת של המעשית המשמעות לגבי

-המאירי ב) יז, בהן (קידושין המחזיק כל שיהא אומרים "ואין
להחזיר" צריך - בהן המחזיק כל אלא בהן, זוכה

אינם  מבן, חוץ הקרובים, שאר הרמב"ם לדעת והנה,
מצינו  "לא כי מנהגם" לפי אותו "מניחים אלא יורשים

בלבד" לישראל אלא נחלות סדר משנה)שיהיה אבל (מגיד
המאירי מורישין".(שם)לדעת ושאר אביו את "יורש הגוי

סופר' ה''חתם כתב קכז)וכן סי' ליורשיו,(יור"ד מוריש ש"נכרי
יורשיו". כל אלא חלציו, יוצאי לבניו דוקא לאו

'המקנה' כתיב)ובספר מי ד"ה א יח, ירושת (קידושין דין תלה
אמוראים במחלוקת קרובים לשאר הדין (שם)הגוי במקור

אביו: את יורש שהגוי
לגוי  הנמכר עברי בעבד האמור מהפסוק זאת לומד רבא

קונהו" עם נ)"וחישב כה, יורשי (ויקרא "ולא - ודורשים

שקנהו; הגוי בן את עובד אינו עברי שעבד היינו קונהו",
עובד  אינו עברי שעבד למעט מיוחד לימוד שצריך ומכך
יורשים  הגוי של נכסיו שאר שאת משמע קונהו' 'יורשי את

יורשיו.
"כי  בלוט מהאמור הדין את לומד אבין בר חייא ורב

ירושה" ער את נתתי לוט ט)לבני ב, שבני (דברים אף כלומר, .
בירושה. להם ניתן 'ער' ששמו המקום גויים, היו לוט

ומעתה:
סובר  קונהו' את מ'וחישב הגוי ירושת דין הלומד רבא
קונהו' יורשי 'ולא המיעוט כי אביו, את יורש הבן שרק

עברי ieblבעבד xknpd ואת היורש, הבן את רק למעט בא
עברי עבד גם כי למעט צורך אין היורשים xknpdשאר

l`xyil בגוי ירושה שיש הדיוק כן ואם יורשים. אינם –
בבן. רק הוא

את  נתתי לוט "לבני מהפסוק זאת הלומד חייא רב ואילו
הגוי, את יורשים הקרובים שאר שגם סובר ירושה", ער

אחיו. בן אלא בנו אינו אברהם, של יורשו לוט שהרי

ה'תשע"ו  חשון ט' חמישי יום רשות  ללא מצוות קיום

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙ÂÏÁ ˙ÂÎÏ‰Bà ähzLpL éîe¦¤¦§©¨
.éeàø äéä íà ,ä÷ãö åéìò ïé÷ñBt ïéc úéa Z LøçúpL¤¦§¨¥¥¦§¦¨¨§¨¨¦¨¨¨

כל  דמסתמא 'משום משנה': ה'כסף מבאר הדין בטעם
מצינו  וכן מממוניה'. צדקה למעבד ליה ניחא אדם
ללא  מצוה למטרת אדם של בחפץ להשתמש שמותר
שיקיימו  מסכים הוא הסתם מן כי ממנו, רשות נטילת

ברכושו. מצוה
הפסד  שאין במקום אלא כן אומרים אין דעות לכמה אך
ואסור  שיסכים וודאות אין הפסד במקום אך לבעלים,

יוסף' ה'בית הביא וכן רשותו. ללא בממונו (או"ח להשתמש

יד) בבית סי' ציצית שלוקחים 'ואותם ירוחם: רבינו בשם
שם  שיחזירנו ובלבד . . מותר בעליהם ידיעת בלא הכנסת

שהיה, כמו gip`מקופל `l i`ce ltewn exifgd `l m`y
olfb iede ,dix`nl dil אי כגון קלוש בהפסד שאפילו הרי ,'

של  בהפסד וכלֿשכן הבעלים, מקפידים הטלית קיפול
איך  זו: בהלכה להבין צריך אלו דעות ולפי ממון, הוצאת
לצדקה  מממונו ולקחת החרש או השוטה את להפסיד מותר

רשות? ללא
לבאר: ויש

בכך  מקיים עצמו הוא מממונו צדקה נותנים כאשר
כאשר  אך ממון, להוציא אף מסכים הוא כך ולשם מצוה,
בטליתו  להתעטף כגון מצוה, לקיים לאחר בסיוע מדובר
שום  מכך לו נגרם לא כאשר אלא מסכים הוא אין וכדומה,

הפסד או ב)נזק סי' אפרים .(שער
סופר ' ב)וה'חתם סי' משאר (או"ח שונה צדקה כי מבאר,

'צדקה  הרי המצוה קיום של המעלה מלבד שכן המצוות,
חיים  סם לו קנו כאילו מממונו צדקה ובנתינת ממוות', תציל

מסכים. אדם כל בוודאי ולכך לרפואתו

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  חשון י' שישי יום דיין? להיות ראוי מי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïBîî ïúpL ïic ìk̈©¨¤¨©¨
BúBà ì÷äì íéîëç eeöå .åéðtî ãîòì øeñà Z äpîúiL éãk§¥¤¦§©¤¨©£Ÿ¦¨¨§¦£¨¦§¨¥

.Ba ìæìæìe§©§¥
הב"ח דרשו)ומדייק ועוד ד"ה ח סי' :(חו"מ

הקודמת  'לא (ה"ח)בהלכה חכמים, "אמרו הרמב"ם כתב
כסף  בשביל הבא אלוה - זהב' ואלקי כסף אלקי אתי תעשון
ש'אינו  ומדובר בלבד". עשרו מפני שמנוהו הדיין זה וזהב,

דיין' להיות וראוי התורה בחכמת ההלכה)חכם בתחילת (כמובא

עושרו 'מפני בתורהcalaומינוהו חכם הוא אם אבל (אף ',

ממנו) גדולים יש איסור.אם בזה אין - עושרו משום גם ומינוהו
שימנוהו, כדי ממון ששילם בדיין מדובר זו ובהלכה

" כתב חכם lkולכן הוא אם גם כי ממון...", שנתן דיין
לעמוד  "אסור - חכמים משאר גדול ואף התורה בחכמת

מפניו...".
בגמרא מהמסופר לדבר ראיה הב"ח א)ומביא סא, (יבמות

שאשתו  לאחר גדול לכהן שנתמנה גמלא בן יהושע על
רשעים  של "קשר יוסף רב ואמר המלך, לינאי רב ממון נתנה

ומינוהו" ממון שנתן כאן... רואה שם),אני שהיה (רש"י ואף
קשר  יוסף רב "קאמר שמים ירא והיה גדול כהן להיות ראוי
להתמנות". כדי ממון שנתן לפי - כאן רואה אני רשעים של

אלעזר' ה'מנחת ו)ומבאר סי' הרמ"א (ח"א דברי פי על
סכ"ב) לז סי' רבים (חו"מ בצרכי לעסוק הממונים הקהל ש"טובי

כדיינים" הם ערוך'.הרי ב'שלחן ס"א)ונפסק ט סי שאסור (חו"מ
אפשר  אי כי הזכאי את לזכות כדי אפילו שוחד לקחת לדיין
אבל  אסור, משפט ולהטות החייב את שלזכות ולומר לחלק
יעוור' ש'השוחד כיון כי מותר, תורה כדין הזכאי את לזכות
הוא  באמת כאשר הזכאי את מזכה שהוא בדעתו ידמה

לעצמו. חובה רואה אדם שאין כמו חייב,
דיין, למנות כדי ממון נוטלים הקהל ממוני כאשר ולכן,
השוחד  - להוראה וראוי גדול חכם הוא שלדעתם אף הרי
אם  אבל באמת", ראוי הוא אם יבינו ולא ידעו "ולא יעוור
לומר  יש - עושרו בגלל גם מינוהו אלא ממון קיבלו לא
בזה  אין דיין, להיות וראוי בחכמה גדול אכן הוא שאם

איסור.

ה'תשע"ו  חשון י"א קודש שבת ביד? סומכים אין מדוע

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰Cîñ eðaø äLîe¤©¥¨©
àéä ãöéëå ...eäeöéå åéìò åéãé úà Cîñiå :øîàpL ,ãia òLBäé§ª©©¨¤¤¡©©¦§Ÿ¤¨¨¨¨©§©¥§¥©¦
àlà ,ï÷fä Làø ìò ïäéãé eëîñiL àì ?úBøBãì äëéîqä©§¦¨§Ÿ¤¦§§§¥¤©Ÿ©¨¥¤¨

.Ceîñ zà éøä :Bì íéøîBàå ,éaø Bì ïéøBwL¤¦©¦§§¦£¥©§¨
משה  שסמך כפי לדורות ביד הסמיכה נוהגת אין מדוע

יהושע? את
גם  ביד הסמיכה נוהגת הדין מעיקר כי מפרשים יש
שאירע  המעשה מחמת זאת ביטלו שחכמים אלא לדורות
בבא  בן יהודה ורבי הסמיכה קיום את אסרו הרומאים כאשר
עוד  יסמכו שלא תיקנו ולכן ונהרג, אחרים וסמך הסתכן
ללא  לסמוך ניתן ביד, הסמיכה של המעשה ובהעדר ביד,

סיכון.
שמעיקר  לכתחילה ומה זה הרי ביד, סמיכה נדרשת הדין

על  מהסומך ההודעה היא הסמיכה עיקר כי מעכבת, ואינה
הפרטים  ולא התורה בכל להורות ראוי שהוא הנסמך

הגריא"ה)הטכנייםֿמעשיים בשם א א, חו"מ משה אגרות .(ראה
פיינשטיין הגר"מ אין (שם)אך הרמב"ם שמדברי כתב

צריך  אין לדורות שבסמיכה בפשטות כתב שהרי כן נראה
שביטלו  אלא בכך צורך יש מלכתחילה ואם ביד, לסמוך
הסמיכה  כשתחזור וודאי הסכנה, מחמת מסוים בזמן זאת
למתכונתה  הסמיכה תחזור סכנה, תהא ולא המשיח בביאת
שכתב  כשם זאת, לכתוב לרמב"ם לו היה כן ואם המקורית,

לבוא. לעתיד שינהגו הדינים כל את
בסמיכה  צורך אין לדורות בסמיכה כי לפרש יש ולכן
רבינו  משה של בידו רק נתון הסמיכה כוח כי כלל, ביד
מי  לכל מלכתחילה הועילה משה של שסמיכתו אלא
ידו  על הסמוכים וכאשר הדורות, למשך מכוחו שיסמכו
של  היד מסמיכת תוקף מקבלת סמיכתם הרי אחרים סומכים
של  ידו בסמיכת כלל צורך אין ולכן עצמו, רבינו משה

הסומך.

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מ"ח, תשכ"א

ברוקלין.

... לכתבו, שכל ימיו מתפלל בהברה ספרדית, האם עליו לשנות להברה אשכנזית, ושמע שיש 

מעלות בתפלה בהברה זו.

שמועה זו לא שמעתי, ואיני רואה טעם למה ישנה מהברה שהורגל בה, ככתבו, כל ימיו. ואף 

שנוסח חב"ד הוא המובחר - אינו שייך לענין הברה.
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ה'תשע"ו  מרחשון ה' א' יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.àel‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÔ‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆

‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»
˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.áÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את

שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו
והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם

משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.âÔ·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.ãÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.äÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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.åÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.æÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.çÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»

‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»

O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈
Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»

ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד
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meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz oeygxn `"iÎ'd -

ה'תשע"ו  מרחשון ה' א' יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.àel‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÔ‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆

‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»
˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.áÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את

שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו
והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם

משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.âÔ·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.ãÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.äÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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.åÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ

ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.æÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.çÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ

‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»
‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»

‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»

O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈
Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»

ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד

לזה. זה כאפוטרופוסים
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.èÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.é˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈
ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.àé„ˆÈk ÔÏÊb‰53B‡ ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ54B‰ Ô‰LÈ˜ÒÚ ÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈

‡Ï - ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ…
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.àÏk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5ÈÒÎa ÏÚa‰Â ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈
BzL‡6?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a .7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8, ƒ¿¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆

d˙a˙Îa dÏ „ÁiL ‰„Oa B‡9dÏ ·˙kL ‰„O·e , ¿»∆∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»
Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e ,d˙a˙Îaƒ¿À»»¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»

‚BÏÓ ÈÒÎa10˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ - ¿ƒ¿≈¿≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙eLÈ‡11. ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.áÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
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orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'd '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.âÔn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ
Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆

‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆
‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆

Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו
הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.ãÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.äÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין

אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל
שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.åÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.æÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
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.èÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.é˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈
ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.àé„ˆÈk ÔÏÊb‰53B‡ ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ54B‰ Ô‰LÈ˜ÒÚ ÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈

‡Ï - ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ…
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.àÏk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5ÈÒÎa ÏÚa‰Â ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈
BzL‡6?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a .7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8, ƒ¿¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆

d˙a˙Îa dÏ „ÁiL ‰„Oa B‡9dÏ ·˙kL ‰„O·e , ¿»∆∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»
Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e ,d˙a˙Îaƒ¿À»»¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»

‚BÏÓ ÈÒÎa10˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ - ¿ƒ¿≈¿≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙eLÈ‡11. ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.áÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
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הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.âÔn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆
‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ
Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆

‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆
‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆

Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו
הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.ãÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.äÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין

אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל
שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי

'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.åÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.æÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
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פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'
מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.ç˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר

המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם

.èÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
 ֿ ובמגיד רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.éÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא: אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.àéÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

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

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'd '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נ:53) אשתו,54)שם נכסי למכור זכות לבעל  שאין
חייו  ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו שהרי
בחיי  חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש. עד
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן האב
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.áé‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»
‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…

dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.âé‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.ãéÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…

¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,
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פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,
שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'
מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.ç˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר

המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)

חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם

.èÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
 ֿ ובמגיד רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.éÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא: אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.àéÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»
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נ:53) אשתו,54)שם נכסי למכור זכות לבעל  שאין
חייו  ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו שהרי
בחיי  חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש. עד
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן האב
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.áé‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»
‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…

dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.âé‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.ãéÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆

„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ
BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…

¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«

B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»
‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«

‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא
הלוקח, ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים לו אין
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,
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.à¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא
גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש ֿ (להוכיח) בבית נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.á‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,

לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.â„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
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ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה
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לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
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אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור
גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם , נחמן לפני 21)כרב

הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים
רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין
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dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.å¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29‰Ê ,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«∆
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˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת והוכחשה
לא 30) וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של טענתו

לידו. הגיעה כיצד ביאר ולא למעלה 31)טען, כמבואר
נאמן  חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא הי"ב. פי"ד
שני  ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול ב'מיגו'

שאין  ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו חלקו חזקה.
שאין  מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום 'מיגו' מקבלים
לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום 'מיגו' אומרים
קנו  שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין אין למה הקשו
טוענים  שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל של  מאבותיו
של  תמיד שהיו משמע אבותי" "של ותירצו: ליורש.
רק  מועילה זו שטענה מתרץ, ובמגידֿמשנה אבותיו.
למעלה  כמבואר אחד, יום אבותיו שאכלוה ראיה כשמביא
אנו  אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו אין וכאן הי"ג), (פי"ד
כשטוען  אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו אלא ליורש טוענים

אחרת. טענה לו טוענים אין 'ברי' שם.32)טענת
אחד.33) יום שאכלוה ראיה טען 34)והביא למה ביאר

לשקר. התכוון ולא כאן 35)כך, רואה מיימוניות בהגהות
וטוען  וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב למה סתירה
טענתו  הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא. בלי אפילו
שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם עדים, עלֿידי

הראשונה.36) טענתו לבאר אמתלא לו שאין משום

.æÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
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.à¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה
ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם

- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא
גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש ֿ (להוכיח) בבית נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.á‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,

לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.â„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.ãÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
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אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור
גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם , נחמן לפני 21)כרב

הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים
רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.ä„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»
ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.å¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29‰Ê ,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת והוכחשה
לא 30) וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של טענתו

לידו. הגיעה כיצד ביאר ולא למעלה 31)טען, כמבואר
נאמן  חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא הי"ב. פי"ד
שני  ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול ב'מיגו'

שאין  ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו חלקו חזקה.
שאין  מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום 'מיגו' מקבלים
לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום 'מיגו' אומרים
קנו  שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין אין למה הקשו
טוענים  שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל של  מאבותיו
של  תמיד שהיו משמע אבותי" "של ותירצו: ליורש.
רק  מועילה זו שטענה מתרץ, ובמגידֿמשנה אבותיו.
למעלה  כמבואר אחד, יום אבותיו שאכלוה ראיה כשמביא
אנו  אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו אין וכאן הי"ג), (פי"ד
כשטוען  אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו אלא ליורש טוענים

אחרת. טענה לו טוענים אין 'ברי' שם.32)טענת
אחד.33) יום שאכלוה ראיה טען 34)והביא למה ביאר

לשקר. התכוון ולא כאן 35)כך, רואה מיימוניות בהגהות
וטוען  וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב למה סתירה
טענתו  הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא. בלי אפילו
שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם עדים, עלֿידי

הראשונה.36) טענתו לבאר אמתלא לו שאין משום

.æÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈

‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»
,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
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'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.çÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.è‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.é‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈

,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ
BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆

‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.àéCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אני

אחרת.60) דרך לקבל להכריחו יכול השדות בעל אין
שלש 61) בה כשהחזיק שהמדובר מפרש במגידֿמשנה

בה  החזיק שאם וכתב, פירושו דחה ובכסףֿמשנה שנים.
שדרכו  משום מידו, אותה מוציאים אין - הכרתיה וטוען:

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה דין בשדותיו. היא
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ה'תשע"ו  מרחשון ו' ב' יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.àÔ·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.áÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.âÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.ãÔ·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.ä¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ
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'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין
ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,

וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.çÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.è‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.é‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈

,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ
BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆

‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר

ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.àéCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אני

אחרת.60) דרך לקבל להכריחו יכול השדות בעל אין
שלש 61) בה כשהחזיק שהמדובר מפרש במגידֿמשנה

בה  החזיק שאם וכתב, פירושו דחה ובכסףֿמשנה שנים.
שדרכו  משום מידו, אותה מוציאים אין - הכרתיה וטוען:

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה דין בשדותיו. היא

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

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'e 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ו  מרחשון ו' ב' יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.àÔ·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.áÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.âÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.ãÔ·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.ä¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ
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‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה

להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם
שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה

תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא
שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום

אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר
אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.åÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26˙BÁt dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»»
‰È‰ elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ»»
LÈÁÎÓ BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈«¿ƒ

„Ú‰27ÌÈL ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,28 »≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29ÏBÎÈ BÈ‡Â ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈»

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï30. ¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.æ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ ÏkÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ »«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ

ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.ç¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו , שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.èÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.é‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
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.à˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.áÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.âÌ„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…

C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈

¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆
ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום
אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו
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‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה

להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם
שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה

תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא
שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום

אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר
אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.åÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26˙BÁt dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»»
‰È‰ elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ»»
LÈÁÎÓ BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈«¿ƒ

„Ú‰27ÌÈL ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,28 »≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29ÏBÎÈ BÈ‡Â ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈»

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï30. ¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.æ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ ÏkÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ »«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ

ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.ç¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו , שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.èÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.é‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר
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.à˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.áÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.âÌ„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…

C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈

¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆
ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆
Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»

.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום
אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו
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.ã˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.äeÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

‰Ó „Á‡Â „Á‡Ô27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.åÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.æÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,

כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא
שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.ç‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,
ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים

לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין
בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין

ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.è˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב
ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין
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גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם
(מגידֿמשנה).

.éÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.àéÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.áéÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.âéÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.à˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.á¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.â¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈
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.ã˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.äeÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

‰Ó „Á‡Â „Á‡Ô27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…

˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.åÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.æÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,

כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא
שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.ç‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה
ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו

משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,
ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים

לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין
בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין

ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.è˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב
ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין
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zelgp zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'e 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם
(מגידֿמשנה).

.éÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.àéÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.áéÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.âéÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.à˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.á¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.â¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈
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‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.ãBÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.äÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ֿ 19)שם ואףֿעל לידתו. לפני לחלק כשבאים
טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא פי

ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.å˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.æeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆

ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ

‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆
.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.ç¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון
בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.è‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.é‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם
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.àéÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.áéÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.âé¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:
 ֿ "מכל ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.ãéÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד

ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת
הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד

(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא
יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.åè·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.æèe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) אם 68)ב"ב לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. הוא ברורה:69)זה וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.æéeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון  בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תשע"ו  מרחשון ז' ג' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.à¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»
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‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.ãBÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆

משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.äÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ֿ 19)שם ואףֿעל לידתו. לפני לחלק כשבאים
טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא פי

ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.å˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆

‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.æeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆

ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈
ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ

‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆
.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך
בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.ç¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון
בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.è‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.é‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם
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.àéÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.áéÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.âé¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:
 ֿ "מכל ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.ãéÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד

ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת
הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד

(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא
יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים
וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם

בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.åè·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.æèe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) אם 68)ב"ב לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. הוא ברורה:69)זה וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.æéeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון  בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תשע"ו  מרחשון ז' ג' יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.à¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»
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נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה אחר בירושה לו שיפלו
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.áÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים

נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.âËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.ã¯BÎa‰ ÔÈ‡17ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿¿»ƒ
ÌÈÓ„a Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï18 ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«¿»ƒ

¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20,ÌÈÒÎp‰ epzLiL ‡e‰Â . ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿««¿»ƒ
ÔB‚k21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23eOÚpL ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ∆«¬

ÌÈ¯Óz24ÔB‚k ,epzL ‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…ƒ¿«¿
ÔBË¯O ‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡25- ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»ƒ¿

‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«»»
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰26. ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי  ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.ä‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה
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שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.å¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.æÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ
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נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה אחר בירושה לו שיפלו
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.áÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים

נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.âËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה
לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.ã¯BÎa‰ ÔÈ‡17ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿¿»ƒ
ÌÈÓ„a Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï18 ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«¿»ƒ

¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20,ÌÈÒÎp‰ epzLiL ‡e‰Â . ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿««¿»ƒ
ÔB‚k21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23eOÚpL ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ∆«¬

ÌÈ¯Óz24ÔB‚k ,epzL ‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…ƒ¿«¿
ÔBË¯O ‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡25- ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»ƒ¿

‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«»»
ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰26. ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי  ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.ä‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה
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שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.å¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת
שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.æÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ
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ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.çÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.èÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וחזר 1) בני זה אמר או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

או  פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס,

בחלקו. עימו ויטול

.à¯ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È·‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·B¯˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epL¯ÈÈÂ5¯Ó‡L ÔÈa ‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ·˙Îa ·˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL¯BÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב'מיגו' שנאמן כתב, שם ברשב"ם
לו  אין ואז גוסס, כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק, ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום
ההכרה  שזכות משום בני, זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע", שכיב "בין כתב שהרי כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
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רעט, סי' חושןֿמשפט וב'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף' וה'בית גוסס". כשהוא "אפילו בפירוש כתב
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט. בן גם שכולל
בצ"ע. והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב'מיגו' שנאמן מיישב, סק"ג שם החושן' וב'קצות
ס"ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב]. ונוטה חולה פ"ב 7)שוכב למעלה נתבאר
הט"ו.

.á,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï·‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :¯ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .epL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ
ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«

ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ¯ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»
ÔÈÚÏ ‡e‰.epL¯ÈÈ ‡ÏÂ ,‰M¯È ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי
ומלמדנו  הי"ד). שם למעלה (ראה בני זה אין או בני זה
לגבי  לא אבל בן, לגבי אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי לפני בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי  בניך" בני את לפסול נאמן אתה ואי בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט"ו  מלשונו משמע וכן בני". איני לומר עליו נאמן

הט"ו. ביאה איסורי מהלכות

.â¯ÓB‡‰11BÈ‡ - ‡e‰ Èc·Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èc·Ú :¯Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

- Èc·Ú ¯Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡ - „·Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „·Ú :BÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Ì‡Â .„·Úk ÈÏ ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„·ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב"ב יוחנן, רבי של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני, זה לומר

שם.13) יצחק, בר נחמן רב של כפירושו

.ã‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ ¯·BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa ¯Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡ - Èc·Ú :¯Ó‡Â Ck ¯Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.äÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈

‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.å‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

ממי 22) חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
למדו  כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו שיש
שם  וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה מן
אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם מביא
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה אבל
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
 ֿ במגיד ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
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ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,
מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא

לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.çÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור
טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או

בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא
כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה

חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.èÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וחזר 1) בני זה אמר או אחי, זה או בני זה אמר דין מבאר

או  פלוני אבא ושפחות עבדים קורין ושאין עבדי, זה ואמר
לעניין  ונכרית משפחה בן לו שיש מי ודין פלונית, אמא
עדי  שם שאין פי על אף בחזקה שיורשים ודין ירושה,
הידועים  אחיו לגבי נאמן שאינו אחי זה אומר ודין ייחוס,

בחלקו. עימו ויטול

.à¯ÓB‡‰2ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,Èa ‰Ê :3È·‡ ÈÁ‡ ‰Ê B‡ ,4, »≈∆¿ƒ∆»ƒ∆¬ƒ»ƒ
ÌÈL‡a ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈL¯Bi‰ ¯‡L B‡¿»«¿ƒ««ƒ∆»«¬»ƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·B¯˜ Ô‰L ÔÈ˜ÊÁÓ ÔÈ‡L∆≈»À¿»ƒ∆≈¿»¬≈∆∆¡»

epL¯ÈÈÂ5¯Ó‡L ÔÈa ‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡L ÔÈa . ¿ƒ»∆≈∆»«¿∆»ƒ≈∆»«
Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk6B„È ·˙Îa ·˙ÎÂ ˜zzL elÙ‡ . ¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ¿«≈¿»«ƒ¿«»

ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL¯BÈ ‰fL7. ∆∆¿¿ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ

קלד.2) בבאֿבתרא בנים,3)משנה לו כשאין מדובר
נכסיו. ויורש אחיו שזה אומר ולא 4)והוא בנים לו כשאין

והכוונה 5)אחים. נאמן", אינו - אחי "זה שנינו: שם
שזה  מודים שאינם אחים עוד לו ויש אביו, ירושת לענין
לתת  שיכול משום נאמן, עצמו נכסי בירושת אבל אחיהם,
הגמרא. סוגיית מתוך שם מתבאר כך במתנה. נכסיו לו
במתנה. לו לתת שיכול ב'מיגו' שנאמן כתב, שם ברשב"ם
לו  אין ואז גוסס, כשהוא לו שנפלו שבנכסים הסיק, ומזה
כשהיה  לו שזיכה (והמתנה במתנה אותם לתת אפשרות

מ  אלה, לנכסים מועילה אינה אז בריא היו שלא שום
ההכרה  שזכות משום בני, זה לומר נאמן אינו ברשותו)
לחלק  רק נוגעת - "יכיר" תורה שכתבה מזה שנלמדה
ליורשו. ד"ה שם ה'תוספות' גם כתבו וכדבריו בכורה.
מרע", שכיב "בין כתב שהרי כן, אינה רבינו שדעת ונראה
לא  שאם במתנה, ליתן אפשרות לו כשאין שהכוונה  וברור
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רעט, סי' חושןֿמשפט וב'טור' לבריא. חולה בין מה כן,
שם  יוסף' וה'בית גוסס". כשהוא "אפילו בפירוש כתב
בשאר  דבר של טעמו ביארו ולא כן. רבינו דעת שגם מעיר,
האומרים  לדעת "יכיר", בו שנאמר מבבן חוץ קרובים,
נאמן  למה שאל כאן [בלחםֿמשנה פשוט. בן גם שכולל
בצ"ע. והשאיר זו. הצהרתו לאחר לו שיפלו בנכסים
שיכול  ב'מיגו' שנאמן מיישב, סק"ג שם החושן' וב'קצות
ס"ק  שם ה'נתיבות' לו והסכים גדול. בסכום עצמו לשעבד

למות.6)ב]. ונוטה חולה פ"ב 7)שוכב למעלה נתבאר
הט"ו.

.á,B„Bc Ôa B‡ ÂÈÁ‡ ‡e‰L ‰Êa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈÈ‰»ƒÀ¿»ƒ»∆∆»ƒ∆
Ï·‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Bc Ôa BÈ‡Â ÈÁ‡ BÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈»ƒ¿≈∆ƒ≈∆¡»¬»
BÈ‡ :¯ÓBÏ Ba ‡e‰L ˜ÊÁ‰L ÈÓ ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆À¿«∆¿«≈

Èa8,ÌÈa ÔaÏ eÈ‰ elÙ‡L :ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .epL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ»∆¿≈»∆ƒ∆¬ƒ»«≈»ƒ
ÔÈÚÏ Èa BÈ‡ ¯ÓBÏ ÂÈÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¡»»»«≈¿ƒ¿ƒ¿«

ÒeÁÈ9ÂÈt ÏÚ ¯ÊÓÓ B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,10ÔÓ‡ , ƒ¿≈«¬ƒƒ«¿≈«ƒ∆¡»
ÔÈÚÏ ‡e‰.epL¯ÈÈ ‡ÏÂ ,‰M¯È ¿ƒ¿«¿À»¿…ƒ»∆

לומר:8) האב את האמינה שהתורה קכז: שם יהודה, כרבי
ומלמדנו  הי"ד). שם למעלה (ראה בני זה אין או בני זה
לגבי  לא אבל בן, לגבי אלא תורה האמינתו שלא רבינו,

אחרים. ישראל.9)קרובים בת לישא אותו לפסול
ואמר 10) יהודה, רבי לפני בגר מעשה מסופר מז. ביבמות

אתה  "נאמן יהודה: רבי לו ואמר בביתֿדין, שלא שנתגייר
(לפי  בניך" בני את לפסול נאמן אתה ואי בניך, את לפסול
אתה  נאמן פירשו: ואין, ד"ה שם וב'תוספות' רבינא). גירסת
אין  - בנים להם כשיש אבל בנים, לבניך כשאין בניך לפסול
הדבר  שאין משום הבנים, את לפסול אפילו נאמן אתה
- הפסולים בניו ובני פסולים, יהיו שבניו הדעת על מתקבל
"שאינו  כאן: רבינו מלשון משמע וכדבריהם כשרים. יהיו
בפט"ו  מלשונו משמע וכן בני". איני לומר עליו נאמן

הט"ו. ביאה איסורי מהלכות

.â¯ÓB‡‰11BÈ‡ - ‡e‰ Èc·Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èa ‰Ê : »≈∆¿ƒ¿»«¿»««¿ƒ≈
ÔÓ‡12Èt ÏÚ Û‡ ,Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Èc·Ú :¯Ó‡ . ∆¡»»««¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ««ƒ

- Èc·Ú ¯Ó‡L ‰fL ;ÔÓ‡ - „·Úk BLnLÓ ‡e‰L∆¿«¿¿∆∆∆¡»∆∆∆»««¿ƒ
Ôa „·Ú :BÏ ÔÈ¯B˜ eÈ‰ Ì‡Â .„·Úk ÈÏ ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ∆∆∆
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÊeÊ ‰‡Ó≈»¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈¿ƒ»

ÔÓ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„·ÚÏ ‡l‡ „eÁÈa13. ¿ƒ∆»«¬»ƒ¬≈∆≈∆¡»

קכז:11) ב"ב יוחנן, רבי של האמינתו 12)מימרא התורה
אחרת. ומגיד חוזר אינו - שהגיד וכיון בני, זה לומר

שם.13) יצחק, בר נחמן רב של כפירושו

.ã‰È‰14ÒÎn‰ ˙Èa ÏÚ ¯·BÚ15,‰Ê ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â , »»≈«≈«∆∆¿»«¿ƒ∆
Èa ¯Ó‡ ‡lL ;ÔÓ‡ - Èc·Ú :¯Ó‡Â Ck ¯Á‡ ¯ÊÁÂ¿»«««»¿»««¿ƒ∆¡»∆…»«¿ƒ
Èc·Ú :ÒÎBn‰ ˙È·a ¯Ó‡ .ÒÎn‰ ÔÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ«ƒ«∆∆»«¿≈«≈«¿ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡ - ‡e‰ Èa :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡e‰16. ¿»«¿»«¿ƒ≈∆¡»

מעבדים.15)שם.14) מכס ששילם 16)הגובה מכיון
ששיקר  כלל הדעת על מתקבל הדבר אין עבד, של מכס

לעצמו. הפסד וגרם

.äÌÈ„·Ú‰17‡a‡ :Ô‰Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙BÁÙM‰Â »¬»ƒ¿«¿»≈ƒ»∆«»
ÈBÏt18,‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL ;˙ÈBÏt ‡n‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ∆…»ƒ«»»«»»

Ôa‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ19ÌbÙ20ÌÈ„·Ú‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»»¬»ƒ
Ï‰w‰ ÏÎÂ ,ÏB˜ Ô‰Ï LÈÂ ,¯˙BÈa ÔÈ·eLÁ ˙BÁÙM‰Â¿«¿»¬ƒ¿≈¿≈»∆¿»«»»
È„·Ú ÔB‚k ,Ô‰ÈB„‡ È„·ÚÂ Èa ˙‡Â Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ»¿∆¿≈¿«¿≈¬≈∆¿«¿≈

‡n‡Â ‡a‡ Ô‰Ï ˙B¯˜Ï ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‡ÈOp‰21. «»ƒ¬≈≈À»ƒ¿»∆«»¿ƒ»

טז:17) ברכות "אמא"18)ברייתא, או "אבא" המלים
היום  שאומרים כשם העצם. שם לפני כתואר משתמשים היו

"גברת". או "אבא".19)"מר" לעבד שקרא
העבד.20) של בנו שהוא יחשבו שהשומעים ביחוסו,
קורים"21) היו גמליאל רבן "ושל שם: הברייתא בהמשך

דחשיבי". "משום בגמרא: ופירשו וכו'.

.å‰˙È‰L ÈÓ22‰È‰Â Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ‰ÁÙL BÏ ƒ∆»¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆»≈¿»»
ÌÈa ‚‰Ó Ba ‚‰B23‡e‰ Èa :¯Ó‡L B‡ , ≈ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ

Ì„‡ B‡ ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ ,Bn‡ ‡È‰ ˙¯¯ÁLÓe¿À¿∆∆ƒƒƒ«¿ƒ»»»»
epL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ˙BˆÓ È˜ec˜„a ˜e„a ‡e‰L ¯Lk24. »≈∆»¿ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ»∆

‡È·iL „Ú Ï‡¯OÈ ˙a ‡OB BÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈≈≈«ƒ¿»≈«∆»ƒ
¯Á‡Â Bn‡ ‰¯¯ÁzLpL ‰È‡¯È¯‰L ,‰„ÏÈ Ck ¿»»∆ƒ¿«¿¿»ƒ¿««»»¿»∆¬≈

,‡e‰ ˙BËBÈ„‰ ¯‡MÓ Ì‡Â .eÈÙa ‰ÁÙL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒƒ¿»∆¿
CÎÏ ÔÓˆÚ ÔÈ¯È˜Ùn‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ»»ƒ««¿ƒƒ«¿»¿»
ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Â ,¯·c ÏÎÏ „·Ú ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -25 ¬≈∆¿∆¿«∆∆¿»»»¿∆»≈»ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ26˙L‡ - epnÓ ıeÁ Ôa ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ≈ƒ∆≈∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯iL ÔÈc‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .˙ÓaÈ˙Ó ÂÈ·‡»ƒƒ¿«∆∆¿∆«ƒ∆≈»∆ƒ∆
ÔÈa ˜lÁ ‡lL ÈÓ LÈÂ .‰Ïaw‰ È¯wÚ ÏÚ CÏB‰≈«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ∆…ƒ≈≈
ÂÈÁ‡ e‰e¯kÓÈ ‡lL ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÌÚ‰ ¯‡LÏ ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿»»»∆»¿ƒ¿«∆…ƒ¿¿∆»
˜ÏÁ ‡Ï BL¯BÈÏ elÙ‡L ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .„·Ïaƒ¿«¿≈ƒ∆»∆¬ƒ¿¿…«¬…

Ï‡¯OÈa27‰Ê ¯·c ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .28. ¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿…«»»∆

ממי 22) חוץ דבר, לכל ובנו . . "מי. כב. ביבמות שנינו
למדו  כג. שם ובגמרא הגויה". ומן השפחה מן בן לו שיש
שם  וברי"ף כבניה. אלא כבניו נידונים שאינם התורה מן
אחרים, של בשפחה שהמדובר גאון, נטרונאי רב בשם מביא
עושה  אדם שאין החזקה: על סומכים אנו שלו בשפחה אבל
עליה. שבא לפני שיחררה ובוודאי זנות, בעילת בעילתו
שלענין  להלכה: הרי"ף ופסק בדבר, מפקפק אחר וגאון
ושמא  כשרים, הבת או הבן שמא לחומרא, הולכים איסורים
שהם  היורשים מיד מוציאים אין ירושה, ולענין עבדים. הם
כתב  ה"א עבדים מהלכות בפ"ט רבינו אולם וודאים.
שהיא  אףֿעלֿפי כנענית, שפחה על שבא "ישראל בפירוש:
 ֿ במגיד ומבאר דבר". לכל כנעני הוולד זה הרי - שפחתו
שדרש  ב, פרשה משפטים המכילתא על שהסתמך משנה
את  "להביא לו": "וילדה ד), כא, (שמות הכתוב מן נתן רבי
(הדרשה  עבדים" שילדיה שפחתו, על שבא (האדון) הרב
אשה", לו יתן אדוניו "אם הכתוב: של תחילתו על מסתמכת
לדיין  אפשר דבר", "לכל ומלשון לו"). "וילדה וממשיך
מה  פירשו שם: בגמרא שהרי כעבד, דינו ירושה לענין שגם
בהתאם  וזה ליורשו. הכוונה ממזר גבי דבר" "לכל ששנינו
"חזקה  אמרו שלא הי"ט, גירושין מהלכות בפ"י לשיטתו
שגירשה  באשתו אלא זנות", בעילת בעילתו עושה אדם אין
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שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.æÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.ç·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«

˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL ¯Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
L¯ÈÈ ‡Ï - ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk Ô·e‡¿̄≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44L¯ÈÈ Bc·Ï Ô·e‡¯ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÔÈL¯BÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈL¯Bi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ
.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט.33)משנה, מכחיש אינו
הבא 34) ללוי: אומר והוא בלבד, בנים שני שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי שאתה לפי 35)ראיה לו המגיע כפי
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי ראובן, של מחלקו שליש חלק נוטל לוי
ללוי  נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי לו ונשארו שתות

מכחיש. שהוא ובין יודע איני בנים.37)שמעון בלי
אח 38) אינו ובין אח לוי אם שבין כלום, יורש שמעון ואין

חלקו. נטל וכבר מחצי, יותר לו מגיע אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי. זה אם יודע" "איני שמעון כשאמר נאמר
אחי. זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי 41)בעיא
לוי. עלֿידי הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי לך, תיבעי לא לכתפים המגיע
דמי". הרי"ף 43)אחר גירסת (עלֿפי הקרקע כגוף דינם

נשארה  שהבעיא ואףֿעלֿפי שם). בגמרא מיגש, והר"י
ודאי  יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ"ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק, ושמעון
כלום. לספק אין - ספק ויורש ודאי יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי זה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו

.àÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈL¯BÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈL¯BÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡ - ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ L¯BÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

L¯Bi‰ ‰Ê ‡nL B‡ L¯Bi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚B¯c‡ B‡6˙‡ L¯BÈ Ôa‰ È¯‰ - ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BL¯BÈ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È¯‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף, שיש 6)בתוך

"גיני" גבר, - "אנדרי" (ביוונית והנקבות הזכרות אברי לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב פ"א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי:8)כלום רבי "אמר פג. יבמות בברייתא
חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אנדרוגינוס
המשנה, מן למדו פב:) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק הוא, ספק אנדרוגינוס חכמים: שלדעת
הוא, ספק יוסי רבי לדברי שגם כתבו, פג. שם [ב'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק
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יוסי, כרבי ופסק כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי. כרבי הלכה רב, בי אמרי שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני בריה דאנדרוגינוס

(9- ובת טומטום הניח שאם כתב, רפ סי' חו"מ ב'טור'
ונימוקו  אחד. חלק והבת חלקים, שלושה הטומטום נוטל
ובין  בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי הנכסים חצי מבואר:
ויורש  בן הוא ספק - הנשארים הנכסים ובחצי בת, הוא אם
נוטל  ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק הכול,
רבינו. לשיטת מספיק נימוק מצאתי ולא אלה. נכסים  חצי
טומטום  למה רק מנמק שם, יוסף' ה'בית שכתב [הטעם
זה  הרי כי דעתו לסוף ירדתי ולא בירושה, חלק בכלל נוטל
ואדרבה, ספק, הוא שטומטום שאמרנו אחר מאוד פשוט
בין  חלק בתוספת הנכסים חצי נוטל אינו למה להסביר צריך

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם הבנות

.á˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e¯‡a ÌLÂ .Ô˙Ò¯Ù·e Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒ¯t˙ÈÂ13ÌÈÒÎ ¯eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ;Ô‰ÈÏÚ·Ï15ÌÈaÏ ÔÈ‡ - ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ -«»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ¯ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק.10) סוף עד הי"ז מן הבנות 11)פי"ט מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן מיתת לאחר

לכתובה 12) כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו התנאים
הירושה.13)העיקרית. מנכסי להן אחד 14)יוענק
הבנות.15)מעשרה. מזונות כדי מספיקים ואינם

קמ:16) בבאֿבתרא בניגוד 17)משנה שם, בגמרא כרבא,
לו  ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם שפירש אביי, לדעת
ראה  אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור' אתה. זכר

שם].

.â‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡¯Ï21ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡ - »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ L¯BÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23a ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈL¯BÈ Ô‰ÈL -ÈtÓ ,‰ÂL «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ·‡ ‰Ê B‡ ÂÈ·‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק:18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,

נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר
חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

.ã‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,

הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים בשם 30)גמרא אבא כרב
הדיינים  שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם, רב,
נכסי  שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה לפני
הם  היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת המת,

ודאי. מידי מוציא ספק ואין ודאי,

.äÌ·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
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שם, שסתם מה וביאר כאן רבינו ובא הי"ד). שם (ראה
את  וצמצם אחרים, של לשפחה שפחתו בין כן גם וחילק
שיבואר  כמו הסתייגות עוד והוסיף בלבד, לירושה ההבדל

ודואג 23)בסמוך. הכשרים בניו מחבב אדם שבן כדרך
אחרים,24)לצרכיהם. ענינים בכל מבאר: במגידֿמשנה

של  כשרות חזקת נגד זו של שיפחות חזקת מעמידים אנו
אנו  ירושה לענין אולם כלל. חזקה כאן שאין ונמצא אדונה,
אפילו  במתנה זה לבנו לתת הוא שיכול ה'מיגו', על סומכים
כשר  אדם או תלמידֿחכם בין ההבדל של וטעמו נכסיו. כל
ביאת  איסור חומרת בין מבחין שתלמידֿחכם הוא, להדיוט
ששיחררה, חזקה כך ומשום פנויה, משוחררת לביאת שפחה
נשארה  ולכן ישחררה, ולמה - בזה מבחין אינו ההדיוט
יפה  כוחה אין - שאמרנו ו'מיגו' שיפחות, חזקת בתוקפה
השאלה: גם מתעוררת אגב לחםֿמשנה. (ראה החזקה נגד
למעלה  ראה גוסס? כשהוא לו שנפלו הנכסים של דינם מה

ד). הערה אביו.25)ה"א יורשי רשאים 26)שהם
בירושה. להם שנפלו העבדים כל כמו בין 27)למוכרו,

להדיוט. שם 28)תלמידֿחכם גירושין הלכות השווה
הי"ט.

.æÔÈL¯Bi‰ Ïk29ÌÈ„Ú ?„ˆÈk .‰˜ÊÁa ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ¿ƒ«¬»»≈«≈ƒ
B‡ ÈBÏt ÏL Ba ‡e‰L eÏ ˜ÊÁÓ ‰fL :e„ÈÚ‰L∆≈ƒ∆∆À¿»»∆¿∆¿ƒ

ÒeÁÈ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡30˙zÓ‡ eÚ„È ‡ÏÂ »ƒ««ƒ∆≈»≈≈ƒ¿…»¿¬ƒ«
BÊ ˙e„Úa ÔÈL¯BÈ el‡ È¯‰ - ÔÈÒÁi‰31. «…¬ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈

פ.29) במעידים 30)קידושין זה דבר לפרש יודע אינני
יורשים, לשאר נמשכת זו שפיסקא ונראה אחיו. או  בנו שזה
הקירבה. דרגת בדיוק למסור יודעים אינם אפילו והכוונה:

הבאה. ההערה יודעים 31)ראה אנו סתם: מעידים ואפילו
מעידים  ואינם המת, את לירש הראוי קרוב הוא שפלוני
חדש' ('בית בירושה לו וקודמים יותר קרובים אחרים שאין
שהובא  אבין בר אידי ברב המעשה עלֿפי רפד סי' חו"מ

לג.). בבבאֿבתרא

.ç·˜ÚÈ32˜ÊÁ‰ ‡ÏÂ ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÁÈp‰Â ˙nL «¬…∆≈¿ƒƒ«¿≈¿ƒ¿¿…À¿«
:¯Ó‡Â ˜eM‰ ÔÓ ÈÂÏ Ô·e‡¯ ÒÙz ,Ì‰ÈL ‡l‡ Ôa BÏ≈∆»¿≈∆»«¿≈≈ƒƒ«¿»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,‡e‰ eÈÁ‡ ‰Ê Ìb33È¯‰ - «∆»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ≈«¬≈
ÔBÓn‰ ÈˆÁ ÏËB ÔBÚÓL34LÈÏL Ô·e‡¯e ,35È¯‰L , ƒ¿≈¬ƒ«»¿≈¿ƒ∆¬≈

˙e˙L ÏËB ÈÂÏÂ ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL Ì‰L ‰„B‰36˙Ó . »∆≈¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈÂÏ37Ô·e‡¯Ï ˙e˙M‰ ¯ÊÁÈ -38ÌÈÒÎ ÈÂÏÏ eÏÙ . ≈ƒ«¬…«¿ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»ƒ

Ô·e‡¯ È¯‰L ,ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ Ô˙B‡ e˜lÁÈ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«¿»¿≈¿ƒ¿∆¬≈¿≈
Ô‰ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂlL ÔBÚÓLÏ ‰„BÓ39ÁÈaL‰ .40˙e˙M‰ ∆¿ƒ¿∆≈ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ««¿

ÂÈÏ‡Ó41L Ì‡ :ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÙ˙kÏ ÚÈbÓ Á· ≈≈»¿««»≈≈ƒƒ∆««ƒ««¿≈«ƒ
‰f‰ Á·M‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Ú ÔB‚k ,‡e‰¿¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈«∆««∆

Ô‰a e˜lÁÈÂ ,ÌÈ¯Á‡Ó BÏ eÏÙpL ÌÈÒÎk42Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ∆»¿≈¬≈ƒƒ«¿»∆¿ƒ
Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú43. ¬«ƒ…ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿≈¿«

˜ÏÁa ÈÂÏ ÏËÂ ,ÈÁ‡ ‰Ê ÈÂÏ ÔÈ‡ :ÔBÚÓL ¯Ó‡»«ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿≈∆
L¯ÈÈ ‡Ï - ÈÂÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,e¯‡aL BÓk Ô·e‡¿̄≈¿∆≈«¿¿««»≈≈ƒ…ƒ«

ÌeÏk epnÓ ÔBÚÓL44L¯ÈÈ Bc·Ï Ô·e‡¯ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆¿∆»¿≈¿«ƒ«
‡e‰Â .ÈÂÏ ÁÈp‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ ¯‡L ÌÚ ˙e˙M‰«¿ƒ¿»¿»ƒ¬≈ƒ∆ƒƒ«≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡ ÔÈL¯BÈa Ô˙ˆ˜Ó e„BiL ÔÈL¯Bi‰ ÏÎa ÔÈc‰«ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈ƒ
.Ô˙ˆ˜Ó e„BÈ ‡lL∆…ƒ¿»»

קלד.32) שם בהחלט.33)משנה, מכחיש אינו
הבא 34) ללוי: אומר והוא בלבד, בנים שני שהוחזקו משום

ותיטול. - אחי שאתה לפי 35)ראיה לו המגיע כפי
פירוש:36)טענתו. בחלקו", עמו "ונוטל שם: במשנה,

עצמו  ראובן שהרי ראובן, של מחלקו שליש חלק נוטל לוי
ללוי  נותן ולפיכך בלבד, הנכסים שליש לו שמגיע הודה
אמר  בין הבדל אין זה, בדין שתויות. שתי לו ונשארו שתות

מכחיש. שהוא ובין יודע איני בנים.37)שמעון בלי
אח 38) אינו ובין אח לוי אם שבין כלום, יורש שמעון ואין

חלקו. נטל וכבר מחצי, יותר לו מגיע אין זה 39)- דין
ובסוף  אחי. זה אם יודע" "איני שמעון כשאמר נאמר
אחי. זה אין ואמר כשהכחיש דינם מה יתבאר ההלכה

בתיקו.40) ונשארה שם, רבא של מבלי 41)בעיא
לוי. עלֿידי הוצאות "בשבח 42)השקעות שם: גמרא

ממקום  לו שנפלו נכסים דכי לך, תיבעי לא לכתפים המגיע
דמי". הרי"ף 43)אחר גירסת (עלֿפי הקרקע כגוף דינם

נשארה  שהבעיא ואףֿעלֿפי שם). בגמרא מיגש, והר"י
ודאי  יורש הוא שראובן משום כלום, לשמעון אין - בתיקו
שכל  ה"א) פ"ה לקמן (ראה הלכה ונפסקה ספק, ושמעון
כלום. לספק אין - ספק ויורש ודאי יורש שיש מקום

אין 44) טען: הוא שהרי אחרֿכך, לו שנפלו מנכסים אפילו
קלה.). שם (גמרא אחי זה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספק 1) ודין ספק, ואחד וודאי אחד ביורשים כלל דין מבאר

נפל  כגון מספק יורשים ודין בירושה, לחלוק שבאו יבם ובני
או  בתו בן ועל עליו אמו, ועל עליו אשתו, ועל עליו הבית

קודם. מת מי יודעים ואין אביו, ועל עליו

.àÏÏk‰ ‰Ê2ÔÈL¯BÈa3Ô‰Ó „Á‡L ÔÈL¯BÈ ÈL Ïk : ∆«¿»¿¿ƒ»¿≈¿ƒ∆∆»≈∆
ÌeÏk ˜ÙqÏ ÔÈ‡ - ˜ÙÒ ÈM‰Â È‡cÂ L¯BÈ4eÈ‰ Ì‡Â . ≈««¿«≈ƒ»≈≈«»≈¿¿ƒ»

L¯Bi‰ ‰Ê ‡nL B‡ L¯Bi‰ e‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈL¿≈∆»≈∆»∆«≈∆»∆«≈
Ôa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¿ƒ»ƒ∆≈¿ƒƒ«≈

ÌeËÓËÂ5ÒBÈ‚B¯c‡ B‡6˙‡ L¯BÈ Ôa‰ È¯‰ - ¿À¿«¿¿ƒ¬≈«≈≈∆
Ïk‰7˜ÙÒ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰L ;8˙Ba ÁÈp‰ . «…∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈ƒƒ«»

‰ÂLa ˙BL¯BÈ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÂ9‡e‰ È¯‰Â , ¿À¿¿«¿¿ƒ¿¿»∆«¬≈
.˙Ba‰ ÔÓ ˙Á‡k¿««ƒ«»

לקמן.2) שיבוארו ומקוריהם הדינים מפרטי נלמד זה כל
אחרים.3) לענינים ממנו ללמוד בזה:4)ואין אמרו ולא

חולקים. - בספק המוטל נמצאים 5)ממון המין אברי
נקבה. או זכר הוא אם להכיר ואין הגוף, שיש 6)בתוך

"גיני" גבר, - "אנדרי" (ביוונית והנקבות הזכרות אברי לו
נקבה) יורשת 7).- הבת שאין ה"ב פ"א למעלה נתבאר

בן. כשיש יוסי:8)כלום רבי "אמר פג. יבמות בברייתא
חכמים  בו הכריעו ולא היא, עצמה בפני בריה אנדרוגינוס
המשנה, מן למדו פב:) (שם ובגמרא נקבה". אם זכר אם
כמותם. רבינו ופסק הוא, ספק אנדרוגינוס חכמים: שלדעת
הוא, ספק יוסי רבי לדברי שגם כתבו, פג. שם [ב'תוספות'
או  כזכר נידונית זו משונה בריה אם לחכמים היה שספק
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יוסי, כרבי ופסק כך, מפרש רבינו שגם לשלול ואין כנקבה,
ונראה  יוסי. כרבי הלכה רב, בי אמרי שם: שאמרו כמו
היא  רבינו שדעת באמרו: במגידֿמשנה התכוון שלזה
לחםֿמשנה). (ראה היא עצמה בפני בריה דאנדרוגינוס

(9- ובת טומטום הניח שאם כתב, רפ סי' חו"מ ב'טור'
ונימוקו  אחד. חלק והבת חלקים, שלושה הטומטום נוטל
ובין  בן הוא אם בין שלו, הם בוודאי הנכסים חצי מבואר:
ויורש  בן הוא ספק - הנשארים הנכסים ובחצי בת, הוא אם
נוטל  ולפיכך מחלקו, יותר נטל וכבר בת היא וספק הכול,
רבינו. לשיטת מספיק נימוק מצאתי ולא אלה. נכסים  חצי
טומטום  למה רק מנמק שם, יוסף' ה'בית שכתב [הטעם
זה  הרי כי דעתו לסוף ירדתי ולא בירושה, חלק בכלל נוטל
ואדרבה, ספק, הוא שטומטום שאמרנו אחר מאוד פשוט
בין  חלק בתוספת הנכסים חצי נוטל אינו למה להסביר צריך

ה'טור']. שהסביר כמו השנית, במחציתם הבנות

.á˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k10ÌÚ ˙Ba‰ ÔÈc ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ
,e¯‡a ÌLÂ .Ô˙Ò¯Ù·e Ô‰È˙BBÊÓa ÌÈa‰«»ƒƒ¿≈∆¿«¿»»»¿»≈«¿

˙BBÊn‰L11‰a˙k È‡zÓ12ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊa . ∆«¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿«∆«¿»ƒ¿Àƒ
,Ïk‰ eL¯ÈÈ ÌÈa‰Â ,Ô‰È˙BBÊÓ ‡l‡ ˙BaÏ ÔÈ‡ -≈«»∆»¿≈∆¿«»ƒƒ¿«…

˙Ba‰ eÒ¯t˙ÈÂ13ÌÈÒÎ ¯eOÚa14Ba e‡OpiL È„k ¿ƒ¿«¿¿«»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿
ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ;Ô‰ÈÏÚ·Ï15ÌÈaÏ ÔÈ‡ - ¿«¿≈∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ≈«»ƒ

˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .˙Ba‰ ÔBÊÓÏ Ïk‰ ‡l‡ ,ÌeÏk16 ¿∆»«…ƒ¿«»¿ƒ»ƒ∆≈
ÔÓÊa :ÒBÈ‚B¯c‡ B‡ ÌeËÓËÂ ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»ƒ»¿À¿«¿¿ƒƒ¿«
ÌeËÓh‰ ÔÈÁB„Â ,ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰L∆«¿»ƒ¿Àƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ«À¿

Ô˙BÓk ÔBfÂ ,˙Ba‰ Ïˆ‡17ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎp‰L ÔÓÊ·e ; ≈∆«»¿ƒ¿»ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ
˙B¯ÓB‡Â ,ÌÈa‰ Ïˆ‡ ÌeËÓh‰ ˙‡ ˙BÁBc ˙Ba‰ -«»∆«À¿≈∆«»ƒ¿¿

.˙BBÊÓ enÚ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ ¯ÎÊ :BÏ»»«»¿≈¿ƒ»¿

הפרק.10) סוף עד הי"ז מן הבנות 11)פי"ט מזונות
תינשאנה. או שתתבגרנה עד אביהן מיתת לאחר

לכתובה 12) כנוספות ובניה, האשה לזכיות שנקבעו התנאים
הירושה.13)העיקרית. מנכסי להן אחד 14)יוענק
הבנות.15)מעשרה. מזונות כדי מספיקים ואינם

קמ:16) בבאֿבתרא בניגוד 17)משנה שם, בגמרא כרבא,
לו  ואומרות אותו דוחות הנקבות שגם שפירש אביי, לדעת
ראה  אלה. דינים בכל אחרת שיטה שם [ל'טור' אתה. זכר

שם].

.â‰˙‰L ‡lL ÈÓ18ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡19 ƒ∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ
˙‡OÂ20‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ , ¿ƒ≈¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÔBL‡¯Ï21ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡22Ôa‰ ‰Ê ÔÈ‡ - »ƒ∆ƒ¿»»«¬≈∆«≈

˙Ó Ì‡Â .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙‡ L¯BÈ≈∆∆»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»≈¿ƒ≈
Ôa‰23a ÔÈ˜ÏBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈL¯BÈ Ô‰ÈL -ÈtÓ ,‰ÂL «≈¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈

.ÂÈ·‡ ‰Ê B‡ ÂÈ·‡ ‰Ê ‡nL ,˜ÙÒ Ì‰ÈML∆¿≈∆»≈∆»∆»ƒ∆»ƒ

ק:18) יבמות שלושה 19)משנה, עד ניכר אינו הריון
שנתאלמנה  שאשה חכמים תיקנו ולפיכך מהתחלתו, חדשים
חדשים  שלושה שיעברו עד לאחר תינשא לא - נתגרשה או

מעוברת. שאינה אם 20)ויתברר יודעים אנו ואין באיסור,
הראשון. לבעלה מבעלה 21)נתעברה הוא הבן אם

עברו  שלא כגון הריון, חדשי תשעה אחר ונולד הראשון,

נתגרשה. או משנתאלמנה חדשים מתשעה כגון 22)יותר
חז"ל  לידתו. לפני חדשים שבעה השני לבעלה שנבעלה
בחודש  שהנולד וידעו ולידה, הריון בטבעי היו בקיאים
והנולד  קיימא, בן הוא - חדשים לתשעה או להריון השביעי

נפל. - נכסים.23)לשמונה והניח בנים בלי הספק

.ã‰Ó·È24‰ÓaÈ˙Â ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL25 ¿»»∆…»¬»¿»√»ƒ¿ƒ¿«¿»
Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL CB˙a¿¿»√»ƒ¿»¿»≈¿≈»«ƒ∆
˜Ùq‰ ‰Ê ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLzƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»»«¬∆«»≈
,Ôlk È·‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯È‡Â È‡ ˙n‰ Ôa ‡nL :¯ÓB‡≈∆»∆«≈¬ƒ¿ƒ«∆ƒ¿≈»ƒÀ»
;ÌeaÈ ˙a Èn‡ ÔÈ‡L ,d˙B‡ ÌaÈÏ Èe‡¯ ‰z‡ ÔÈ‡Â¿≈«»»¿«≈»∆≈ƒƒ«ƒ
,ÌaÈÏ ‰Èe‡¯ En‡Â ,‰z‡ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰Â¿«»»≈∆»¿ƒ«»¿ƒ¿¿»¿«≈
˜ÙÒ Ì·i‰ ‰Ê Ì‚Â ÏÈ‡B‰ ;ÌeÏk ÈÁ‡ ÈÒÎa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿«∆«»»»≈

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ì·È BÈ‡ B‡ ‡e‰ Ì·È ‡nL26ÔÎÂ . ∆»»»≈»»¿ƒ¿»∆¿≈
˙n‰ ÈÒÎa Ì·i‰ Èa ÌÚ ˜Ùq‰ ‰Ê ÔÈc27‰ÓaÈ˙pL ƒ∆«»≈ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈«≈∆ƒ¿«¿»

‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ :BzL‡28È·e ‰ˆÁÓ ÏËB ˜Ùq‰ , ƒ¿¿ƒ¿»∆«»≈≈∆¡»¿≈
˜Ùq‰ ‰Ê ÌÚ ˜ÏÁL ¯Á‡ Ì·i‰ ˙Ó .‰ˆÁÓ Ì·i‰29, «»»∆¡»≈«»»««∆»«ƒ∆«»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ L¯ÈÏ ÌÈÈe‡¯‰ Ì·i‰ Èa e‡·e»¿≈«»»»¿ƒƒ«¬ƒ∆««ƒ
˜ÏÁ ÈÏ ez ,È‡ ÌÎÈÁ‡ Ì‡ :¯ÓBÏ ˜Ùq‰ ‰ÊÏ LiL∆≈¿∆«»≈«ƒ¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ≈∆
ÈˆÁ‰ ÈÏ e¯ÈÊÁ‰ ,ÌÎÈÁ‡ ÈÈ‡ Ì‡Â ;BÊ ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ≈ƒ¬ƒ∆«¬ƒƒ«¬ƒ
Ô‰nÚ Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜Ùq‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡ - ÌÎÈ·‡ Á˜lL∆»«¬ƒ∆≈¿∆«»≈¿ƒ¿≈¬ƒ∆ƒ»∆

ÌeÏk30.Ô„iÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿¿≈ƒƒ»»

לז:24) המוטל 26)באיסור.25)שם ממון כל כדין
בו. מוחזק אחד ואין היבם 27)בספק כשמת המדובר,

הספק, ובין בינו בנים, בלי שמת אחיו נכסי שחולקו לפני
הנכסים, כל את ויורש הראשון של בנו אני הספק וטוען
הנכסים  את בינינו ונחלק אתה, אחינו טוענים: היבם ובני

(גם 28)בשווה. ספק ואידי אידי הכא, אמרו: שם בגמרא
עצמו  שהספק אע"פ פירוש, מספק), לרשת באים זה וגם זה
ובין  הראשון בן הוא אם בין שהרי כאן, בנידון ודאי הוא -
משום  כספק, נידון הוא - יורש הוא הרי השני, בן הוא אם
ודאית. טענתו אין - לירש בא הוא מי מכוח יודע שאינו
(רש"י  ודאי מידי מוציא ספק אין כאן: אומרים אין ולפיכך
מנמק  ז ס"ק קסג סי' אבןֿהעזר שמואל' וב'בית  שם).
ואם  אביהם, במקום עומדים היבם שבני רבינו, של שיטתו
והספק  הוודאיים, יורשיו והם מחצה נוטל היה קיים היה
פסק: שם אבןֿהעזר [ב'טור' היבם. של יורשו ודאי אינו
והשאר  לו, מודים היבם שבני החלק תחילה נוטל שהספק

בשווה] שם.29).חולקים בשם 30)גמרא אבא כרב
הדיינים  שפסקו הדין פירוש: דינא", "קם שאמר: שם, רב,
נכסי  שחולקו אחר לערער ואין קיים, הוא - החלוקה לפני
הם  היבם ובני ספק, בטענת בא זה הרי היבם וכשמת המת,

ודאי. מידי מוציא ספק ואין ודאי,

.äÌ·i‰Â ˜ÙÒ31·‡‰ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ e‡aL32È¯‰ - »≈¿«»»∆»«¬…¿ƒ¿≈»»¬≈
- ˙n‰ Ôa ‡e‰ Ì‡ :˜Ùq‰ ‰ÊÂ ,È‡cÂ L¯BÈ Ì·i‰«»»≈««¿∆«»≈ƒ∆«≈
Ôa ‡e‰ Ì‡Â ,ÈˆÁ Ì·i‰ ‰ÊÏe ÔBÓn‰ ÈˆÁ BÏ LÈ≈¬ƒ«»¿∆«»»≈ƒ¿ƒ∆
‰ÁcÈÂ L¯BÈ Ì·i‰ CÎÈÙÏ ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ - Ì·i‰«»»≈¿¿ƒ»«»»≈¿ƒ»∆

˜Ùq‰33ÔÈ‡cÂ ÌÈa ÈL Ì·i‰ ÁÈp‰ .34Ck ¯Á‡Â , «»≈ƒƒ««»»¿≈»ƒ«»ƒ¿««»
Ì·i‰ ˙Ó35˙n‰ Ôa È‡ :¯ÓB‡ ˜Ùq‰ È¯‰ ,36LÈÂ , ≈«»»¬≈«»≈≈¬ƒ∆«≈¿≈
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‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»
ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.åÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

 ֿ כבית בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או

וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי שגם אחר,
למעלה  (ראה האב בנכסי ויבם ספק כמו ודאי, נקרא הוא
- וספק ספק זה הרי - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח).
עליו. חולק שאין שם, אביי לדברי מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע"ג].

.æ˙Èa‰ ÏÙ54‰lÁz ˙Ó ·‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈¿ƒ»
;Ôa‰ ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epL¯ÈÈ Bza Ôa -∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈«≈
Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆ƒ

e¯‡aL BÓk ,¯·wa55ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , «∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .·‡‰56.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ »»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

·‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ57‰È„na Bza Ôa ˙Óe58B‡ , ¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ«¿ƒ»
Ôa‰ ‰aLpL59ÈL¯BÈ e˜ÏÁÈ - ‰È„na Bn‡ È·‡ ˙Óe ∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»«¿¿¿≈

.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב קנט: שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף רבינו ומביאה וכו'".
ביניהם. לחלק טעם כל שאין נשבה, לדין הבית

הי"ג.55) פ"א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב"א
בהלכה  פסק שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי  בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק למה השבט, חזקת היינו האם,
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מספיק. תירוץ מצאו ולא האב? שבט מחזקת הנכסים חצי
בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק. ספק כאן שהרי זו, הלכה גם יפה  תתבאר
ומשום  אביי, לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
ועל  עליו הבית נפל לדין אביי דברי מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי נוטל הבעל למה לנמק ובא אשתו,
השבט", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט הכוונה
ב'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי (בלי זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי "בחזקת ופירש אביי,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט" "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני משבטי לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי
אביי, של נימוקו בטל ישראל, שבטי של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי וגם אחר. נימוק הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב"א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק ובא דוקא, לאו ושבט משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי מטה", אל
כאן) בכסףֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב"א, קושיית מיישב
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב ובין תחילה הבת
ליורשי  - למעלה או בנה ליורשי - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי ידוע בשביה.59)ואין ומת

.çÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈ¯ÓB‡ ·‡‰ ÈL¯BÈ ,·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

·BÁ‰ „·‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ·‡‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙B·BÁ ÈÏÚ·e«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙M¯ÈaÌÈÒÎp‰ È¯‰ - B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa64‡È·‰Ï ˙B·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡¯65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע חייבים אינם האב שיורשי

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי, יורשים הם שהרי
תחילה.65)קודם. מת שהאב

.èel‡ ÔÈc66,Ìia eÚ·hL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

ה'תשע"ו  מרחשון ח' ד' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.àÌ„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.áCÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש  לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
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צי zelgp zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'f 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ˆÁÓ ÈÏ37‰z‡ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈM‰Â ;‰ˆÁÓ ÌÎÈLÏÂ ƒ∆¡»¿ƒ¿≈∆∆¡»¿«¿«ƒ¿ƒ«»
ÈÒÎa LÈÏL ‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,‰z‡ Ì·i‰ Ô·e ,eÈÁ‡»ƒ∆«»»«»¿≈¿∆»¿ƒ¿ƒ¿≈
LÈÏM‰Â ,ÔÈÏËB - Ba Ì‰Ï ‰„BnL ÈˆÁ‰ ;Ô˜f‰«»≈«¬ƒ∆∆»∆¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ˜ÏBÁ - ¯‡Lp‰ ˙e˙M‰Â ,ÏËB - BÏ Ô‰ ÔÈ„BnL∆ƒ≈≈¿«¿«ƒ¿»¿ƒ

‰ÂLa B˙B‡38˙Ó .BÈˆÁ Ì‰ÈLe BÈˆÁ ÏËB ‡e‰ , ¿»∆≈∆¿¿≈∆∆¿≈
˜Ùq‰39È‡Â ‡e‰ Èa ‡nL :¯ÓB‡ Ì·i‰ È¯‰ , «»≈¬≈«»»≈∆»¿ƒ«¬ƒ

L :¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡‡e‰ ˙n‰ Èa Ôa ‡n ƒ»∆«¬ƒ«»»≈∆»∆¿ƒ«≈
epL¯È‡ È‡Â40‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -41Ì·i‰ ˙Ó) .42, «¬ƒƒ»∆¿ƒ¿»∆≈«»»

:¯ÓB‡ Ì·i‰ È·‡Â ,epL¯È‡Â È‡ Ba :¯ÓB‡ ˜Ùq‰«»≈≈¿¬ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ«»»≈
È‡Â ‡e‰ EÈ·‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ,‰z‡ ¯Á‡‰ Èa Ôa ‡nL∆»∆¿ƒ»«≈«»¿∆¬ƒ»ƒ«¬ƒ

.(‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - epL¯È‡ƒ»∆¿ƒ¿»∆

לח.31) היבם.32)שם של מת 33)אביו אם ואפילו
תנו  - הראשון של בנו אני אם הספק: וטוען אחרֿכך, היבם
שוה  חלק לי תנו - אחיכם אני ואם הזקן, נכסי מחצית לי
דינא", "קם משום: כלום, נוטל אינו - אביכם נכסי בכל
סוף  כלמעלה אותו יורשים ובניו הזקן, בנכסי היבם וזכה

(מגידֿמשנה). וכן 35)שם.34)ה"ד היבם, אבי צ"ל
תימן. בכת"י אביכם.36)הוא הזקן.37)אחי בנכסי

ויותר.38) בנים שלושה כשהניח שהואֿהדין מובן
קיימים.39) ואביו ה"ב,40)והיבם פ"א למעלה נתבאר

הבן. בירושת לאחים קודם ששניהם 41)שהאב משום
ספק. טענת שהיו 42)טוענים בספרים בנים. הניח ולא

נכון, הדין אבל כלל. זו פיסקא אין מגידֿמשנה בעל בידי
שם. בגמרא ונאמר

.åÏÙpL ÈÓ43Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,BzL‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰ ƒ∆»«««ƒ»»¿«ƒ¿¿≈»«ƒ
‰lÁz ‰˙Ó ‰M‡‰44ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ , »ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈«««¿ƒ

ÈL¯BÈ e‡ˆÓÂ ,‰lÁz ˙Ó ÏÚa‰ B‡ ,‰ÈÒÎ Ïk»¿»∆»«««≈¿ƒ»¿ƒ¿¿¿≈
‰M‡‰45ÔÈ„ÈÓÚÓ ?ÌÈc „ˆÈk - ‰ÈÒÎ Ïk ÔÈL¯BÈ »ƒ»¿ƒ»¿»∆»≈«ƒ»«¬ƒƒ

¯wÚ ,‰a˙k‰Â ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa ‚BÏÓ ÈÒÎ46 ƒ¿≈¿¿∆¿«¿≈»ƒ»¿«¿À»ƒ»
˙ÙÒBz‰Â47ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa -48ÈÒÎa ÔÈ˜ÏBÁÂ ; ¿«∆∆¿∆¿«¿≈«««¿¿ƒ¿ƒ¿≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ49ÈL¯BÈÂ ÔÈˆÁ ÔÈÏËB ‰M‡‰ ÈL¯BÈ , …«¿∆¿≈»ƒ»¿ƒ∆¿»¿¿≈
ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈˆÁ ÏÚa‰50Bn‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ˙Èa‰51 «««∆¿»¬»ƒ»«««ƒ»»¿«ƒ

Ì‡‰ ÈL¯BÈ ˙˜ÊÁa Ì‡‰ ÈÒÎ ÔÈ„ÈÓÚÓ -52Ì‰L , «¬ƒƒƒ¿≈»≈¿∆¿«¿≈»≈∆≈
ÔÈ‡cÂ ÔÈL¯BÈ53Ì‡L ,Ì‰ ˜ÙÒ - Ôa‰ ÈL¯BÈ Ï·‡ ; ¿ƒ«»ƒ¬»¿≈«≈»≈≈∆ƒ

Ôn‡ ÈÒÎa ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï ÔÈ‡ - ‰lÁz Ôa‰ ˙Ó≈«≈¿ƒ»≈¿∆»≈»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»
.e¯‡aL BÓk ,ÌeÏk¿¿∆≈«¿

קנח.43) בבאֿבתרא נכסיה,44)משנה בעלה וירש
ה"ח. פ"א למעלה אלה 45)כמבואר נכסים שגוף משום

 ֿ כבית בלבד. בפירותיהם רק זכה והבעל ברשותה, נמצאו
- עמה ויוצאים הנכנסים "נכסים שאמרו: במשנתנו הלל

אביה. יורשי פירוש: האב", יורשי מאתים 46)בחזקת
ולגרושה. לאלמנה ומנה לבתולה, לה 47)דינר שהוסיף

מרצונו. לה 48)בעלה מגיע לא הבעל שבחיי משום
נכנסים  ויורשיו בחזקתו, בכתובתה הכתוב הכסף הרי כלום,

שם). (רש"י לדברי 49)במקומו קפרא בר של כפירושו
בדין  ה"ט) ס"ג למעלה (ראה שם במשנתנו ביתֿהלל

שמתה. יבם שם.50)שומרת וגמרא, אלמנה 51)משנה
יורשי  וטוענים יורשה. בעלה - נשואה היא שאם גרושה, או

וירש  תחילה מתה האם מאמו: ולא מאביו אחיו כגון הבן,
האם, ויורשי יורשו; ואני הבן מת ואחרֿכך נכסיה, כל הבן
ואנחנו  תחילה, מת הבן טוענים: מאביה, אחיה כגון
כדי  בקבר, אמו יורש בן שאין משום היחידים, היורשים

הי"ג. פ"א למעלה כמבואר ליורשיו, כרבי 52)להנחיל
רבי  בגמרא שביארו כפי בחזקתן", "הנכסים שאמר: עקיבא,

זירא. ורבי מתפרשות 53)אילא וודאים", "יורשים המלים
הדינים  שבעלי הכוונה, שם אחר. מקום מבכל אחרת כאן
כאן  ואילו דנים, שעליו מעשה באותו וודאים הם עצמם
ואין  נכסים באותם מוחזק שהוא האם של לשבט הכוונה
"הואיל  שם: בגמרא אביי, מפרש וכן מספק. ממנו להוציאם
בן  עוד לה כשיש [וכלֿשכן שבט". באותו נחלה והוחזקה
אמו, של הנכסים מחצית ודאי יורש והוא אחר, מאיש
השניה, המחצית את תובעים - מאביו אחיו - הבן ויורשי
אבל  לא, או אחר בן לה יש בין מחלק שם הרשב"ם אמנם
וגם  יחלוקו, שאמר: במשנתנו תנאֿקמא לדעת שם המדובר
כתב  וכן יחלוקו. ד"ה שם ב'תוספות' עליו חולקין בזה
מאיש  בן עוד לה היה אם לאֿשנא רפ: סי' חו"מ ה'טור'
רחל  הענין: להבהרת דוגמא והנה לה]. אין לאֿשנא אחר,
יוסף, יחידה בנה ועל עליה הבית ונפל מיעקב, נתאלמנה
יוסף, וירשה תחילה מתה רחל מלאה: יעקב בן ראובן וטוען
רחל  אחי ולבן יורשו, - מאביו אחיו - אני הרי יוסף וכשמת
ואין  יורשה, בתואל בן אחיה ואני תחילה, מת יוסף טוען:
שאין  למקרה מכוונת זו דוגמא ירושה. זכות כל לאה לבני
אחר  מאיש בנימין בן עוד לה וכשיש אחרים. בנים לרחל
מאמי, שירשתי שלי כולה בנימין: טוען - מיעקב) (לא

ש  מתה משום רחל טוען: וראובן תחילה. מת יוסף בנה
יוסף  וכשאחי מחצית, ויוסף מחצית בנימין וירש תחילה,
[אפשר  בנימין. ולא יורשו - מאביו אחיו - אני הרי מת,
מאיש  בן עוד לרחל כשיש שהמדובר רבינו, דברי לפרש
ולפיכך  מחצית, יורש שהוא מודים הבן יורשי שגם אחר,
למעלה  (ראה האב בנכסי ויבם ספק כמו ודאי, נקרא הוא
- וספק ספק זה הרי - אחר בן לה כשאין אבל ה"ח).
עליו. חולק שאין שם, אביי לדברי מנוגד זה אולם ויחלוקו.

וצע"ג].

.æ˙Èa‰ ÏÙ54‰lÁz ˙Ó ·‡‰ Ì‡ :Bza Ôa ÏÚÂ ÂÈÏÚ »«««ƒ»»¿«∆ƒƒ»»≈¿ƒ»
;Ôa‰ ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,epL¯ÈÈ Bza Ôa -∆ƒƒ»∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈«≈
Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰lÁz ˙Ó Bza Ôa Ì‡Â¿ƒ∆ƒ≈¿ƒ»≈«≈≈∆ƒ

e¯‡aL BÓk ,¯·wa55ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ , «∆∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿≈
e˜ÏÁÈ CÎÈÙÏ .·‡‰56.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰ ÈL¯BÈ »»¿ƒ»«¿¿¿≈»»ƒ¿≈∆««

·‡‰ [‰aL] Ì‡ ÔÎÂ57‰È„na Bza Ôa ˙Óe58B‡ , ¿≈ƒƒ¿»»»≈∆ƒ«¿ƒ»
Ôa‰ ‰aLpL59ÈL¯BÈ e˜ÏÁÈ - ‰È„na Bn‡ È·‡ ˙Óe ∆ƒ¿»«≈≈¬ƒƒ«¿ƒ»«¿¿¿≈

.˙a‰ Ôa ÈL¯BÈ ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿≈∆««

במדינה 54) בתו ובן ומת, שנשבה "אב קנט: שם ברייתא
נפל  דין רבינו ומשווה זו. הלכה בסוף רבינו ומביאה וכו'".
ביניהם. לחלק טעם כל שאין נשבה, לדין הבית

הי"ג.55) פ"א מובא 56)למעלה בתשובה, הרשב"א
בהלכה  פסק שרבינו מכיון מקשה: כאן במגידֿמשנה
יורשי  בחזקת שהנכסים אמו, ועל עליו הבית בנפל הקודמת,
ומוציאים  יחלוקו כאן פסק למה השבט, חזקת היינו האם,
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מספיק. תירוץ מצאו ולא האב? שבט מחזקת הנכסים חצי
בסוגריים, שהעמדתיו הקודמת בהלכה פירושי יתקבל (ואם
לשלול  ואין וספק. ספק כאן שהרי זו, הלכה גם יפה  תתבאר
ומשום  אביי, לסברת ניגוד זו בברייתא ראה שרבינו בהחלט
בפירושו  הגולה מאור גרשום ורבינו אותה. דחה כך
ועל  עליו הבית נפל לדין אביי דברי מקדים לבבאֿבתרא
שהם  ברזל, צאן חצי נוטל הבעל למה לנמק ובא אשתו,
השבט", באותו נחלה "הוחזקה שאמר: ומה האשה, נכסי
והוחזק  מלאה אחריות עליו שקיבל הבעל לשבט הכוונה
ב'תוספות' גם נאמרה הגירסא) שינוי (בלי זו וסברא בהם.
של  טעמו הביא לא אמו, ועל עליו ובדין הואיל. ד"ה שם
היו  האם שברשות האם" יורשי "בחזקת ופירש אביי,
ומה  זו. גירסא קיבל שרבינו הדעת על ומתקבל תחילה,
בחזקת  היו שהנכסים מפני הכוונה, וודאים" "הם שאמר
שבט" "לאותו המלים את נפרש ואם יורשיה. והם האם,
יובנו  הקדמונים, ישראל בני משבטי לאחד היינו כפשוטם,
המשנה  בימי ואפילו - שבימיו מכיוון בקלות: רבינו דברי
אביי, של נימוקו בטל ישראל, שבטי של מלא מיזוג היה -
מתיישבת  זה פירוש לפי וגם אחר. נימוק הביא ולפיכך
שהכוונה  הדעת על שמתקבל אלא הרשב"א, של תמיהתו
מה  על לרמז רק ובא דוקא, לאו ושבט משפחה, לאותה
ממטה  וגו' נחלה תסוב "ולא ז): לו, (במדבר תורה שכתבה
בלבד. דור באותו נוהג עצמו זה דין שהרי מטה", אל
כאן) בכסףֿמשנה (מובא ג אות פד כלל הרא"ש ובתשובות
מתה  אם שבין דבריו, ותמצית הרשב"א, קושיית מיישב
מתחילה  עוברת הירושה תחילה, האב ובין תחילה הבת
ליורשי  - למעלה או בנה ליורשי - למטה או וממנה לבת,
תחילה  מתה היא אם שהרי רבים, עליו תמהו וכבר אביה.
בקבר. יורשת שאינה משום אליה, כלל עוברת הירושה אין

בזה]. שהאריך האזל' 'אבן בשביה.57)ראה ומת
קודם.58) מת מי ידוע בשביה.59)ואין ומת

.çÂÈÏÚ ÏÙ60ÔÈLÈ¯BÓ ¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ˙Èa‰61, »«»»««ƒ¿«»ƒ¿»ƒƒ
ÂÈÏÚÂ62:ÔÈ¯ÓB‡ ·‡‰ ÈL¯BÈ ,·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡ ˙a˙k ¿»»¿À«ƒ»«¬≈¿≈»»¿ƒ

·BÁ‰ „·‡Â ,ÌeÏk ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,‰lÁz Ôa‰ ˙Ó63, ≈«≈¿ƒ»¿…ƒƒ«¿¿»««
Ôa‰ ‰ÎÊÂ ,‰lÁz ˙Ó ·‡‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ˙B·BÁ ÈÏÚ·e«¬≈¿ƒ»»≈¿ƒ»¿»»«≈

B˙M¯ÈaÌÈÒÎp‰ È¯‰ - B˜ÏÁÓ ˙Ba‚Ï eÏ LÈÂ , ƒÀ»¿≈»ƒ¿≈∆¿¬≈«¿»ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa64‡È·‰Ï ˙B·BÁ ÈÏÚ·e ‰M‡‰ ÏÚÂ , ¿∆¿««¿ƒ¿«»ƒ»«¬≈¿»ƒ
‰È‡¯65.ÌeÏk ‡Ïa Ì‰Ï eÎÏÈ B‡ , ¿»»≈¿»∆¿…¿

קנז.60) שם הבן.61)משנה, מוטל 62)של הבן על
חובותיו.63)לשלם. לפרוע חייבים אינם האב שיורשי

האב 64) מת ובין קודם הבן מת בין ודאי, יורשים הם שהרי
תחילה.65)קודם. מת שהאב

.èel‡ ÔÈc66,Ìia eÚ·hL B‡ ,˙Ïtn‰ ˙Áz e˙nL ƒ≈∆≈««««…∆∆»¿«»
‰È„Óa ‰ÊÂ „Á‡ ÌBÈa e˙nL B‡ ,L‡Ï eÏÙpL B‡∆»¿»≈∆≈¿∆»¿∆ƒ¿ƒ»
ÏÎaL ;‡e‰ „Á‡ ÔÈc - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ¯Á‡‰Â BÊ¿»«≈ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ∆»∆¿»
.‰lÁz ˙nL ‡e‰ ÈÓ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ»

מיותר.66) וביאור ומובנים, פשוטים דברים

ה'תשע"ו  מרחשון ח' ד' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ליורשו 1) ראוי שאינו מי להוריש יכול אדם שאין מבאר

היורש. מן הירושה לעקור ולא

.àÌ„‡ ÔÈ‡2,BL¯ÈÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓÏ LÈ¯B‰Ï ÏBÎÈ ≈»»»¿ƒ¿ƒ∆≈»¿»¿
¯˜ÚÏ ‡ÏÂ3ÔBÓÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ ¿…«¬…«¿À»ƒ«≈««ƒ∆∆»

‡e‰4È·Ï ‰˙È‰Â :˙BÏÁ ˙L¯Ùa ¯Ó‡pL ÈÙÏ .¿ƒ∆∆¡«¿»»«¿»¿»¿»ƒ¿≈
‡Ï BÊ ‰wÁL :¯ÓBÏ - ËtLÓ ˙wÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿À«ƒ¿»«∆À»…

‰˙pzL5‡e‰Â ‰evL ÔÈa .da ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡Â ƒ¿«¿»¿≈«¿«ƒ»≈∆ƒ»¿
Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ‡È¯a6·˙Îa ÔÈa ‰t ÏÚ ÔÈa , »ƒ≈∆»»¿ƒ¿«≈«∆≈ƒ¿»

.ÏÈÚBÓ BÈ‡ -≈ƒ

קל.2) בתרא בבא קכו:3)משנה שם וכלל 4)משנה
קידושין  יהודה (כרבי תנאי כל מועיל ממון שבענייני בידינו

מקומות). ובכמה תישתנה.5)יט: לא תימן: יד בכתב
אנוש.6) חולה

.áCÎÈÙÏ7ÏhÈ ‡Ï È¯BÎa Èa ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡‰ , ¿ƒ»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ…
ÈBÏt LÈ‡ ,ÌÈL Èt8‡Ï - ÂÈÁ‡ ÌÚ L¯ÈÈ ‡Ï Èa ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ…ƒ«ƒ∆»…

ÌeÏk ¯Ó‡9BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯ÈÈ ÈBÏt LÈ‡ . »«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿»∆≈
˙a10¯Ó‡ ‡Ï - Ôa BÏ LiL ÌB˜Óa ÈL¯Èz Èza , «ƒƒƒ»≈ƒ¿»∆≈≈…»«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk11ÔÈL¯BÈ BÏ eÈ‰ Ï·‡ . ¿¿≈…«≈»∆¬»»¿ƒ
¯Ó‡Â ,˙Ba B‡ ÌÈÁ‡ B‡ ÌÈa¯ ÌÈa ÔB‚k ,ÌÈa«̄ƒ¿»ƒ«ƒ«ƒ»¿»«

ÈÁ‡ ÏÏkÓ ÈL¯ÈÈ ÈÁ‡ ÈBÏt :Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk12, ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»≈ƒƒ¿«««
È˙Ba ÏÏkÓ ÈL¯Èz ˙ÈBÏt Èza B‡13ÂÈ¯·c - ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿«¿»»

ÔÈÓi˜14Ï·‡ .·˙Îa ·˙kL ÔÈa ‰t ÏÚ ¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈∆»««∆≈∆»«ƒ¿»¬»
Bc·Ï ÈL¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡15ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ : ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¿«ƒ»««

- B·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰t∆¿»»«»ƒ¬»ƒ»«»¿»»ƒ¿
ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï16e¯‡aL BÓk ,17. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

שם.7) בתרא ליורשו.8)בבא זכות כל לו שאין קל. שם
כלום.9) אמר לא וכאילו מועיל אינו ומכל 10)דיבורו

בן. לו כשיש מי 11)שכן על כשאומר לזה, הדומה כל
שיירשנו. - כלל יורשו אחיי 12)שאינו מבין היחידי הוא

אותי. בנים.13)יירש  לו ברוקה 14)ואין בן יוחנן כרבי
קיימים", דבריו ליורשו שראוי מי על אמר "אם במשנתנו:
שם: בגמרא רבא פירש וטעמו כמותו. הלכה שם ונפסקה
- בניו" את הנחילו ביום "והיה טז): כא, (דברים קרא אמר
שירצה. מי לכל להנחיל לאב רשות נתנה התורה

אחרים.15) יורשים לבין בן בין מחלק שם 16)רבינו
אמר יהודה רב "אמר לבנו קלא: נכסיו כל הכותב שמואל

קטן". בנו ואפילו וכו' אפוטרופוס אלא עשהו לא - הגדול

מנחלתם. להעבירם לא אבל יכבדוהו, שבניו התכוון כלומר,
לשון 17) ג. והלכה ב הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו בפרק

להבין  ואפשר וכו'" נכסיו כל "הכותב שם: שמואל
יירשני", בני "פלוני כתב ורבינו מתנה בלשון שהמדובר
בין  בבן הזה וההבדל קיימים. דבריו מתנה בתורת נתן שאם
כאן, הרי"ף אמרו כתב, ובין פה בעל אומר בין הבנים
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נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש
קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.âÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.ã‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.äÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה ואינה 24)בלשון
וכמסורין  "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין, צריכה

בין 25)דמי". - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
וקבעה  כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין בריאים
הלכה  למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי רק

פירושים 26)א. כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
חכמים  בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם זו. למשנה
בראוי  שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן רבי על החולקים
היא  הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות. רשאי אינו ליורשו
הבכור  להם להשוות הכוונה כלום" אמר "לא שאמרה ומה
הסכים  ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי גם ובבכור בלבד
לגבי  וגם היא הכול דברי השלישי: והפירוש יונה. רבינו
בטלה  הצוואה מקצת שבטלה מפני כלום, אמר לא פשוטים

בהערות  למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י דעת היא וכן כולה.
קיבל  שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של וסגנונה ג. להלכה

מיגאש. הר"י רבו דעת את

.å·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.æ„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.çÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות התנה 36)מדברי אם
יירשנה. אותה.37)שלא יורש כ"ג 38)והוא פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה ב הלכה

.èL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב
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תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.é¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…

Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»
˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«

ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈
L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.àéÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא  רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.áéÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי  אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.âéÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.àÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות ֿ 3)משנה, בית להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.áÈt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.âÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ
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נמסר  שלא (הלכה טעמא בלי "הילכתא היא שזאת ומדגיש
קמד. שם הגמרא על ומסתמך נימוקה)"

.âÈˆÁ‰ Èa ¯‡Le ,ÈÒÎ ÈˆÁ L¯ÈÈ Èa ÈBÏt :¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿»«¿»»««≈ƒ
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -18L¯ÈÈ ¯BÎa‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»«»ƒ¬»ƒ»««¿ƒ«

- ÂÈÁ‡ ÌÚ ÌÈL Èt L¯ÈÈ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ,ËeLtk«»∆»«…ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆»
Ôa ˙‡ ¯k·Ï ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿∆∆¡«…«¿«≈∆∆

¯Îa‰ ‰‡eO‰ Ô· Èt ÏÚ ‰·e‰‡‰19¯Îa‰ ˙‡ Èk , »¬»«¿≈∆«¿»«¿…ƒ∆«¿…
.¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa∆«¿»«ƒ

דבריו 18) - נכסיי כל יירש אמר אפילו שהרי פשוט, זה דין
הבבא  משום ונכתב הקודמת, בהלכה כמבואר קיימים

ביום 19)שלאחריה. "והיה זה: פסוק של הראשון חציו
יורשיו  את להנחיל רשאי שהאב מלמדנו בניו" את הנחילו
למדנו, הפסוק של ומסופו ב, הלכה למעלה כמבואר כרצונו,
בחלק  ולא לבדו הפשיטות בחלק רק לאב ניתנה זו שזכות
מבאר  כאן, משנה במגיד מובא מיגאש, [הר"י הבכורה.
דבריו  נכסיי חצי ויירש הכל יירש האלה: הדינים ששני
בכור  יש אם אבל הבנים; בין בכור כשאין נאמרו - קיימים
והואיל  בכורה, חלק למעט יכול שאינו ברור, ביניהם,
חלק  לגבי גם בטלה זה, חלק לגבי צוואתו ובטלה
בחלק  עליו חולקים (שם) והטור והרא"ש הפשוטים.
מפסידים  והפשוטים כדינו נוטל שהבכור ודעתם, הפשוטים

ד)]. הלכה לקמן (ראה חשבון. לפי

.ã‡È¯a ‰È‰ Ì‡Â20,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»»»ƒ≈»¿ƒ¿…ƒ¿…«
.ÔÈL¯Bi‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï ‡ÏÂ ¯BÎaÏ ‡Ï…«¿¿…¿∆»ƒ¿»«¿ƒ

מיד 20) מוציאים ואין קלא. שם נפשטה שלא בעייה
רבינו  דעת מביא שם [בטור שם). (רי"ף מספק היורשים

שם)]. (עיין ירושה בלשון לשנות יכול בריא שגם חננאל

.äÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21;‰M¯È ÔBLÏa ¯Ó‡Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿¿À»
˜lÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰zÓ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»««»»¿»»«»ƒ¿ƒ»«¿«≈

ÂÈÒÎ22ÂÈ·Ï ÂÈt ÏÚ23Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk24‰a¯ , ¿»»«ƒ¿»»¿∆¿ƒ¿«ƒ»
ÂÈ¯·c - ¯BÎa‰ Ô‰Ï ‰ÂL‰Â ,„Á‡Ï ËÚÓe „Á‡Ï¿∆»ƒ≈¿∆»¿ƒ¿»»∆«¿¿»»

ÔÈÓi˜25ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰M¯È ÌeMÓ ¯Ó‡ Ì‡Â .26. «»ƒ¿ƒ»«ƒ¿À»…»«¿

יכול 21) אדם שאין א. להלכה גם מכוון כאן האמור
בריא. בדין ד להלכה וגם ליורשו ראוי שאינו למי להוריש

קכו:22) שם מתנה.23)משנה ואינה 24)בלשון
וכמסורין  "ככתובין מרע שכיב שדברי משום קניין, צריכה

בין 25)דמי". - אדם בני של זכותם צימצמה לא התורה
וקבעה  כרצונם, בחייהם מתנות להעניק - חולים בין בריאים
הלכה  למעלה כמבואר לשנותם אפשר שאי ירושה, סדרי רק

פירושים 26)א. כמה מביא שם ובר"ן המשנה לשון
חכמים  בשיטת שהמשנה מפרש, הרשב"ם זו. למשנה
בראוי  שאפילו וסוברים ברוקה בן יוחנן רבי על החולקים
היא  הכול שדברי שאומר, מי ויש לשנות. רשאי אינו ליורשו
הבכור  להם להשוות הכוונה כלום" אמר "לא שאמרה ומה
הסכים  ולזה מודה, ברוקה בן יוחנן רבי גם ובבכור בלבד
לגבי  וגם היא הכול דברי השלישי: והפירוש יונה. רבינו
בטלה  הצוואה מקצת שבטלה מפני כלום, אמר לא פשוטים

בהערות  למעלה שהבאנו מיגאש, הר"י דעת היא וכן כולה.
קיבל  שרבינו מוכיח שלפנינו ההלכה של וסגנונה ג. להלכה

מיגאש. הר"י רבו דעת את

.å·˙k27ÌeMÓ ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa ‰lÁza ÔÈa »«≈«¿ƒ»≈»∆¿«≈«ƒ
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz ?„ˆÈk .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e«¿»»«»ƒ≈«ƒ»≈»∆¿ƒ
BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ :¯Ó‡L B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»∆»«ƒ»∆»¿ƒ»≈
ÔBLÏ ÌL LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,BÏ Ô˙p˙Â ‰pL¯ÈÈ B‡ ,‰pL¯ÈÈÂ¿ƒ»∆»ƒ»∆»¿ƒ»≈ƒ¿≈»¿
‰lÁza ‰M¯È ÔBLÏ ¯ÈkÊ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ»
˙B„O LÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÛBq·e28 «¿»»«»ƒ¿≈ƒ»»»

,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡Â ,ÔÈL¯BÈ ‰LÏLÏƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
‰„O ÈBÏt L¯ÈÈÂ ,˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙÏ Ô˙p˙Â¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,e˜ - ˙ÈBÏt¿ƒ»««ƒ∆∆∆»«ƒ¿

‰zÓ ÔBLÏa BÏ ¯Ó‡L ‰Ê BÈ‡ ‰M¯È29‡lL ‡e‰Â . ¿À»≈∆∆»«ƒ¿«»»¿∆…
¯ea„ È„k ‰¯ÈÓ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ÔÈa ‰‰LÈ30Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿∆≈¬ƒ»«¬ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ

.ÔzLÏLa ·¯ÚÓ ‰zn‰ ÔBLÏ ‡‰iL CÈ¯ˆ - ‰‰L»»»ƒ∆¿≈¿««»»¿…»ƒ¿»¿»

קכט.27) שם בגמרא שנתפרשה כפי שם, משנה
שם.28) בין 29)גמרא הבדל אין שדות בשלוש גם

מיגאש  הר"י של כפירושו בסוף, או באמצע או בתחילה
כמותו  הלכה שנפסקה לקיש, ריש לדברי שם בתרא בבא

זה. בדין יוחנן רבי תלמיד 30)נגד שלום שאילת כדי
הוא  דיבור כדי שתוך ומורי", רבי עליך "שלום לרב:

לכולם. נמשך מתנה ולשון אחד, כדיבור

.æ„ˆÈk31:¯Ó‡È - ÚˆÓ‡a ‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»¿««»»»∆¿«…«
ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O eL¯ÈÈ ÈBÏÙe ÈBÏt¿ƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ∆¿«ƒ

ÌeL¯ÈÈÂ ‰zÓa Ô‰Ï32‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â . »∆¿«»»¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏÙe ˙ÈBÏt ‰„O Ô˙pz :¯Ó‡È - ‰lÁza33 «¿ƒ»…«ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰zn‰ ÔBLÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÌeL¯ÈÈÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««»»
˙ÈBÏt ‰„O ÈBÏÙe ÈBÏt L¯ÈÈ :¯Ó‡È - ÛBqa«…«ƒ«¿ƒ¿ƒ»∆¿ƒ

.‰zÓa Ô‰Ï ÌÈz˙pL ˙ÈBÏÙe¿ƒ∆¿«ƒ»∆¿«»»

ו.31) הלכה בסוף שנאמר בשלושתן מעורב נוסח
שם.32) לקיש ריש של בשתי 33)לשונו היא זו דוגמא

יותר. או לשלושה הדין והוא אדם בני ושני שדות

.çÏÚa‰ ˙M¯È34Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,35, ¿À««««««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆
È‡z‰ ÔÈ‡Â ,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ36 »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿≈«¿«

da ÏÈÚBÓ37‡È‰Lk dnÚ ‰˙‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿»ƒ»¿∆ƒ
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Òe¯‡38. ¬»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

פג:34) חכמים.35)כתובות התנה 36)מדברי אם
יירשנה. אותה.37)שלא יורש כ"ג 38)והוא פרק

באריכות. זה כל נתבאר א פרק למעלה ו. והלכה ב הלכה

.èL¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰39Ï·‡ .‰¯Bz ¯·c ÂÈ·‡ ˙‡ »≈»ƒ≈∆»ƒ¿«»¬»
.Ì‚‰Ó ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - Ô‰È˙BM¯È ¯‡L¿»¿À≈∆«ƒƒ¿ƒƒ¿»»

של 39) מדרשתו זה ולמד יז: קידושין רבא של מימרא
ג): כה, (ויקרא לגוי שנמכר ישראל גבי הכתוב על חזקיה

אם פירוש, קונהו, יורשי עם ולא - קונהו" עם מת "וחישב
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תשלום  כל ללא לחירות הישראלי עבדו יצא הגוי אדונו
של  אחרים נכסים יורש הגוי שהבן רבא, למד ומכאן ליורש.
ט) ב, (דברים מהכתוב זה למד יח.) (שם יוחנן ורבי אביו.
לא  שרבא מבואר, ושם ירושה" ער את נתתי לוט לבני "כי
שמפני  לומר שאפשר משום יוחנן, רבי של לימודו קיבל
כיוצא  ירושה זכות הקב"ה לו העניק דודו אברהם של כבודו

הכלל. מן

.é¯b‰Â40‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ BÈ‡ ¿«≈≈≈∆»ƒ»≈»ƒ∆»
Ì‰È¯·cÓ41¯ÊÁÈ ‡nL ,‰È‰Lk L¯ÈiL BÏ ewz . ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«¿∆»»∆»«¬…

Bc¯ÓÏ42BÊ ‰M¯Èa ÏÈÚBÓ È‡zL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .43, ¿ƒ¿¿≈»∆ƒ∆¿«ƒƒÀ»
˙w˙a „ÓÚÏ ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»≈»ƒ¿À»«¬…¿«»«

ÌÈÓÎÁ44,¯b‰ ÂÈ·‡ ˙‡ L¯BÈ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ‡Â . ¬»ƒ¿≈»≈»ƒ≈∆»ƒ«≈
L¯BÈ ¯‚ ‡ÏÂ¯b ˙‡45È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï , ¿…≈≈∆≈…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ46. ¿ƒ

שנתגייר 41)שם.40) ש"גר משום יורשו, אינו התורה מן
הוריו. עם בשר קורבת ונותקה שנולד" כדי 42)כקטן

דיבור  שם ישנים [בתוספות ירושתו. את יפסיד שלא
הלא  מגירותו, בו יחזור אם יועיל מה הקשו: אלא המתחיל
ולא  הוא, ישראל שחטא פי על שאף גמור, כישראל דינו גר
שיירש]. ויחשוב ישראל בדיני בקי שאינו ותירצו: יירש?

יורש.43) אינו - יירש שלא שנתגייר, לפני התנה אם
למעלה 44) נתבאר שנתגייר. לפני עליה לוותר הוא יכול

אף  מועיל, אינו אשתו בירושת הבעל של שתנאו ח הלכה
הגר  שבירושת כאן, משמיענו ולפיכך מדבריהם שהיא פי על

האמור. מטעם התנאי אחים 45)מועיל שני או ובנו האב
בשר  קורבת שנותקה למעלה: נתבאר והטעם, שנתגיירו.

גיורם. ברגע נולדו כאילו ושניהם הנימוק 46)הגויית,
אם  שהרי כאן שייך איננו בגיותו נשאר שאביו בגר שאמרנו

הגר. אביו את יירש לא כן גם לגיותו יחזור

.àéÔ˙Bp‰ Ïk47Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÁÈp‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ »«≈¿»»«¬≈ƒ¿ƒƒ««¿ƒ«
Áe¯ ÔÈ‡ - ‰¯eMk ÔÈ‚‰B ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ¬ƒ«»≈«

epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ48Ô˙pM ‰Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ eÎÊÂ , ¬»ƒ»≈∆¿»»¬≈ƒ¿»«∆»«
Ô‰Ï49Ì„‡ „ÈÚÈ ‡lL ,‡È‰ ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ .50„ÈÒÁ »∆ƒ«¬ƒƒ∆…»ƒ»»»ƒ

ÔaÓ elÙ‡ ,L¯Bi‰ ÔÓ ‰M¯È‰ Ba ÔÈ¯È·ÚnL ‰‡eˆa¿«»»∆«¬ƒƒ«¿À»ƒ«≈¬ƒƒ≈
.‰¯eMk ‚‰BÂ ÌÎÁ ÂÈÁ‡Ï ‰¯eMk ‚‰B BÈ‡L∆≈≈«»¿»ƒ»»¿≈«»

קלג:47) בתרא בבא  רוח 48)משנה נחת לחכמים "אין
נחלה  (שעוקר) עקר דקא עליו שכועסים וכו' ממעשיו
רבן  לדעת בניגוד כחכמים פסק שם). (רש"י דאורייתא"
- כשורה נוהגין בניו היו לא אם שאמר: גמליאל בן שמעון
לרב  (שם) שמואל של הוראתו על מסתמך רבינו לטוב. זכור

תלמידו. שבלשון 49)יהודה ה. הלכה למעלה נתבאר
קיימים. דבריו כזו.50)מתנה צוואה על כעד יחתום שלא

יהודה. לרב כך הורה שמואל

.áéÏ‡¯OÈ51¯ÈÓ‰L52ÂÈ·B¯˜ ˙‡ L¯BÈ - ƒ¿»≈∆≈ƒ≈∆¿»
‰È‰Lk ÌÈÏ‡¯Oi‰53˙‡ „a‡Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡Â . «ƒ¿¿≈ƒ¿∆»»¿ƒ»≈ƒ¿«≈∆

˙‡ ˜fÁÏ ‡lL È„k ,L¯ÈÈ ‡lL BÒ˜Ïe BBÓÓ»¿»¿∆…ƒ«¿≈∆…¿«≈∆
Ì‰È„È54Ï‡¯OÈa ÌÈa BÏ LÈ Ì‡Â .Ô„Èa ˙eL¯‰ - ¿≈∆»¿¿»»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»≈

„ÈÓz ‚‰n‰ ÔÎÂ .Ô‰Ï ¯Óen‰ Ô‰È·‡ ˙M¯È Ô˙pz -ƒ»≈¿À«¬ƒ∆«»»∆¿≈«ƒ¿»»ƒ
·¯Úna55. ««¬»

השתמד.52)שם.51) דתו, פי 53)החליף על אף
אביו  את יורש שגוי דרשו שם בקידושין הוא. ישראל שחטא
שעיר", הר את נתתי לעשיו ירושה "כי ה): (שם מהכתוב
ומכאן  שאני". מומר ש"ישראל משום זה לימוד ודחו
כישראל  חכמים הגדירו עשיו (את יורש - מומר שישראל

הממירים.54)מומר). שהן 55)ידי  אירופה בארצות
רבינו. מגורי מקום למצרים, מערבית

.âéÌÈÓÎÁ eeˆ56Ì„‡ ‰pLÈ ‡lL ,57ÌÈa‰ ÔÈa ƒ¬»ƒ∆…¿«∆»»≈«»ƒ
˙e¯Áz È„ÈÏ e‡B·È ‡lL ,ËÚeÓ ¯·„a elÙ‡ ÂÈiÁa¿«»¬ƒ¿»»»∆…»ƒ≈«¬

ÛÒBÈ ÌÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡k ,‰‡˜Â58. ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ≈

י:56) יעדיף.57)שבת שנתן 58)לא הפסים שכתונת
חריפה. אחים לשנאת גרמה יעקב לו

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמת 1) ראייה שיביאו עד נוחלים היורשים שאין מבאר

או מורישם, בורח לנכסי או שבוי לנכסי קרוב הורדת ודין
נטושין. או רטושים לנכסי

.àÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡2‰¯e¯a ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú ÔÈÏÁB ≈«¿ƒ¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿»
e‡aL B‡ ,˙nL Ba eÚÓL Ì‡ Ï·‡ .ÔLÈ¯BÓ ˙nL∆≈ƒ»¬»ƒ»¿∆≈∆»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒÀ»««ƒ

d˙a˙k ÏËBÂ Ì‰Èt ÏÚ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOnL3ÔÈ‡ - ∆«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿≈¿À»»≈
Ì‰Èt ÏÚ ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰4. «¿ƒ¬ƒ«ƒ∆

קטז:2) יבמות ֿ 3)משנה, בית להם שהודו כביתֿשמאי,
היו  רגילים ונימוקם: בתחילה. עליהם שחלקו אחר הלל
שכתוב  מה תטלי לאחר, "כשתינשאי בכתובה: לכתוב

לאחר. נישאה והרי ממון 4)ליכי", מוציאים שאין משום
חכמים, הקילו אשה ובנישואי שנים, עלֿפי אלא מחזקתו
"והוחזקו  קכב.) (יבמות ששנינו כמו תתעגן, שלא כדי
מפי  אשה, מפי עבד, מפי עד, מפי עד משיאין להיות

הבאה). הלכה (ראה שפחה"

.áÈt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»≈«¿ƒ««ƒ
d˙a˙k Ïh˙Â ‡Op˙Â ˙Ó‡ ‡È‰L5ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ∆¡∆∆¿ƒ»≈¿ƒ…¿À»»≈«¿ƒ

‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÔÈÒÎ6‰ÓaÈ˙Â ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡ . ƒ¿»ƒ««¬»«ƒ»»¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«¿»
‰Èt ÏÚ ‰ÏÁpÏ ÒÎ dÓ·È È¯‰ -7Ìe˜È :¯Ó‡pL ; ¬≈¿»»ƒ¿»««¬»«ƒ»∆∆¡«»

.Ì˜ È¯‰Â ,˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ«≈»ƒ«≈«¬≈»

הקודמת.5) בהלכה קיז.6)נתבאר שם 7)שם שנינו
ובברייתא  אחיו. של בנכסים זכה יבמתו, את הכונס (מ:):
שם  על "יקום ז): כה, (דברים הכתוב מן זה למדו כד. שם
אותו  חסדא, רב דרש קיז. שם ובגמרא לנחלה. - המת" אחיו
פירוש: קם. והרי - המת" אחיו שם על "יקום עצמו: הכתוב

המת. נכסי בכל זכה ולפיכך אותה, ייבם הרי

.âÛBÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÓa Ú·hL ÈÓ8ÌÈ„Ú e‡·e , ƒ∆»«¿«ƒ∆≈»∆»≈ƒ
B¯ÎÊ „·‡Â Ì‰ÈÙa Ú·hL9ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ∆»«ƒ¿≈∆¿»«ƒ¿««ƒ∆≈
‰lÁzÎÏ BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ10ÔÈÏÁB ÔÈL¯Bi‰ È¯‰ - «ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¬≈«¿ƒ¬ƒ
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Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.ãÈe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.äÈe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿

e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.å‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»

Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»
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˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»

˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈
ÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Ï ∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈

ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.æÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.ç‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.èÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆

ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈
ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ

.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ֿ 40)בלתי ואף
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.éBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.àÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא , רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
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Ì‰Èt ÏÚ11·‚Ï ÏÙpL e‰e‡¯L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ∆¿≈ƒ»≈ƒ∆»∆»«¿…
,Ba ÏÎB‡ ÛBÚ‰Â ·eÏˆ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯Óe ˙BÈ¯‡¬»¿≈ƒ∆»»¿»≈
e¯Èk‰ ‡ÏÂ ‚¯‰pL B‡ ,˙ÓÂ ‰ÓÁÏna ¯˜„pL B‡∆ƒ¿««ƒ¿»»»≈∆∆¡«¿…ƒƒ
e¯Èk‰Â BÙe‚a ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ BÏ eÈ‰ Ï·‡ ÂÈt»»¬»»ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒƒ

Ì˙B‡12„·‡ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - »¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰ÏÁpÏ ÔÈ„¯BÈ - Ck ¯Á‡ B¯ÎÊƒ¿««»¿ƒ««¬»¿≈««ƒ
e¯ÈÓÁ‰ ‡lL :¯ÓB‡ È‡L .BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆ƒ¿∆¬ƒ≈∆…∆¿ƒ

˙¯k ¯eq‡ ÈtÓ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·„a13ÔÈÚÏ Ï·‡ ; ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ»≈¬»¿ƒ¿«
,‰˙ÈÓÏ Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔBÓÓ»ƒ≈ƒ»≈ƒƒ¿»ƒ∆∆¿»»¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÊ „·‡Â ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ∆»»«¿»ƒ¿»«ƒ¿¿««»

˙nL ÚÓL14Ú ÔÈÏÁB el‡ È¯‰ -‰ÊÎÂ .Ô‰Èt Ï ƒ¿«∆≈¬≈≈¬ƒ«ƒ∆¿»∆
ÈÓ eÚÓL ‡ÏÂ ,ÔÈÈ„ Èza ÏÎa ÌBÈ ÏÎa ÌÈOÚÓ«¬ƒ¿»¿»»≈ƒƒ¿…»«¿ƒ

.‰Ê ¯·„a ˜ÏÁL∆»«¿»»∆

מים 8) אומרים: וחכמים . . . למים "נפל קכא. שם ברייתא,
- סוף להם שאין להינשא, מותרת אשתו - סוף להם שיש
היינו  סוף, להם שיש מים מפרש, שם ואביי אסורה". אשתו
ראה  כשהעד ולפיכך רוחותיו", מארבע ורואה "שעומד
להימצא  יכול שאדם מכדי יותר ושהה למים, נפל שבעלה
רואה  אינו ואם להינשא, מותרת אשתו - ולחיות במים
במקום  המים מן עלה שמא חוששים רוחותיו, מארבע

מגיעה. אינה העד של ידיעה 9)שראייתו כל הגיעה לא
ונשתכח. "לכתחילה",10)ממנו וכתב רבינו דייק

הבעל  אין ביתֿדין ברשות שלא נשאת שאם להודיענו
(ראה  הי"ט גירושין מהלכות בפי"ג כמבואר לגרשה, מחויב

הבעל). מיתת עדות דיני בסוף 11)שם, יתבאר טעמו
זו. קב.12)הלכה (שם חכמים אמרו המקרים, אלו בכל

שם, גירושין הלכות (ראה אשתו את משיאים שאין וקכא.)
אלה). דינים ביאת 13)נימוקי שהרי "כרת", דווקא לאו

שכל  משום "כרת" ונקט ביתֿדין, מיתת עונשה איש אשת
והתראה  עדים כשיש ביתֿדין מיתת עליה שחייבים עבירה
התראה. או עדים כשאין שמים בידי כרת עונשה -

שמת".14) נשמע "ואחרֿכך הסיום: חסר ראשונה, בבבא
שזה  כתב שלו) הבית' (ב'בדק רפד סימן חו"מ יוסף' וב'בית
אלא  נוסף, תנאי זה שאין לומר שהתכוון ונראה דוקא. לאו
בהלכה  זכרו". "אבד ומן העדות מן הגיונית מסקנה
ואין  האשה את משיאין שלפעמים רבינו ביאר הקודמת,
משיאין  אין שלפעמים מבאר וכאן נוחלים, היורשים
נוטלת  האשה אם כאן רבינו ביאר ולא נוחלים. והיורשים
זמן  כל נוטלת אינה או שבממון, דבר שזה משום כתובתה
מפני  נוטלת, שאינה אומר כאן הראב"ד להינשא. לה שאסור
כתובתך" תיטלי לאחר כשתינשאי בה: קורא אני "שאין

מגידֿמשנה). (ראה

.ãÈe·L15ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL eÚÓLÂ ,‰aLpL »∆ƒ¿»¿»¿∆≈¿»¿¿»
‰ÏÁpÏ16d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa d˙B‡ e˜ÏÁÂ ««¬»¿»¿»≈≈∆≈ƒƒ»

‰kÒ ˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ ÔÎÂ .Ô„iÓ17‡ˆBi‰ Ï·‡ . ƒ»»¿≈«≈«≈¬««»»¬»«≈
˙Ú„Ï18ÂÈÒÎÏ ÂÈL¯BÈ e„¯ÈÂ ,˙nL Ba eÚÓML ¿««∆»¿∆≈¿»¿¿»ƒ¿»»

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ìe˜ÏÁÂ19˙nL ‰È‡¯ e‡È·iL „Ú , «¬»ƒƒƒ»»«∆»ƒ¿»»∆≈
.ÔLÈ¯BÓƒ»

ולט.15) לח: ולזכות 16)בבאֿמציעא הנכסים גוף לירש
הפירות). חלק לקבל כאריסים רק (לא סכנת 17)בהם

בין 19)מרצונו.18)הריגה. ההבדל מבאר שם רש"י
אומרים: אנו השני, במקרה לדעת: יוצא ובין לצאת נאנס
רוצה  שאינו נראה לנכסי, קרובי הורידו אמר שלא מכיון
שלא  אפשר הסכנה, מפני ברח או כשנשבה אבל בכך.
ביאורו  (עלֿפי רכושו לעניני לב שם שלא או לצוות הספיק

המגידֿמשנה). של

.äÈe·L20- ˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯B·e ‰aLpL »∆ƒ¿»≈«≈¬««»«¿»
Ô‰ÈÒÎa ˜qÚ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ21?ÔÈOBÚ „ˆÈk . «»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆≈«ƒ

˙Èa Èt ÏÚ ÔÓ‡ „Èa ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰È ÔÈÏËÏhn‰ Ïk»«ƒ«¿¿ƒƒ¿À¿»ƒ¿«∆¡»«ƒ≈
ÔÈÈe‡¯‰ ÔÈ·B¯˜ ˙BÚ˜¯w‰ CB˙Ï ÔÈ„È¯BÓe ,ÔÈcƒƒƒ¿««¿»¿ƒ»¿ƒ

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ „·ÚÏ È„k ‰M¯ÈÏ22„Ú Ô‰a ˜qÚ˙‰Ïe ƒÀ»¿≈«¬…∆««¿»¿ƒ¿«≈»∆«
Èe·M‰ ‡B·iLÎÏÂ .e‡B·iL „Ú B‡ e˙nL Ú„eiL∆ƒ»«∆≈«∆»¿ƒ¿∆»«»
eOÚM ‰Ó e„¯e‰L ÌÈ·B¯w‰ el‡ ÔÈÓL - Á¯Ba‰Â¿«≈«»ƒ≈«¿ƒ∆¿«∆»
d˙B‡ ÏL ÔÈÒÈ¯‡‰ Ïk ‚‰Ók ,eÏÎ‡M ‰Óe«∆»¿¿ƒ¿«»»¬ƒƒ∆»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ .‰È„n‰23 «¿ƒ»¿»»…«¬ƒ≈ƒ«¿

e‡B·iL „Ú ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏËÏhÓa ÔÈa ,ÌÏBÚÏ¿»≈¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»«∆»
˙Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ?e˙nL È‡cÂa Ú„eiL „Ú B‡ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆ƒ»«¿««∆≈¿ƒ∆≈≈
Èa Ô‰L ÌÈÏB„‚Ï ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈcƒ«»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈

˙Ú„24. ««

לט.20) אחרים 21)שם בהם יחזיקו שלא עליהם ולשמור
כדין. שמעו 22)שלא כשלא מדובר שלפנינו, בהלכה

ולקבל  לעבוד אלא לנחול זכאים יורשיו אין ולפיכך שמת,
המדינה. מנהג כפי מהיבול שכר,23)חלק נוטל שאינו

ליתומים. שמעמידים "אפוטרופא 24)כמו שם: בגמרא
דבר, של וטעמו מוקמינן". לא - זקן) (מגודלי  לדיקנני
לקבל  שיסכימו אנשים יימצאו שלא שם: ברש"י מבואר
בשביל  אלא חינם, בקרקעות טיפול של גדול טורח עליהם
הרבה; המצוה למען עליהם יקבלו קטנים יתומים
אנשים  יימצאו בשמירתם, טורח כל שאין ובמטלטלין,
שביתֿדין  בזה שמתכבדים משום לשמירה, שמקבלים
המגידֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי אימון בהם נותנים
שנמצא  במקרה ראשונים, מחלוקת מביא יוסף' [ב'נמוקי
אפוטרופסות  עצמו על לקבל ומסכים קרוב, שאינו אדם
אותו  שמורידים הרשב"א דעת תשלום. ללא בקרקעות
שמא  מורידים, שאין הלוי אהרן רבינו ודעת לקרקעות,
חלקו  ומקבל ליורשו הראוי קרוב אבל הנכסים, את יפסיד
אביו  בשם רפה סי' ה'טור' כתב וכן יפסיד. לא - כאריס
של  מינוייו נגד למחות יכול שהיורש מוסיף, והוא הרא"ש,

אפוטרופוס].

.å‰aL25‰Ó˜ ÁÈp‰Â ,ÔkÒÓ‰ Á¯·e Èe·M‰26 ƒ¿»«»»««¿À»¿ƒƒ«»»
¯ˆ˜Ï27- ˜ÒÓÏ ÌÈ˙ÈÊÂ ¯c‚Ï ÌÈ¯Óz ,¯ˆ·Ï ÌÈ·ÚÂ ƒ¿…«¬»ƒƒ¿…¿»ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿…

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe ÂÈÒÎÏ ÌÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa28, ≈ƒ¿ƒƒ¿»»«¬ƒƒ»∆«¿
ÔÈÁÈpÓe ,˙B¯t‰ ¯ÎBÓe ,˜ÒBÓe ¯„B‚Â ¯ˆB·e ¯ˆB˜Â¿≈≈¿≈≈≈«≈«ƒƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L ÌÚ Ô‰ÈÓc¿≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ¿««»
‡nL ,‰lÁz „¯È Ì‡L ;ÂÈÒÎÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«»ƒ¿»»∆ƒ≈≈¿ƒ»∆»

Ô˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ÔÈLeÏ˙k Ô‰L ˙B¯t‰ el‡ LÏ˙È29. ƒ¿≈«≈∆≈ƒ¿ƒ¿…«»
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˙BÈ˜cÙe ˙B¯ˆÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â30˙BÈeOÚ‰ ,˙BiÁÂ ¿«ƒ«¬≈À¿¿»«¬À»¬
Ì„‡ ÔÈ‡Â ,Á¯Ë ‡ÏÂ ‰„B·Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÎOÏ¿»»¿≈»¿ƒƒ¬»¿……«¿≈»»

˙eÒÈ¯‡a Ô˙B‡ Ô˙B31;L¯BÈ Ì‰Ï ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ≈»«¬ƒ≈ƒƒ»∆≈
ÎB‡Â ¯ÎO‰ ‰·B‚ È¯‰L˙Èa ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Ï ∆¬≈∆«»»¿≈∆»≈«ƒ≈

ÔÈc ˙È·a ÁpÓ ¯ÎO‰ ‰È‰ÈÂ ,È‡ab Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈcƒ«¬ƒƒ»∆««¿ƒ¿∆«»»À»¿≈ƒ
.B¯ÎO ÏhÈÂ ‡B·iL „Ú B‡ ,˙nL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú«∆»ƒ¿»»∆≈«∆»¿ƒ…¿»

(שם).25) שמואל בשם יהודה רב של תבואה 26)מימרא
לקרקע. יש 27)מחוברת בעברית לקצור. וראויה בשלה

קצירה  קרקע: גידולי של שונים מינים לקטיפת שונים שמות
– גדירה לזיתים, - מסיקה לענבים, - בצירה  לתבואה, -

לתאנים. - ואורה טורח 28)לתמרים, בזה שאין משום
בזה. שיעסוק אדם למצוא יהיה אפשר מרובה, לזמן

לעצמו.29) היתר מורה יורש, מלון.30)קרוב בתי
ההכנסה.31) מן חלק יטול הטיפול, עליו שהמקבל עלֿמנת

שכר  שיטול חכמים תיקנו שבקרקעות אמרו שם בגמרא
שאין  (שדה תבור ולא השדה את שיעבד כדי כאריס,
רבינו, למד ומזה מתקלקלת). – רב זמן אותה מעבדים
בכל  ולפיכך תיקנו. לא - כזה הפסד חשש שאין שבמקום
בשכר  יורש מורידים אין - בהם מצוי הפסד שאין אלה,

ה"ז). ראה (מגידֿמשנה.

.æÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â32˙Bp‚Ïe ˙B„OÏ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ·B¯w‰ ¿≈ƒƒ«»¿»∆»¿»¿«
ÒÈ¯‡k Ô‰a ‰È‰iL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓ¯Îe33‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿≈∆…

.ÌÈnLe ÌÈ¯ea e‡ˆÓÂ e„ÒtÈƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ

למעלה.32) מהאמור שקרוב 33)מתבאר משמע, מלשונו
לבעלים  ומחזיר שאכל, הפירות מכל אריסות חלק רק מקבל
בהשגותיו  והראב"ד הפירות. דמי מותר את - כשיבואו -
שלא  ובפירות שלו, הוא שאכל מה שכל ודעתו חולק,
(ראה  אריסות חלק נוטל הוא - הבעלים שבאו עד נקטפו

שם). 'טור'

.ç‡ˆiL ÈÓ34ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ˙Ú„Ï ƒ∆»»¿««¿ƒƒ«¿»»¿≈»«¿≈»
;ÂÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - BÏ Ú¯‡ ‰Ó ‡ÏÂ CÏ‰»«¿…»≈«≈ƒƒ»ƒ¿»»

ÔÈ‡ - „¯È Ì‡Â35ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ¿ƒ»«≈¿«¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
Ú˜¯˜Ï ‡Ï ,ÒBtB¯ËBt‡ BÏ „ÈÓÚ‰Ïe Ba Ïth‰Ï¿ƒ«≈¿«¬ƒ«¿…¿«¿«

ÂÈÒÎ ÁÈp‰Â ‡ˆÈ BzÚ„Ï È¯‰L ,ÔÈÏËÏhÓÏ ‡ÏÂ36. ¿…¿ƒ«¿¿ƒ∆¬≈¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»
„Èa e„ÓÚÈ - ÔÈÏËÏhÓ ?‰Ê ÈÒÎ ÔÈ„ ‰È‰È „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿∆ƒƒ¿≈∆ƒ«¿¿ƒ««¿¿«
„Ú B‡ ,Úa˙ÈÂ ‰Ê ‡B·iL „Ú B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê∆∆≈««»«∆»∆¿ƒ¿««

.ÔÈL¯Bi‰ eÚa˙ÈÂ ˙eÓiL∆»¿ƒ¿¿«¿ƒ

מידו",34) אותן מוציאין רטושין, לנכסי "היורד לח: שם
מרצונם, יצאו שבעליהם היינו "רטושין" לט.) (שם ופירשו

בנכסיהם. הטיפול את אדם לשום מסרו ב'בית 35)ולא
למחוק  ויש כאן, נפלה שטעותֿסופר כתב שם, חו"מ יוסף'
תימן). בכת"י הגירסא היא (וכן "אין" התיבה את

לשמור )36 מצווים ביתֿדין אין ולפיכך השגחה, כל ללא
עליהם.

.èÔÎL BÁÈp‰L ÈÓ :˙BÚ˜¯w‰Â37ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ¿««¿»ƒ∆ƒƒ»≈≈¿ƒ
¯ÎO epnÓ38- ÒÈ¯‡ Ô‰a ‰È‰L Ì¯Î B‡ ‰„OÂ . ƒ∆»»¿»∆∆∆∆»»»∆»ƒ

Ì¯Î B‡ ‰„OÂ .‡B·iL „Ú BÁÈp‰L BÓk e¯‡MÈƒ»¬¿∆ƒƒ«∆»¿»∆∆∆

ÌÈ¯ea ÌÁÈp‰L39ÌÈ¯ea e¯‡MÈ -40‡e‰ È¯‰L ; ∆ƒƒ»ƒƒ»¬ƒ∆¬≈
ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ˙Ú„Ï ‰„·‡Â ,BBÓÓ „a‡ BBˆ¯aƒ¿ƒ≈»«¬≈»¿««≈»¿Àƒ

.d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»

שוכן 37) שהוא מי אם פירוש, תימן. כת"י - "שוכן" צ"ל
לדעתו. שיצא לפני בחנותו או ביתֿדין 38)בחצירו אין

דירה. שכר ממנו מועבדים.39)גובה ֿ 40)בלתי ואף
ייפסד. שהקרקע עלֿפי

.éBa eÚÓL41Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ˙nL »¿∆≈¬≈≈ƒƒƒ»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÓ‡ Ïˆ‡ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÏËÏhn‰42, «ƒ«¿¿ƒ«ƒƒ»≈∆∆¡»«ƒ∆

Ô‰a ‰È‰iL ÌÈÓ¯kÏÂ ˙B„OÏ ·B¯w‰ ÔÈ„È¯BÓeƒƒ«»«»¿«¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆
ÒÈ¯‡k43Ú„Ú B‡ ˙nL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ‡È·iL „ ¿»ƒ«∆»ƒ¿»»¿»∆≈«

.‡B·iL∆»

לדעתו.41) שיצא שמת 42)בזה שמעו שדין רבינו, דעת
(מגידֿמשנה). בשבוי שמת שמעו לא כדין - לדעת ביוצא

והרמב"ן 43) שבוי. בדין ה בהלכה למעלה כמבואר
רבינו  על חולקים - כאן במגידֿמשנה הובאו - והרשב"א
ראייה  שאין זמן כל כלל קרוב מורידים שאין ודעתם בזה,
לנכסי  היורד סתם: אמרו שבברייתא ונימוקם, שמת. ברורה
ובין  שמת שמעו בין חילקו ולא מידו, אותן מוציאין רטושין
בתורת  קרוב לא להוריד רוצים כשהקרובים אולם שמעו, לא
שחוששים  משום לזה, הסכמתם ביתֿדין נותנים - אריסות
קרובים. להוריד יפה השמועה כוח אין אבל כזו, לשמועה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
קרוב 1) ולא אלה, לנכסים קטן מורידין שאין דין מבאר

קטן. לנכסי

.àÔÈ„È¯BnLk2B‡ Á¯Ba B‡ Èe·M‰ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ¿∆ƒƒ»¿ƒ¿≈«»≈«
e„È¯BÈ ‡Ï - ˙nL Ba eÚÓML ˙Ú„Ï ‡ˆBi‰ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈«≈¿««∆»¿∆≈…ƒ

ÔË˜3·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÒÎp‰ „ÈÒÙÈ ‡nL , »»∆»«¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒƒ»
ÈÏ ÚÈbn‰ È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈ ‡nL ,ÔË˜ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»∆»ƒ¿«¿…«∆∆¿ƒ««ƒ«ƒ
.ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ·B¯˜ ˙ÓÁÓ ·B¯˜ elÙ‡Â .È˙M¯ÈaƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈¬«»≈ƒƒ
‰aLÂ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈÁ‡ ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈«ƒ∆»»¿∆»»»¿ƒ¿»

ÔËw‰4O CB˙Ï ÏB„b‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - Á¯a B‡,e‰„ «»»»«≈ƒƒ«»¿»≈
‰Ê ˜ÈÊÁÈ ‡nLÂ ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÔËw‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»≈»ƒ¿¿∆»«¬ƒ∆
ÈÏ ÚÈb‰L È˜ÏÁ ‰Ê :¯Ó‡È ÌÈL ¯Á‡Ïe ,Á‡‰»»¿««»ƒ…«∆∆¿ƒ∆ƒƒ«ƒ

È˙M¯Èa5ÏL ÂÈÁ‡ Ôa elÙ‡Â .È˙‡a ‰M¯È ˙ÓÁÓe , ƒÀ»ƒ≈¬«¿À»»ƒ«¬ƒ∆»ƒ∆
ÂÈÒÎÏ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - ‰aLp‰ ÔËw‰ ‰Ê6‡nL , ∆«»»«ƒ¿»≈ƒƒƒ¿»»∆»
.‰Ê ˜ÏÁ ÈzL¯È È·‡ ˙ÓÁnL :¯Ó‡È…«∆≈¬«»ƒ»«¿ƒ≈∆∆

לט.2) "אין 3)בבאֿמציעא שם: הונא , רב של מימרא
קרוב  ולא קטן, לנכסי קרוב ולא שבוי, לנכסי קטן מורידים

קטן". לנכסי קרוב רב 4)מחמת של מימרא מפרש רבינו
בשבוי, עוסקת שם הסוגיא שכל משום שבוי, בקטן הונא,
אפילו  קרוב מורידים שאין מודה רבינו גם להלכה אולם
יפה  כוחו יטעון" "שמא הנימוק: שהרי שבוי, שאינו לקטן

לחםֿמשנה). (ראה שבוי בלא יודע 5)גם אינו והקטן
עמו. ולהתדיין א,6)למחות אות מיימוניות בהגהות

בזה, האריך ובלחםֿמשנה זה?" לו מניין "צריךֿעיון כתב:
קרוב, מחמת קרוב רבינו פירש לא למה קושיא: והוסיף
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יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
 ֿ לחם בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.á·B¯˜ elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ»
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ7‰¯˙È ‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»¿≈»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰8‰wÏÁ ¯ËL9ÌÈzaa ÔÈa10 ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈«»ƒ
¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿»«¿«

˙eÒÈ¯‡11eÎ¯‡ÈÂ ˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - ¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»¿««¿
B˙ÓÁÓ) BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»≈¬»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡12eÈ‰L ,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««∆»
‰˙Óe ,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««≈»

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a13ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; «¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ≈
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,

לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

ה'תשע"ו  מרחשון ט' ה' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
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פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.àÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.áÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5ÌÈÏB„b‰ eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7‰Ó e‡¯ : ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿¿«

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M8Á·M‰ - ∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ«∆«
ÁÈaLÓ ÏL9‡e‰Â .10È‰iL‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ ∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«»»

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם משנה
להשביח.6) יכולים אינם  לקטנים 7)והקטנים הגדולים

שהשביחו. במשנתנו 8)לפני רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.âÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«

ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«
.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.ãL¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.äÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
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יורשי  שאינם האם (אחי דאימא"? "באחי בגמרא: שפירשו
שיוכל  רחוקה אפשרות יש ואףֿעלֿפיֿכן הקטן, אבי
אינו  שלפנינו שהדין לי, ונראה ה"ב). ראה ירשתים. לטעון:
"קרוב", המונח הרחבת אלא קרוב, מחמת לקרוב ביאור
במקומו, ועומד אחיו כמו ממש יורש הוא אחיו בן שהרי
- חי שאחיו אףֿעלֿפי – משמעותו רבינו שכתב "ואפילו"

זה: בנו ויאמר אביו ימות שמא בנו, את מורידין מחמת אין
בהלכה  רבינו מבאר קרוב, מחמת קרוב ודין ירשתי. אבי
את  מיישר זה פשוט [פירוש שם). ביאורנו (ראה הבאה
 ֿ לחם בעל של הדחוקה לפירצה להיכנס מבלי ההדורים

משנה].

.á·B¯˜ elÙ‡ ,ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»»¬ƒ»
Ì‡‰ ÈÁ‡ ˙ÓÁÓ7‰¯˙È ‰˜Á¯‰ .L¯ÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ≈¬«¬≈»≈∆≈»¿ƒƒ««¿»»¿≈»

Ô‰ÈÈa LÈ elÙ‡Â .BÊ ‡È‰8‰wÏÁ ¯ËL9ÌÈzaa ÔÈa10 ƒ«¬ƒ≈≈≈∆¿«¬À»≈«»ƒ
¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡ elÙ‡Â .„¯È ‡Ï - ˙B„Oa ÔÈa≈«»…≈≈«¬ƒ»«ƒ¿»«¿«

˙eÒÈ¯‡11eÎ¯‡ÈÂ ˙B¯ËM‰ e„·‡È ‡nL ;„¯È ‡Ï - ¬ƒ…≈≈∆»…¿«¿»¿««¿
B˙ÓÁÓ) BÏ ‡a ‰M¯È ˜ÏÁ ‰fL ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈÂ ÌÈÓi‰«»ƒ¿ƒ¿«¿…«∆∆≈∆¿À»»≈¬»

‰OÚÓ .ÂÈLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ (B‡12eÈ‰L ,˙Á‡ ‰M‡a ≈¬«ƒ»«¬∆¿ƒ»««∆»
‰˙Óe ,˙Á‡ ˙·e ‡È‰ ‰˜f‰ ˙ÈaLÂ ,˙Ba LÏL dÏ»»»¿ƒ¿≈«¿≈»ƒ«««≈»

ÔË˜ Ôa ‰ÁÈp‰Â ‰iL ˙a13ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ; «¿ƒ»¿ƒƒ»≈»»¿»¿¬»ƒ≈
‰˙Ó ‡nL - ÌÈÒÎpÏ ‰¯‡Lp‰ ˙a‰ BÊ ÔÈ„È¯BÓƒƒ«««ƒ¿»»«¿»ƒ∆»≈»

‰˜f‰14ÌÈÒÎ LÈÏL e‡ˆÓÂ ,15ÔÈ‡Â ,ÔËwÏ el‡ «¿≈»¿ƒ¿¿¿ƒ¿»ƒ≈«»»¿≈
‰ÊÏ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;ÔË˜ ÈÒÎÏ ·B¯˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»¿ƒ¿≈»»¿≈≈ƒƒ¿∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈiÁa ‰˜f‰ ÔÈ„Ú ‡nL - ÌÈÒÎpa ÔËw‰«»»«¿»ƒ∆»¬«ƒ«¿≈»««ƒ¿≈
CBzÓ ?ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .Èe·L ÈÒÎÏ ÔË˜ ÔÈ„È¯BÓƒƒ»»¿ƒ¿≈»∆»≈«ƒƒ

ÔË˜ ÏL ÈˆÁÏ ÒBtB¯ËBt‡ „ÈÓÚ‰Ï CÈ¯vL16, ∆»ƒ¿«¬ƒ«¿«¬ƒ∆»»
‰˜f‰ ÈÒÎ Ïk ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ17¯Á‡ . «¬ƒƒ«¿«»ƒ¿≈«¿≈»««

˜f‰ ‰˙nL eÚÓL ÔÓÊ˙a‰ „¯z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰ ¿«»¿∆≈»«¿≈»»¿¬»ƒ≈≈««
„¯ÈÂ ;d˙M¯È ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈÒÎp‰ LÈÏLÏ ‰¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆≈∆¿À»»¿≈≈

‰˜f‰ ÈÒÎpÓ B˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏLÏ ÔËw‰18; «»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈«¿≈»
‰Èe·M‰ ˙a ÏL LÈÏM‰Â19BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¿«¿ƒ∆««¿»«¬ƒƒ

ÒBtB¯ËBt‡20˙a‰ Ì‚ ‰˙Ó ‡nL ,ÔËw‰ ˜ÏÁ ÈtÓ «¿ƒ¿≈≈∆«»»∆»≈»«««
Ïk ÔÎÂ .dlL LÈÏM‰ ÈˆÁ ÔËw‰ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰Èe·M‰«¿»¿≈¿∆«»»¬ƒ«¿ƒ∆»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בקרובים 7) מאמא", "אחי שם שאמרו מה מפרש רבינו
שהיו  הנכסים את לירש ראויים שאינם האם, אחי מחמת
מי  כל א. היא: רבינו של שיטתו תמצית הקטן. אבי בחזקת
בני  כגון מצויים, במקרים הקטן אבי נכסי את לירש שראוי
התקנה  ועיקר "קרוב", בגדר נכנסים - אחיו ובני אחיו המת,
החוקי  היורש אני יאמר שלא מנומקת: קרוב, להוריד שלא
אדם  פירוש, קרוב", מחמת "קרוב ב. הנכסים; אותם של
מן  רחוק במקרה אלא נכסים ירושת של אפשרות לו שאין
אחרים, בענינים לו לחוש רגילים אנו שאין המציאות,
מבאר  דבר, של וטעמו אותו. מורידים אין ואףֿעלֿפיֿכן
שהוכרחו  מכיון כלומר, זו" היא יתירה "הרחקה רבינו:
לירש  ראוי בין לחלק נכנסו לא - קרוב להוריד שלא לתקן
מן  יוצאים במקרים אלא ראוי אינו ובין מצויים, במקרים
- שהיא כל אפשרות שיש מי כל זו בתקנה וכללו הכלל,

לטענת  - לה חוששים ביתֿדין אין כלל שבדרך כזו לרבות
מחמת  "קרוב רפה: סי' חו"מ ב'טור' פירש וכן ירושה.
ירושה. משום בהן להחזיק שיכול צד בו יש אם קרוב",
שהרי  ממנה, להימלט אין - ירושה אפשרות - זו והגבלה
ובין  קרוב מחמת קרוב בין מסויים גבול לקבוע מוכרחים
שכולם  הם, קרובים ישראל כל הרי כן לא שאם רחוק,
תחומי  כך מגביל רש"י שגם (ונראה אבינו יעקב צאצאי
ונסתלקו  רבינו שיטת נתבהרה ובזה קרוב). מחמת הקרוב
מאמא" ל"אחי בנגוע בלחםֿמשנה שהקשה [ומה התמיהות.
ב  בעמוד שם שאמרו ולמה א, בעמוד הונא רב שבדברי
כמסקנת  פסק שהרי - תלונתו רבינו על לא דאמא" ב"אחי
עצמה. דברי לכאורה שסותרת הגמרא על אלא - שם הגמרא

בפשטות]. זו סתירה שיישב שי"ף מהר"ם גמרא 8)ראה
ביניהם 9).שם  חלקו כיצד בשטר, כתבו הקטן אבי יורשי

הקרוב: יאמר שמא החשש בטל כך ומתוך המוריש, נכסי
בירושה. הם חלקי - בהם מטפל שאני אלה נכסים

קרוב,10) מורידים שלבתים אומרת, שם בגמרא אחת שיטה
הקטן, של רכושו הם אלה שבתים יודעים שהשכנים מפני
שם  ובמסקנא לעיר. מחוץ הנמצאים בקרקעות מהֿשאיןֿכן

לשדות. בתים בין הבדל שאין זה 11)אמרו, ובשטר
הקטן. של שדותיו גבולות בדיוק שם.12)ירשמו

(הסבתא).13) הזקנה בנכסי אמו חלק יורש שהוא
חולה 14) הבעל) (את והניחו גט "המביא כח. בגיטין שנינו

שמא  חוששים ואין קיים" שהוא בחזקת לה נותן זקן, או
ד"ה  שם ב'תוספות' למיתה? חוששים כאן ולמה מת,
יתומים  שלנכסי הסבירו: דילמא) ד"ה כאן (וכן והניחו
לחשוש  יש בשבויה ועוד: הקילו. ובעגונה יותר, חששו

שביה. עינויי משום למיתה, הנכסים.15)יותר בכל
הנכסים,16) חצי יורש והקטן השבויות, שתי מתו שמא

חצי. - נשבית שלא לדעת 17)והבת בניגוד שם, כרבא,
קרוב  שמורידים משום הנכסים, חצי לבת שמוסרים אביי,
אפוטרופוס  ומעמידים ה"ה), פ"ז (כלמעלה שבוי לנכסי

הקטן. של אמו.18)למחציתו של שאין 19)כיורשה
לא. או חיה היא אם יודעים כאן 20)אנו גם השליש. לכל

בחצי  הקודם בדין לשיטותיהם בהתאם ורבא, אביי נחלקו
שלו): אות (בבבאֿמציעא בהלכותיו הרי"ף [כתב הנכסים.
מזומן) (כסף מעות זצ"ל, גאון צמח דרב משמיה איתמר
איניש  מעיינינן דאמרינן קרוב, אפילו עליהן ממנין קטן,
במצב  ונכסיו הגון איש ונמצא (נחפש נכסיה ושאפו דמעלי
לקרוב  רחוק בין חכמינו) חילקו (ולא רבנן פלוג ולא טוב),
רבינו  של מלשונו לדיין יש וכן כמותו. הרי"ף ופסק וכו'.

ה"ו]. סוף פ"י לקמן

ה'תשע"ו  מרחשון ט' ה' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) לאמצע, שהשבח נכסים ששיבחו אחים דין מבאר

ודין  אחרת, ממדינה אח לו ולבא הנכסים שהשביח יורש
נושא  ודין סופר, או גבאי המלך שמינהו מהאחים אחד
אחד  ודין שמו, על יוצאות ושטרות אונות והיו בבית ונותן
נטל  ודין ידו מתחת יוצא אביהם של חוב ששטר האחים מן
מניח  ודין אומנות, או תורה ללמוד כסף הירושה מכספי
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zelgp zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פרנסת  מתפרנסים הגדולים שאין וקטנים גדולים בנים
החזרת  ודין הגדולים, ממזונות ניזונים קטנים ולא הקטנים
כדי  הבית, מתפוסת שלובש האחים גדול ודין שושבינות,

נשמעים. דבריו שיהיו

.àÔÈÁ‡‰2Ôlk ‡l‡ ,Ô‰È·‡ ˙M¯È e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿¿À«¬ƒ∆∆»À»
ÔÈÙzLk Ô‰ È¯‰ - Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰na „ÁÈa ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«««∆∆ƒƒ«»∆¬≈≈¿À»ƒ
ÔÈÙzL Ô‰ È¯‰ - ÔÈL¯Bi‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ¬≈≈À»ƒ
Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ô˙Â ‡OpL ÏÎÂ .ÔLÈ¯BÓ ÈÒÎa¿ƒ¿≈ƒ»¿…∆»»¿»«»∆»≈∆

‰Ê ÔBÓÓa3ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ -4. ¿»∆«»»»∆¿«

קמד.2) בתרא בבא הירושה.3)משנה חולקים 4)של
שנשא  קמד.) (שם ספרא רב של ממעשה נלמד זה בשווה.
האחרים  היורשים ובאו משותפת, ירושה של בממון ונתן
שביטל  ספרא כרב גדול שאדם רבא, ופסק חלקם ותבעו
פרנסה  לצרכי בוודאי וטירחה, זמן והקדיש תורה תלמוד
הוא  שלעצמו בפירוש, התנה וכאילו זאת עשה נחוצים
ומכאן, במשנתינו. כמבואר מועיל כזה ותנאי עושה,
ואינו  לאמצע השכר - ספרא רב של מסוגו שאינו שבאדם
שאנו  טרחתי, ובשבילי - והרווחתי טרחתי אני לטעון: יכול

טירחתו. את האחרים ליורשים מחל שהמשביח אומרים

.áÔÈL¯Bi‰ eÈ‰5ÌÈÏB„b‰ eÁÈaL‰Â ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b »«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈÒÎp‰ ˙‡6e¯Ó‡ .ÚˆÓ‡Ï eÁÈaL‰ -7‰Ó e‡¯ : ∆«¿»ƒƒ¿ƒ»∆¿«»¿¿«

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈOBÚ e‡ È¯‰Â ,‡a‡ eÏ ÁÈp‰M8Á·M‰ - ∆ƒƒ«»«»«¬≈»ƒ¿¿ƒ«∆«
ÁÈaLÓ ÏL9‡e‰Â .10È‰iL‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ Á·M‰ ‰ ∆«¿ƒ«¿∆ƒ¿∆«∆«≈¬«»»

˙ÓÁÓ ÌÈÒÎ eÁ·L Ï·‡ ;ÁÈaLn‰ ‡ÈˆB‰L∆ƒ««¿ƒ«¬»»¿¿»ƒ≈¬«
ÔÓˆÚ11.ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - «¿»«∆«»∆¿«

בגמרא.5) רבא של וכביאורו קמג: שם משנה
להשביח.6) יכולים אינם  לקטנים 7)והקטנים הגדולים

שהשביחו. במשנתנו 8)לפני רשב"ם השבח. את נוטלים
- עדים בפני אלא דין בית בפני אמרו לא שאפילו מבאר,
גם  משמע שכן כתב, כאן משנה ובמגיד התנאי. מועיל
להיות  צריכה שהאמירה התנה לא שהרי רבינו, של מלשונו
אמר  ג הלכה ט פרק בתרא בבא [בירושלמי דין. בית בפני
וכן  דין. בית בפני אמרו אם אמורא): או תנא (שם לא רבי
הב"ח  הגהות (ראה תוספתא בשם בבבלי בתוספות כתבו
כלל  הביאו שלא המגיד והרב הרשב"ם על לתמוה ויש שם).
בין  מחלק ט) סימן ט (פרק והרא"ש הירושלמי]. דברי את
שמא  דין, בית בפני שיאמר צריך - בקטנים לקטנים: גדולים
אבל  בשבילם. גם שישביח אדם וימצאו דין בית יטרחו

עדים. בפני תנאי מספיק שהאחרים,9)בגדולים מפני
(בבבא  שאמרו ומה מוחלים. בהשבחה, משתתפים שאינם
במקום  היינו מחילה" בני אינם "קטנים כב:): מציעא
אינם  שהרי כלום, מפסידים אינם כאן אבל שמפסידים.
כתב  וכן ואם. המתחיל דיבור שם (תוספות להשביח יכולים

שם). על 11)בתנאי.10)הרא"ש הנהר שעלה כגון
זבל. או שמינה אדמה עליהן והעלה שדות והציף גדותיו

.âÔÎÂ12ÏÏÎa ˙L¯Bi‰ ‡È‰ ˙Ó ÏL BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»¿»ƒ¿∆≈ƒ«∆∆ƒ¿«
‰È˙BÈÁ‡13‰È„Bc ˙Ba ÏÏÎa B‡14‰ÁÈaL‰Â , «¿∆»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿ƒ»

‰Ó e‡¯ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ«∆«»∆¿«¿ƒ»¿»¿«

ÁÈaL‰ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏÚa ÈÏ ÁÈp‰M∆ƒƒ«ƒ«¿ƒ«¬≈ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ«
.dlL Á·M‰ È¯‰ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ≈¬«»»¬≈«∆«∆»

בגמרא 12) וביארו וכו'" שהשביחה האשה "וכן במשנתנו:
הוסיף  ורבינו יורשת. באשה שהמדובר קמד.) (שם

ומת 13)דוגמאות. אחיו שמעון בת נשא ראובן כגון
קטנות, והן בנות עוד והניח מת ושמעון בנים בלי ראובן
מכוח  בעלה את יורשות ואחיותיה ראובן של אלמנתו הרי

בחיים. היה אילמלי יורשו שהיה שהיו 14)אביהן, כגון,
והניחו  ומתו דודיה שהם אחים או אח, עוד ושמעון לראובן
בעלה: שאמר כגון דוגמא: עוד מוסיף שם ורשב"ם בנות.

הבנים. בין אשתי תירש

.ãL¯iL ÈÓ15ÚËÂ ÌÈÒÎp‰ ÁÈaL‰Â ,ÂÈ·‡ ˙‡ ƒ∆»«∆»ƒ¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ¿»«
:˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B Ck ¯Á‡Â ,‰·e»»¿««»«∆≈«ƒƒ¿ƒ»«∆∆

ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ - Ô‰ ÌÈpË˜ Ì‡16,ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒ≈«∆«»∆¿«¿ƒ»¿ƒ
ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓL - ÔÈÁ‡ BÏ LiL Ú„B ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰17. ƒ¿…«∆≈«ƒ»ƒ¿»ƒ

BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÁÈaL‰Â ÔË˜ ÈÒÎÏ „¯iL Á‡ ÔÎÂ¿≈»∆»«¿ƒ¿≈»»¿ƒ¿ƒ«≈»ƒ
.„¯È ˙eL¯a ‡Ï È¯‰L ,ÚˆÓ‡Ï Á·M‰ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡k¿»ƒ∆»«∆«»∆¿«∆¬≈…ƒ¿»«

וֿמ.15) לט: מציעא כאריס 16)בבא חלק נוטל ואינו
מרי  של במעשה שם חסדא כרב אחיו. של הירושה בחלק
קטן  לנכסי קרוב מורידים שאין משום והטעם, איסק. בר
ולפיכך  א) הלכה ח פרק למעלה (ראה שבוי הוא אפילו
על  ואף כלום, לו שאין דין, בית ברשות שלא כיורד נידון
לאחיו. מחל לומר: שייך ולא אחים לו שיש ידע שלא פי

משום 17) אחיו, של בחלקם והשבח היבול חלק נוטל
ומקבל  סכנה מחמת בורח או שבוי לנכסי קרוב שמורידים
אלה  ואחים ד) הלכה ז פרק למעלה (ראה כאריס חלק
דין  בית - המוריש שמת לפני רחוקה למדינה שיצאו
יוצא  בגדר אינם שהרי שבוי, בנכסי כמו בנכסיהם מטפלים
(ראה  בהם לטיפול לדאוג מבלי נכסיהם שהשאירו לדעת
וכל  דין. בית ברשות כיורד אותו דנים ולפיכך ח) הלכה שם
אומרים: אנו כשידע אבל אחים, לו שיש ידע כשלא זה
משקיע  הוא עצמו שלטובת עדים בפני התנה שלא מכיוון
הדינים  כל שמחל. הדעת על מתקבל רב, טורח או כסף
[בהשגות  כאן. בהלכותיו הרי"ף בשיטת הם זו שבהלכה
קרוב  מורידין הלא בכך, מה ידע "ואם כתוב: הראב"ד
דהיינו  ציווה ולא לדעת יצא כן אם אלא קטן שבוי לנכסי

ב  כאן, סופר שטעות ברור, צריך רטושין". "קטן" מקום
"גדול"]. להיות

.äÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡18Ô‰a ‰OÚÂ ˙BÚÓ Á˜lL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»¿»»»∆
ÁÈpÓ BÈ‡L ÏB„b ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ ,‰¯BÁÒ¿»ƒ»»«¿ƒ»»»∆≈«ƒ«

BlL ¯ÎO‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL B˙¯Bz19‰Ê ÔÈ‡L ; »»»««¬≈«»»∆∆≈∆
ÂÈÁ‡ C¯ˆÏ ˜qÚ˙Óe B˙¯Bz ÁÈpÓ20. «ƒ«»ƒ¿«≈¿…∆∆»

הלכה 18) למעלה ראה קמד. בתרא (בבא ספרא ברב מעשה
בהערות). הובא 19)א והרמב"ן שלו. השכר שכל משמע

שכר  וגם חלקו לקח ספרא שרב כתב, כאן משנה במגיד
כאן  יוסף [בנימוקי המדינה. מנהג כפי אחיו בחלק טירחתו
וכולם  ספרא כרב חכמים תלמידי לנו אין שעכשיו כתב,
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חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.åÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.æÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27˙Èa‰ CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L28, ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿««ƒ
Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â29‰È‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»»

È˙ÈÂÏ‰L el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL¿««ƒ¿¿«¿»«»≈∆ƒ¿≈ƒ
eÏÙpL ,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈∆»¿

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ30‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ«»»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z31‰M¯È BÏ ‰ÏÙpL ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»¿À»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡32ÔÎÂ .33 «∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»¿≈
‰M‡‰34eÈ‰Â ,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L »ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ¿»

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈

‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»
Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ

:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»

dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»
‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«

.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין

כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.çÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
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היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.èÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.éÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.àéÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.áé˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.âé‰ ‡ÈO‰·‡63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.ãéL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם
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חושן  יוסף ובבית פשוטים. כאנשים זה לעניין נידונים
"ואין  ואומר: יוסף הנימוקי שיטת מביא רפז סימן משפט

שם). משה דרכי (ראה כלל" לי נראים לצורך 20)דבריו
דרך  עם תורה יפה שאמרו: כמו לטרוח עליו מוטל עצמו
והרי  אחרים, לצורך לא אבל יג) קטן סעיף שם (סמ"ע ארץ
ללמוד  יש מכאן עושה. הוא עצמו שלצורך התנה כאילו זה
דעת  שהרי ממש, בגופו רבה כטירחה נידונית שעיסקא
בגופו  טירחה או כספו בהשקיע רק מועיל שהתנאי רבינו,
שרב  לומר, ואין ב). הלכה למעלה שביארנו (כמו ממש
"שבק  בפירוש: שם אמרו שהרי משלו, כסף השקיע ספרא
זוזים, אביו (הניח עיסקא בהו עבד שקלינהו זוזי אבוה
הפוסקים  בדברי מצאנו ולא עסק)", בהם ועשה לקחם

כסף. בהשקעות שהמדובר

.åÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡21È‡ab CÏn‰ e‰pnL22¯ÙBÒ B‡ ∆»ƒ»«ƒ∆ƒ»«∆∆««≈
CÏn‰ ÔBÓÓa ‡ÈˆBÓe ÒÈÎnL23ÎÂ ,‰Êa ‡ˆBik Ïk Ô ∆«¿ƒƒ¿»«∆∆¿≈…«≈»∆

ÔB‚k ,e‰pÓ Ô‰È·‡ ˙ÓÁÓ Ì‡ :ÌÈÎÏn‰ ˙„B·ÚÓ≈¬««¿»ƒƒ≈¬«¬ƒ∆ƒ»¿
¯Ó‡Â ,‰Ê ¯·„a Úe„È Ô‰È·‡ ‰È‰L24ÂÈzÁz „ÈÓÚ : ∆»»¬ƒ∆»«¿»»∆¿»««¬ƒ«¿»

ÏhiL Ò¯t‰ - ÌÈÓB˙È‰ ÌÚ „ÒÁ ˙BOÚÏ È„k Ba¿¿≈«¬∆∆ƒ«¿ƒ«¿»∆ƒ…
elÙ‡Â .ÔÈÁ‡‰ ÏÎÏ ‰„B·Úa ¯kzOiL ¯ÎO‰ ÏÎÂ¿»«»»∆ƒ¿«≈»¬»¿»»«ƒ«¬ƒ

B˙BpÓÏ Èe‡¯Â ¯˙BÈa ÌÎÁ ‰È‰25BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â . »»»»¿≈¿»¿«¿ƒ≈¬««¿
BÓˆÚÏ ‰Ê È¯‰ - e‰epÓ26. ƒ¬≈∆¿«¿

(בית 21) חילקו שלא באחים המדובר קמד: שם ברייתא
מלשון  משמע וכן הבית). בבדק קעז סימן שם יוסף

השותפין". "האחין מסים.22)המשנה: גובה
מההכנסות.23) מסויים חלק או קצוב שכר ומקבל
שריו.24) או עצמו.25)המלך אם 26)בזכות אפילו

האב  בזכות שלא מכיוון זה, בתפקיד כן גם שימש האב
אחד  שנפל השותפין "האחין כתוב: שם [במשנה נתמנה.
- אומנות "האי שם: בגמרא ופירשו לאומנות". מהם
(מובא  מיגאש הר"י למד זה ומפירוש המלך". לאומנות
הכול  - פרטית לאומנות שבמינוי קעז) סימן שם בטור
לאומנות  שאפילו שם, מובא יונה רבינו ובשם לעצמו.

חולקים. והשאר כפועל, שכרו רק לעצמו נוטל המלך

.æÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡27˙Èa‰ CB˙a Ô˙BÂ ‡OB ‰È‰L28, ∆»ƒ»«ƒ∆»»≈¿≈¿««ƒ
Bc·Ï BÓLa ÌÈ„·Ú ‰˜Â29‰È‰Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÂÏ‰ , ¿»»¬»ƒƒ¿¿«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»»

È˙ÈÂÏ‰L el‡ ˙BÚÓ :¯Ó‡Â ,Bc·Ï BÓLa ·BÁ‰ ¯ËL¿««ƒ¿¿«¿»«»≈∆ƒ¿≈ƒ
eÏÙpL ,Ô‰ Èc·Ï ÈlL el‡ ÌÈ„·Ú Ô‰a È˙ÈwL B‡∆»ƒƒ»∆¬»ƒ≈∆ƒ¿«ƒ≈∆»¿

Èn‡ È·‡ ˙ÈaÓ ÈÏ30‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ , ƒƒ≈¬ƒƒƒ¿ƒ»»»ƒ«»»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ - ÈÏ ‰z31‰M¯È BÏ ‰ÏÙpL ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»∆»¿»¿À»

‰zÓa ‰ÎÊ B‡ ,‰‡ÈˆÓ ‡ˆÓ B‡ ,˙¯Á‡32ÔÎÂ .33 «∆∆»»¿ƒ»»»¿«»»¿≈
‰M‡‰34eÈ‰Â ,˙Èa‰ CB˙a ˙˙BÂ ˙‡OB ‰˙È‰L »ƒ»∆»¿»≈¿∆∆¿««ƒ¿»

,˙B·BÁ È¯ËLÂ ÌÈ„·Ú ¯kÓÓ È¯ËL Ô‰L ,˙BB‡∆≈ƒ¿≈ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈
˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙpL ,Ô‰ ÈlL :‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ¿«¿»¿»¿»∆ƒ≈∆»¿ƒƒ≈

‰M¯ÈÏ dÏ eÏÙpL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - È˙B·‡35. ¬«»∆»¿»ƒ¿»»∆»¿»ƒÀ»
Â ˙‡OB ‰˙È‰L ‰ÓÏ‡ ÔÎÂ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎa ˙˙B ¿≈«¿»»∆»¿»≈¿∆∆¿ƒ¿≈¿ƒ

:‰¯Ó‡Â ,dÓL ÏÚ ˙B‡ˆBÈ ˙B¯ËLe ˙BB‡ eÈ‰Â¿»¿»¿«¿»¿»¿»
‰z ‰zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡ ,ÈÏ eÏÙ ‰M¯ÈÓƒÀ»»¿ƒ¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ÈÏ36‡Èe„ dÏ LÈ Ì‡Â .37, ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿ƒ≈»¿¿»

dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .˙Ó‡ - ÈzÁ˜Ï È˙Èe„pÓ :‰¯Ó‡Â¿»¿»ƒ¿¿»ƒ»«¿ƒ∆¡∆∆¬»ƒ≈»
‰È‡¯ ‰‡È·‰ ‡ÏÂ ‡Èe„38˙˜ÊÁa Ïk‰ È¯‰ - ¿¿»¿…≈ƒ»¿»»¬≈«…¿∆¿«

.ÔÈL¯Bi‰«¿ƒ

נב.27) שם ושמואל רב ענייני 28)מחלוקת כל מנהל היה
המשותפים. הירושה שמו 29)נכסי כתוב הקניין בשטר

הירושה. בכספי שנקנו רמז בו ואין והיורשים 30)בלבד
חלק  להם ואין האם, מן ולא האב מן אחיו הם האחרים

המעות. הלכה 31)באותן מקום שבכל פי על אף כרב.
ששנינו  משום כרב, כאן רבינו פסק ממונות, בדיני כשמואל

(שם:). בברייתא להביא 32)כמותו "עליו סתם: אמר רב
ראייה  להביא שעליו כוונתו, (שם:) רבה ופירש ראייה"
פירש  ששת ורב הירושה, מנכסי שאינו משלו כסף לו שיש
בית  על אנו וסומכים דין בבית מקויים שטר להביא שצריך
- השטר לתוכן הנוגעים הפרטים כל את בדק שבוודאי דין

כרבה. רבינו ופסק נכונים. שם.33)ונמצאו ברייתא
ראייה 35)נשואה.34) להביא שעליה לומר התכוון לא

ראייה  מספיקה אלא לירושה, לה נפלו השטרות שאותם
העבדים  לקניית מספיק בסכום ירושה לה שנפלה
האחים. מן באחד כמו - בשטרות הרשומות ולהלוואות
אלמנה  באשה מדברת שהברייתא משמע שם בגמרא
בנשואה  שגם משמיענו ורבינו יתומים. בנכסי המטפלת

כן  הדין בעלה כל בנכסי שלא שם הגמרא מדברי ונראה .
הלכה  אישות מהלכות כ"ב [בפרק יתומים. מנכסי הוא שכן
ובמגיד  לי, נתנו במתנה לומר נאמנת שהאשה רבינו כתב ל
ואין  ו. פרק כתובות בירושלמי הדין מקור מוסר שם משנה
כשאינה  שם שהמדובר משום שלפנינו, לדין ניגוד בזה

הבית]. בתוך ונותנת מכיוון 36)נושאת אומרים, אנו ואין
והרי  יתומים נכסי לידיה ומוסר אימון בה נותן דין שבית
לרעת  האימון את תנצל שלא להניח יש - בזה מתגאה היא

ראייה. בלי לה נאמין ולפיכך, נכסים 37)היתומים
מות  אחר לידיה חוזרים והם אביה מבית לבעלה שהכניסה

שם.38)בעלה.

.çÔÈ‡L ‰ÓÏ‡·e ÌÈÁ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆≈
Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ39Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;40- ¬ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»¬ƒ¿ƒ»»

ın˜ B˙qÚÓ ‡nL41‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚÂ ,42 ∆»≈ƒ»ƒ≈¿«»«ƒ¿»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡ ÏMÓ Ô‰L43‰Ê ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .44‡OBp‰Â Ô˙Bp‰ ∆≈ƒ∆∆¿«¿≈ƒ≈∆«≈¿«≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈÁ‡‰ ÏÚ - ˙Èa‰ CB˙a¿««ƒ«»«ƒ¿»ƒ¿»»««ƒ
.Ô˙qÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ‡lL∆…»¬ƒ¿ƒ»»

אוכלים 39) מזונותיהם ואפילו דבר בשום חלוקים אינם
מהירושה 40)ביחד. פרנסתו לצורך נוטל אחד כל

עצמו. בפני בית משק ומנהל צמצם 41)המשותפת
זה. סכום וחסך שלו הבית משק של 42)הוצאות מימרא

שם. חסדא המשותפים.43)רב עמוד 44)מנכסים שם
שא  (רב) אבא לי "מודה שמואל: אמר האחין א על - מת ם

ראייה  להביא יכולים היתומים שאין וטעמו, ראייה", להביא
מטילים  האח על אבל אביהם. בעיסקי בקיאים שאינם משום
בגמרא  שם), (רשב"ם יפסיד - מביא אינו ואם ראייה להביא
(הקושיא  "קשיא" וסיימו שמואל דברי על הקשו שם
(וכן  חננאל רבינו פסק כן פי על ואף בתוקפה), נשארה
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היכא  כל ז"ל מרבותי "נקטינן וביאר: כמותו, כאן) רבינו
מי  דברי בטלו תיובתא, - דפלוני תיובתא גמרא: דאמרה
הך  כי בקושיא, דעלתה היכא אבל לגמרי, עליו שהתיובתא
להון  ברירא הוה לא דאמרינן דבריו בטלו לא דשמואל,
בהאי  פירוקא אישתכח דלא אלא לגמרי, זו שמועה דבטלה
תיובתא" דפלוני "תיובתא בגמרא [=כשמסיימים שעתא"
לא  - הכוונה "קשיא" כשמסיימים אבל דבריו, בטלו הכוונה

זו. לקושייא תירוץ שעה לפי מצאנו

.èÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡45·BÁ ¯ËML46B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ47 ∆»ƒ»«ƒ∆¿«≈ƒ««»
‰·È˙Îa BÏ B˙ ÂÈ·‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ -48 »»¿»ƒ¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

‰¯ÈÒÓe49Ì‡Â ;Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk Ba BÏ ‰evL B‡ , ¿ƒ»∆ƒ»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¬≈»∆¿«

קעג.45) שם כסף 46)ברייתא שהלווה אביהם של
במתנה.47)לפלוני. לי נתנו אבא - שכתב 48)וטוען

זה. חוב שטר על מתנה שטר השטר.49)לו את לו ומסר
רבי  שטר; הקנאת בדין וחכמים רבי נחלקו מז: בקידושין
ניקנות  אותיות) אלא בעין ממון שאינו (שטר אותיות אומר:
רבינו  ופסק ומסירה. כתיבה מצריכים וחכמים במסירה

כחכמים.

.éÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na50Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÈÁ‡a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈∆∆¿»»
ÔÈËÓBL51B‡ BÏ Ô˙pL ÔÚhL ¯Á‡ Ï·‡ ;‰fÓ ‰Ê ¿ƒ∆ƒ∆¬»«≈∆»«∆»«

Ba ‰·Bb - ÂÈÏÚaÓ e‰wL52‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆»»ƒ¿»»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰È‡¿̄»»

אחר 50) באדם ורבא אביי נחלקו שם בתרא בבא בגמרא
מלווה  בו שכתוב חוב שטר שהוציא אחים) בין אח (לא
צריך  - אומר אביי מהמלווה, אותו שקנה טוען והוא אחר,
כרבא. רבינו ופסק צריך אינו - אומר ורבא ראייה להביא

שלא 51) המשותפת הירושה מן לקחת לעצמם היתר מורים
שם). רבא של (נימוקו אחיהם מכירה 52)מדעת בהלכות

שאינו  המלווה לגבי מצומצמת שנאמנותו רבינו, כתב (שם)
אבל  בו, מוחזק שהוא משום השטר, את לו להחזיר צריך
ראייה  הבא שלי, הדברים בעל אינך לטעון: יכול הלווה
היא  וכן לך ואשלם ומסירה בכתיבה השטר את שקנית

מיגאש. הר"י רבו שיטת

.àéÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡53‰¯Bz „ÓÏÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÏËpL ∆»ƒ»«ƒ∆»«»«ƒƒ¿…»
ÔÈ‡ Ì‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÔÈÁ‡‰ ÔÈÏBÎÈ - ˙en‡ „ÓÏÏ B‡ƒ¿…À»¿ƒ»«ƒ«ƒ≈

˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡l‡ ˙BBÊÓ EÏ ÔÈ‡ ,eÏˆ‡ ‰z‡54; «»∆¿≈≈¿¿∆»¿ƒƒ¿«««ƒ
ÂÈ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰k Bc·Ï „Á‡‰ ˙BBÊÓ ˙‡ˆB‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿»∆»¿«¿»«¿»

.ÌÈa¯ ÔÈa≈«ƒ

קמד:53) שם וגמרא הוצאות 54)ברייתא חשבון לפי
אחד, שולחן על וניזונים אחד בבית כשכולנו המזונות
מסיכום  פחות עולים אנשים כמה של משותפים שמזונות
(על  בנפרד מתפרנס ואחד אחד כשכל מזונותיהם הוצאות
דיבור  שם תוספות ראה גרשום. רבינו של פירושו פי

ברכת). המתחיל

.áé˙nL ÈÓ55ÔÈ‡ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b ÌÈa ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ¿ƒ¿«ƒ≈
ÌÈÒ¯t˙Ó ÌÈÏB„b‰56ÌÈpËw‰ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ ˙Ò¯t «¿ƒƒ¿«¿¿ƒ«¿»««¿«ƒ¿…«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ ˙BBÊÓ ÌÈBf57‰ÂLa ÌÈ˜ÏBÁ ‡l‡ ,58. ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»∆
e‡O59ÌÈpËw‰ e‡OÈ - Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÏB„‚ »¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ

ÌÈÏB„b‰ e‡O .e˜ÏÁÈ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÒÎp‰ ÏÏkÓ Ôk≈ƒ¿««¿»ƒ¿««»«¬…»¿«¿ƒ
:Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈpËw‰ e¯Ó‡Â ,Ô‰È·‡ ÈiÁa¿«≈¬ƒ∆¿»¿«¿«ƒ¿««ƒ«¬ƒ∆

ÔÈ‡OB e‡ È¯‰60Ìz‡ Ì˙‡OpL C¯„k61ÔÈ‡ - ¬≈»¿ƒ¿∆∆∆¿»∆«∆≈
Ô˙pM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰Ï ÔÈÚÓBL62.Ô˙ - Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¿ƒ»∆∆»«∆»«»∆¬ƒ∆»«

שם.55) בגמרא שנתפרשה כפי קלט. שם משנה
ויתכסו 56) יתלבשו לא שהגדולים לעכב יכולים הקטנים

יותר  יקרים גדולים שמלבושי משום המשותפים, מנכסים
עצמו. הסוג מאותו קטנים קטנים 57)משל של דרכם

מגדולים. יותר כמה 58)לאכול מחלקו מוציא אחד וכל
רוצה. וכדומה 59)שהוא חופה לצרכי והוציאו נשים,

החלוקה. לפני הירושה הירושה 60)מנכסי מנכסי
האב.61)המשותפים. מחיים.62)בחיי מתנה זה שהרי

.âé‰ ‡ÈO‰·‡63‰˙È‰Â ,‰zLÓ BÏ ‰OÚÂ Ba ˙‡ ƒƒ»»∆¿¿»»ƒ¿∆¿»¿»
˙eÈ·LBL ‰ÁlzLÂ ,·‡ ÏMÓ ‰‡ˆB‰‰64Ôa‰ ‰ÊÏ «»»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿∆«≈

·‡‰ ÈiÁa65˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk ,66- ·‡‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¿«≈»»¿∆ƒ∆∆¿««ƒ«»»
ÚˆÓ‡Ï ˙¯ÊBÁ67BlMÓ ‰zLna Ôa‰ ‡ÈˆB‰ Ï·‡ .68 ∆∆»∆¿«¬»ƒ«≈«ƒ¿∆ƒ∆

BÏ ‰ÁlzLpL Ôa‰ ˜ÏÁÓ ‡l‡ ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆∆»≈≈∆«≈∆ƒ¿«¿»
„·Ïa69. ƒ¿«

קמד:63) שם וברייתא ברוב 64)משנה פשוט "מנהג
ריעיו  לו משלחין אשה אדם שיישא שבזמן המדינות,
שמוציא  ההוצאה על בהן שיתחזק כדי מעות, ומיודעיו
לו, ששלחו והמיודעים הריעים אותם ובאים באשתו
במקצתן  או המשתה ימי בשבעת החתן עם ושותין ואוכלין
נקראין  שמשלחין המעות ואלו המדינה, כמנהג הכל -
ומתנה  זכייה מהלכות א בפרק רבינו (לשון שושבינות"
השושבינות  את שהמקבל מבואר, שם ב ובהלכה א). הלכה
דין  פרטי שם (ראה אשה כשיישא לשולח להחזירה מחוייב

המעות,65)שושבינות). את לעצמו לקח שהאב ומובן,
הנישואין. סעודות לצרכי משלו הוציא שהוא משום

שושבינות.66) לו להחזיר ויש אשה נשא כשהשולח
האב 67) שעל משום זו, בהוצאה משתתפים האחים כל

בזכויותיו  בשווה מתחלקים בניו וכל להחזיר, היה מוטל
ההוצאות.68)ובחובותיו. לצרכי השושבינות הוא ולקח

שקיבל 69) מי הכלל: זה עליו. מוטלת החזרה שחובת
אשה. כשישא לשולח שושבינות להחזיר צריך השושבינות

.ãéL ·‡‰ÁÏM70,ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa ˙eÈ·LBL »»∆»«¿ƒ¿≈∆»ƒ»»
˙eÈ·LBM‰ ¯ÊÁzLk71‡È‰ È¯‰ - Ôa‰ B˙B‡Ï ¿∆«¬…«¿ƒ¿«≈¬≈ƒ

BlL72,Ì˙Ò ÂÈa ÌLa ·‡‰ dÁÏL Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒ¿»»»»¿≈»»¿»
ÚˆÓ‡Ï ¯ÊÁz - ¯ÊÁzLk73BÏ ‰ÁlzLpL ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿∆«¬…«¬…»∆¿«¿≈∆∆ƒ¿«¿»

d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ74È¯‰L ;Ôlk ÌÈa‰ BnÚ eÁÓOiL „Ú «»¿«¬ƒ»«∆ƒ¿¿ƒ«»ƒÀ»∆¬≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÁlzL Ôlk ÌLaL ,ÔÈÈ·LBL ÔlkÀ»¿ƒƒ∆¿≈À»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ

Ô˙ˆ˜Óa ÁÓO75BnÚ ÁÓOL ‰Ê ˜ÏÁ ¯ÈÊÁÓ - »«¿ƒ¿»»«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ
.ÚˆÓ‡Ï ‡e‰ È¯‰Â ,„·Ïaƒ¿««¬≈»∆¿«

האב.71)שם.70) מיתת שלח 72)אחר כן מנת שעל
בשמו. השושבינות בשושבינות,73)האב שותפים כולם
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יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.åèÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.àÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק
שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,

כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו ֿ 5)מרוחקות בבא
ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים

שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.á‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿

‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.âe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף
(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף

ה"ד). פ"א

.ãÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.äe ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓCÈ¯ˆ - ÌÈpË˜ ƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
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רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.åLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל מחזרים 24)יתומים
למטה. הנמנות במידות מחונן אדם אביי,25)אחר

קט: וה"ב.26)כתובות ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.æÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
 ֿ (מגיד הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.ç‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.àÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
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יחלקו  - שנשלחה מהשושבינות כתוצאה שיתקבל מה וכל
חלקם.74)בשווה. להחזיר חייב איננו מקצתם, נשאו אם

כל  להחזיר חייב אינו אחר: באופן לפרש גם [אפשר
לאלה  החשבון פי על המגיע החלק אלא השושבינות

בשמחת 75)שנשאו]. השתתף והוא האחים מקצת
נישואיהם.

.åèÔÈÁ‡‰ ÏB„b76ÔÈLeaÏÓ ‰qk˙Óe L·BÏ ‰È‰L ¿»«ƒ∆»»≈ƒ¿«∆«¿ƒ
ÂÈ¯·„ eÈ‰iL È„k epnÓ ‰‡‰ ÌÈÁ‡Ï LÈ Ì‡ ,ÌÈ‡»ƒƒ≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿≈∆ƒ¿¿»»

˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ L·BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚÓL77. ƒ¿»ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ«««ƒ

קלט.76) שם רבא, של הירושה 77)מימרא מכספי
המשותפים.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ודין 1) הים, ממדינת אח להם ובא שחלקו אחים דין מבאר

שבטלה  נתנו, ולא הירושה וחלקי לפלוני דקל תנו המצווה
מינוי  ודין שעליהם, מה שחלקו אחים ודין החלוקה,

קטנים. ליתומים אפוטרופוס

.àÌÈÁ‡ ÈL2Ìi‰ ˙È„nÓ Á‡ Ô‰Ï ‡·e ,e˜ÏÁL3, ¿≈«ƒ∆»¿»»∆»ƒ¿ƒ««»
B˜ÏÁ ÏËÂ ·BÁ ÏÚa ‡·e ,e˜ÏÁL ÔÈÁ‡ ‰LÏL ÔÎÂ¿≈¿»«ƒ∆»¿»««¿»«∆¿

Ô‰Ó „Á‡ ÏL4ÌÈÙÒk ‰ÊÂ Ú˜¯˜ ‰Ê ÏË elÙ‡ ,5- ∆∆»≈∆¬ƒ»«∆«¿«¿∆¿»ƒ
˙˜ÏÁÓ ‰ÏËa6‰ÂLa ¯‡M‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,7. »¿»«¬…∆¿¿ƒ¿¿ƒ«¿»¿»∆

קו:2) בבבאֿבתרא ושמואל רב היה 3)מחלוקת שלא
שחלקו. בשעה להם זו 4)ידוע שדה עשה שאביהם

לגבות  יכול בעלֿחוב אין כן, לא שאם לבעלֿחוב. אפותיקי
אחד  מכל נוטל אלא בלבד, היורשים מן מאחד חובו כל
סק"ה  שם ובסמ"ע קעה. סי' חו"מ ('טור' בירושה חלקו כפי
לגבות  החוב בעל את שמזכים אחרים, מקרים שני מבאר
מדמי  יותר גדול אינו חובו כשכל א. אחד: מיורש חובו כל
הלכות  ראה תבואה. קבים תשעה זריעת (כדי אחת שדה
חצי  ליטול אותו מכריחים אין כזה במקרה ה"ד) פ"א שכנים
שותפים  מכריחים שאין כמו מזה, שדה וחצי מזה שדה
במקום  הוא השני של כשחלקו ב. קטן; קרקע שטח לחלק
שדות  בשתי רוצה אינני לומר החוב בעל יכול אחר,

כא). ס"ק קז סי' סמ"ע ראה מזו. זו ֿ 5)מרוחקות בבא
ט. אמרו:6)קמא שם) (ב"ב שבמסקנא משום כרב,

כלל. חלקו לא וכאילו מחלוקת, בטלה והלכתא:
ביניהם.7) גורל ומטילים חלקים, לשלושה הנכסים מחלקים

שם  בבבאֿקמא אמרו כספים, והשני קרקע אחד [בלקח
לטעון: הכספים בעל יכול קרקע גבה שאם אחרון, בלשון
וכנגד  גניבה, של אחריות עלי וקיבלתי כספים נטלתי אני
כאלה, יהיו אם - חובות גביית של אחריות עליך קיבלת זה
ונטה  ראשון. כלשון פסק כאן ורבינו שירשת. מהקרקעות
משום  אחרון, כלשון לפסוק מקום בכל מדרכו כאן
שזה  ואפשר אסי, רבי דברי בביאור עוסקת שם שהסוגיא
בטלה  שלא (שם) בבבאֿבתרא שיטתו לפי רק נאמר
כמותו, הלכה שנפסקה רב, דעת לפי אבל לגמרי. מחלוקת

וכספים]. קרקע לבין וקרקע קרקע בין הבדל אין

.á‰evL ÈÓ8B‡ Ï˜„ ÈBÏÙÏ eziL B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆
ÌeÏk ÈBÏÙÏ e˙ ‡ÏÂ ÔÈÁ‡‰ e˜ÏÁÂ ,ÂÈÒÎpÓ ‰„O»∆ƒ¿»»¿»¿»«ƒ¿…»¿ƒ¿ƒ¿

‰Ó ÔÈ˙B ?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .‰ÏËa ˙˜ÏÁn‰ È¯‰ -¬≈««¬…∆¿≈»¿≈«ƒ¿ƒ«
.‰lÁzk ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,ÔLÈ¯BÓ ‰evM∆ƒ»ƒ»¿««»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»

קט:8) כתובות

.âe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰9Ô‰ÈÏÚM ‰Ó Ô‰Ï ÔÈÓL -10Ï·‡ ; »«ƒ∆»¿»ƒ»∆«∆¬≈∆¬»
˙ÒÈÙzÓ Ô‰Ï ewL ,Ô‰È˙B·e Ô‰Èa ÏÚM ‰Ó«∆«¿≈∆¿≈∆∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙Èa‰11¯·kL ,Ô‰È˙BL ÏÚM ‰Ó ÔÎÂ .ÔÈÓL ÔÈ‡ - ««ƒ≈»ƒ¿≈«∆«¿≈∆∆¿»
ÔÓˆÚÏ Ô‰a eÎÊ12;ÏÁ È„‚·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»∆¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈…

Ô‰ÈÏÚM ‰Ó ÔÈÓL - „ÚBÓe ˙aL È„‚·a Ï·‡13. ¬»¿ƒ¿≈«»≈»ƒ«∆¬≈∆

יא:9) בבאֿקמא עולא, של שהם 10)מימרא הבגדים
החלוקה. לפני הירושה מנכסי אותם וקנו לובשים,

שהאחים 11) דבר, של וטעמו המשותף. הבית מרכוש
להתבזות  והילדים מהנשים למנוע כדי לזה זה מוחלים

השומא. לצורך לביתֿדין המחילה.12)ולבוא בתוקף
(קידושין 13) בירושלמי מקורו ומסר שם, בבאֿקמא רי"ף

ה"ד). פ"א

.ãÁÈp‰L ÈÓ14Ô˙ˆ˜Óe ÌÈÏB„b Ô˙ˆ˜Ó ,ÌÈÓB˙È ƒ∆ƒƒ«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿»»
ÌÈpË˜15eÏhiL È„k Ô‰È·‡ ÈÒÎa ˜ÏÁÏ eˆ¯Â , ¿«ƒ¿»«¬…¿ƒ¿≈¬ƒ∆¿≈∆ƒ¿

ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ô˜ÏÁ ÌÈÏB„b‰«¿ƒ∆¿»«¬ƒƒ≈ƒ«¿
- eÏÈc‚‰ Ì‡Â .‰Ùi‰ ˜ÏÁ‰ Ô‰Ï ¯¯B·e ,ÌÈpËwÏ«¿«ƒ≈»∆«≈∆«»∆¿ƒƒ¿ƒ

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡16e˜ÏÁ ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ È¯‰L , ≈»¿ƒƒ¿∆¬≈«ƒ≈ƒ»¿
Ì‰Ï17˙e˙L e˙ÁÙe ‡ÓeMa ÔÈc ˙Èa eÚË Ì‡Â .18- »∆¿ƒ»≈ƒ«»ƒ¬¿

˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ19¯Á‡ ˙¯Á‡ ‰wÏÁ ÔÈ˜ÏBÁÂ , ¿ƒƒ¿¿¿ƒ¬À»«∆∆««
.eÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ

מב.14) שבאו 15)קידושין "יתומים סתם: כתוב בגמרא
שאם  וקטנים, בגדולים שמדובר מבאר, ורבינו לחלוק".
כולם  ואם כלל, להם נזקקים ביתֿדין אין הרי גדולים כולם
לידי  יימסרו החלוקה אחר גם הלא למה? חלוקה - קטנים

שם.16)אפוטרופוס. נחמן, מדייק 17)כרב זה, מלשונו
דעת  על לחלוק רשאי אינו שאפוטרופוס המגידֿמשנה

ביתֿדין. עלֿפי אלא פחות 18)עצמו, קיבלו הקטנים
להם. מהמגיע מששה שום 19)אחד צט: בכתובות שנינו

(ראה  בטל מכרן - שתות הותירו או שתות שפיחתו היתומים
ה"י). מכירה מהל' פי"ג

.äe ÌÈÏB„b ÔÈL¯BÈ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓCÈ¯ˆ - ÌÈpË˜ ƒ∆≈¿ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ»ƒ
ÒBtB¯ËBt‡ ˙BpÓÏ20ÔËw‰ ˜ÏÁa ˜qÚ˙Ó ‰È‰iL21 ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ¿«≈¿≈∆«»»

„ÈÓÚ‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ - ‰pÓ ‡Ï Ì‡Â .ÏÈc‚iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ…ƒ»«»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ
Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙ÈaL ;eÏÈc‚iL „Ú ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï»∆«¿«∆«¿ƒ∆≈ƒ¬ƒ∆

.ÌÈÓB˙È ÏL∆¿ƒ

למנות 20) צריך הקשה, חוליו מחמת המצווה אדם כלומר,
נב. גיטין במשנה, הדברים מקור אפוטרופוס.

בחייו,21) להם שחלק "והוא מוסיף: בהשגותיו הראב"ד
ישביחו  והם הגדולים ביד הכול יניח - חלק לא שאם
שאם  כן, רבינו דעת שגם ונראה להם". וטוב לאמצע
שיגדלו  עד השותפות את להאריך מסכימים הגדולים
- הנכסים את ישביחו שהגדולים לביתֿדין ונראה הקטנים,
השבח, מן שייהנו כדי בידיהם, הקטנים חלק את מניחים
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רבינו  שכתב ומה (מגידֿמשנה). ה"ב פ"ט למעלה כמבואר
חולקין  וכו' מתפרנסים הגדולים "אין הי"ב) (פ"ט למעלה
לעשות  אלא הנכסים, כל לחלוקת התכוון לא בשווה",
לאלה. אלה וישלימו אלה, וכמה אלה הוציאו כמה חשבון

.åLÈ¯Bn‰ ‰eˆ22,ÔËwÏ ÔËw‰ ˜ÏÁ Ô˙pÈ :¯Ó‡Â ƒ»«ƒ¿»«ƒ»≈≈∆«»»«»»
‰pÓ Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - da ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Óe«∆ƒ¿∆«¬∆»»¿¿»¿≈ƒƒ»
B‡ ‰M‡ B‡ ÔË˜ ÌÈpËw‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ LÈ¯Bn‰«ƒ«¿««¿«ƒ»»ƒ»
ÔÈpÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ Ï·‡ .B„Èa ˙eL¯‰ - „·Ú∆∆»¿¿»¬»≈≈ƒ¿«ƒ
ÌÚ ‡ÏÂ ÔË˜ ‡ÏÂ „·Ú ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ÒBtB¯ËBt‡«¿…ƒ»¿…∆∆¿…»»¿…«

ı¯‡‰23‡l‡ .˙B¯·Ú‰ ÏÚ „eLÁ ˙˜ÊÁa ‡e‰L , »»∆∆¿∆¿«»«»¬≈∆»
ÔÈ˜„Ba24Ct‰Ï Ú„BÈÂ ,ÏÈÁ LÈ‡Â ÔÓ‡ Ì„‡ ÏÚ ¿ƒ«»»∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈«¿«≈

ÌÈÓB˙È‰ ˙eÎÊa25Ák BÏ LiLÂ ,Ì˙ÚË ÔÚBËÂ ƒ¿«¿ƒ¿≈«¬»»¿∆≈…«
,Ô‰a ÁÈÂ¯‰Ïe ÌÈÒÎ ¯ÓLÏ È„k ÌÏBÚ‰ È˜ÒÚa¿ƒ¿≈»»¿≈ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«»∆
ÔÈa ˜BÁ¯ ‰È‰iL ÔÈa .ÌÈpËw‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ««¿«ƒ≈∆ƒ¿∆»≈

ÔËwÏ ·B¯˜ ‰È‰iL26‡Ï - ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡L ‡l‡ . ∆ƒ∆»«»»∆»∆ƒ»»»…
.˙BÚ˜¯wÏ „¯È≈≈««¿»

ועבדים 22) נשים אפיטרופין עושין "אין שם: ברייתא
כלֿשכן  ולא בידו", הרשות - יתומים אבי מינן ואם וקטנים,
קצת, תמוה עצמו. הקטן היורש לידי הנכסים למסור שיכול
אפוטרופוס  לדין עצמו הקטן דין רבינו הקדים למה
עצמו. הקטן דין נלמד וממנו בברייתא, המפורש

סוגי 23) שני שישנם מבאר שם ברי"ף מט: פסחים ברייתא
הוא  מקיים אבל ומשנה, מקרא למד שלא א. עםֿהארץ:
על  החשוד ב. שקר; ושבועת גניבה על חשוד ואינו מצוות

אפוט  עםֿהארץ ממנים שאין ששנינו ומה רופוס,אלה.
כן. רבינו דעת שגם כתב ובמגידֿמשנה ב. לסוג הכוונה
חשוד  בחזקת "שהוא רבינו שכתב מה מפרש הוא כנראה
אמרו  עםֿהארץ של סוג לאיזה ביאור הוא העבירות", על
כנימוק: גם זו פיסקא לפרש אפשר אולם אותו, ממנים שאין
רכוש  גניבת וגם חשוד, שהוא משום אותו? ממנים אין למה

סק"ו). רצ סי' סמ"ע (ראה בכלל מחזרים 24)יתומים
למטה. הנמנות במידות מחונן אדם אביי,25)אחר

קט: וה"ב.26)כתובות ה"א פ"ח למעלה נתבאר

.æÔÈc ˙Èa27ÂÈÏÚ eÚÓLÂ ,ÒBtB¯ËBt‡ e„ÈÓÚ‰L ≈ƒ∆∆¡ƒ«¿¿»¿»»
¯·cÓ ¯˙È ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L∆≈¿∆ƒ»»≈ƒ»»
ÈÒÎpÓ ‡nL BÏ LeÁÏ Ô‰Ï LÈ - Ba „eÓ‡ ‰È‰L∆»»»≈»∆»∆»ƒƒ¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,ÏÎB‡ ‡e‰ ÌÈÓB˙È28.¯Á‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe ¿ƒ≈¿«¿ƒ«¬ƒƒ«≈
,B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pÓ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»¬ƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
‡e‰L ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ .‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ ‡nL∆»¿ƒ»»»¬»ƒ»≈ƒ∆
eÓÈkÒ‰ ¯·Îe .B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓB˙È ÈÒÎ „ÈÒÙÓ«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÌÈB‡b‰29B˙B‡ ÔÈÚÈaLnL30‡e‰Â .„ÈÒÙÓe ÏÈ‡B‰ , «¿ƒ∆«¿ƒƒƒ«¿ƒ¿
‰˙È‰Â ,ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL ÒBtB¯ËBt‡Ï ÔÈc‰«ƒ¿«¿∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿»¿»
˙BÈ‰Ï ¯ÊÁÂ ,˙BˆÓ Û„B¯Â ¯LÈ ‰È‰Â ,‰·BË B˙ÚeÓL¿»»¿»»»»¿≈ƒ¿¿»«ƒ¿
ÌÈ¯„a ı¯tL B‡ ,„LÁ‰ ÈÎ¯„a CÏB‰Â ‡·BÒÂ ÏÏBÊ≈¿≈¿≈¿«¿≈«¬»∆»«ƒ¿»ƒ
B˙B‡ ˜lÒÏ ÌÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa - ÏÊb ˜·‡·e31 «¬«»≈≈ƒ«»ƒ¿«≈

ÏÎÂ .¯Lk ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ˙BpÓÏe ,BÚÈaL‰Ïe¿«¿ƒ¿«»∆«¿»≈¿»
ÔÈc ˙Èa ÏkL ,ÔicÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿ƒ«∆≈»∆««»∆»≈ƒ

.ÌÈÓB˙È ÏL Ô‰È·‡ ‡e‰ ÔÈc ˙È·e≈ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ

נב:27) נחמן,28)גיטין לרב שהודיעו מעשה,
הפרטיים  לצרכיו מוציא יתומים נכסי על שאפוטרופוס
אוכל  שהוא בו וחשדו החמרי, למצבו מהמתאים למעלה
מצא  מציאה שמא לסלקו, נחמן רב וסירב יתומים, מנכסי
הנכסים  את מפסיד שהוא ראיה הביאו ואמר: ונתעשר,
מסלקים  אין ואמרו: שילא, רב דבי עליו חלקו ואסלקו.
אינה  זו שמחלוקת רבינו וסובר מפסיד. הוא אם אפילו אותו
הדעת  על מתקבל זה אין שהרי יתומים, אבי במינהו אלא
אפוטרופוס  מסלקים ביתֿדין שאין יאמרו, שילא רב שדבי
(ראה  הגון אדם שהוא שחשבו בטעות, מינוהו עצמם שהם
ומזה  יתומים. נכסי מפסיד שהוא ונתברר הקודמת), ההלכה
יתומים, אבי במינהו היה נחמן רב לפני שהנידון יוצא
במינוהו  אמר לא מצא", מציאה "שמא נחמן: רב וכשאמר
המציאות, מן קצת רחוק דבר היא שמציאה משום ביתֿדין,
להשאירם  ולא יתומים נכסי על לשמור צריכים וביתֿדין
עדות  שאין אףֿעלֿפי אותו מסלקים ולפיכך חשוד, ביד
לסלקו  אין יתומים אבי ובמינהו הנכסים. שמפסיד ברורה
 ֿ (מגיד הנכסים מפסיד או מועל שהוא ברורה בראיה אלא

נחמן. כרב רבינו ופסק שם.29)משנה), שלא 30)רי"ף
שנפסקה  אףֿעלֿפי היתומים, מנכסי כלום לעצמו לקח
אפוטרופוס  משביעים שאין שאול, כאבא נב.) (שם הלכה

ה"ה). פי"א לקמן (ראה יתומים אבי אנו 31)שמינהו
היה  לא - רעה לתרבות שיצא האב ידע שאילו אומרים,
בלתי  אדם האב מינה שאם במגידֿמשנה, וכתב ממנהו.
כזה. באפוטרופוס רצה שהרי אותו, מסלקים ב"ד אין הגון,

.ç‡ ,ÏÈc‚‰L ÔË˜ÈcÓ ¯˙BÈ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‰È‰ elÙ »»∆ƒ¿ƒ¬ƒ»»≈¿∆≈ƒ«
ÔÈÚBÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰Ú¯ C¯„a CÏB‰Â ,„ÈÒÙÓe«¿ƒ¿≈¿∆∆»»≈≈ƒ¿ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â ,BBÓÓ epnÓ32‡l‡ . ƒ∆»¿≈«¬ƒƒ«¿∆»
Ì‡ ‡l‡ BÏ ezÈ ‡lL ,BLÈ¯BÓ B‡ ÂÈ·‡ ‰eˆ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»»ƒƒ∆…ƒ¿∆»ƒ
ÔÓÊ „Ú BÏ ezÈ ‡lL B‡ ,ÁÈÏˆÓe ¯Lk ‰È‰È Ôk≈ƒ¿∆»≈«¿ƒ«∆…ƒ¿«¿«
,ÌÈpË˜k Ô‰ È¯‰ - L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â .‰a¯Ó¿À∆¿«∆¿«≈≈¬≈≈ƒ¿«ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓe33. «¬ƒƒ»∆«¿

לא 32) - לדיקנני "אפוטרופא אמרו: לט. בבאֿמציעא
זקן)". למגודלי אפוטרופוס מעמידים אנו (אין מוקמינן

יורדין 33) ביתֿדין שנשתטה, "מי אמרו: מח. בכתובות
קיג. ביבמות המקור במגידֿמשנה מציין ובחרש לנכסיו",
נשאר  זה וגם צלולה, דעתו כשאין רק אמרו שם אולם
חרש  דין רבינו מבאר ה"א פכ"ט מכירה ובהלכות בתיקו.
שמעמידים  כותב הוא שם ד ובהלכה וקטן, שוטה
הזכיר, לא חרש ואילו לקטן, כמו לשוטה אפוטרופוס

וצ"ע. אפוטרופוס. לו מעמידים שאין ומשמע

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
שיש 1) מי ודין אותם, מוסרין למי יתומים מעות דין מבאר

ודין  יחמיץ, שמא ומתיירא יתומים של שכר בידו
ואם  מצווה לצרכי לקנות או למכור יוכל מה אפוטרופוס

יתומים. מנכסי צדקה פוסקים

.àÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚÓ2ÔÈ‡ - Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L »∆¿ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆≈»
ÔÈ˜„Ba ?Ô‰a ÔÈOBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«¿∆»≈«ƒ»∆¿ƒ

˙eÈ¯Á‡ Ì‰Ï LiL ÌÈÒÎ BÏ LiL ÈÓ ÏÚ3eÈ‰ÈÂ , «ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆«¬»¿ƒ¿
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˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»
ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ

„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ
Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆

¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ
˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו
(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.áÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
 ֿ בית מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.âB„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.ãÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.ä,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
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אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.åÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.æÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.çÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆

˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ
.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.èÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.éÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.àé‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
ובנות  ובניו אשתו את והקשה ומפרנסין אחר". ודבר יו

תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
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˙ÈcÚ4ÌÏBÚÓe ‰¯Bz ÈÈc ÚÓBLÂ ÔÓ‡ LÈ‡ ‰È‰ÈÂ , ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ∆¡»¿≈«ƒ≈»≈»
ÔÈc ˙È·a ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Èec ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï…ƒ≈»»ƒ¿¿ƒ«»¿≈ƒ

„ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜5ÔÈ‰ ÌÈÓB˙È‰ e‡ˆÓÂ , »¿»»¿»¿∆¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ∆¡ƒ
Ô‰Ï Ô˙pÈ - Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯ÎOÓƒ¿««»¿≈ƒ≈«¿«ƒ»≈»∆

¯e·L ·‰Ê ÔBkLÓ6ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L7ÔÈc ˙Èa ÔÈÏËBÂ , «¿»»»∆≈ƒ»¿¿ƒ≈ƒ
˜BÁ¯Â ¯ÎOÏ ·B¯˜ ˙BÚn‰ BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÔBkLn‰««¿¿¿ƒ«»»¿»»¿»
B‡ ·‰Ê ÏL ÌÈÏk ÔBkLÓ eÁ˜È ‡Ï ‰nÏÂ .„ÒÙ‰Ï¿∆¿≈¿»»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»»

ÈÏÁ8ÔÓÈÒ ezÈÂ ,‡e‰ ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡nL ?·‰Ê ÏL ¬ƒ∆»»∆»∆¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙BÓ ¯Á‡ e‰eÏhÈÂ9‰Ê ÔÈ‡L Ôic‰ Ú„È Ì‡ ,10 ¿ƒ¿««ƒ≈«««»∆≈∆

„eÓ‡11e‡¯iM ‰Ó ÈÙk ?¯ÎOa e˜ÒÙÈ ‰nÎÂ . »¿«»ƒ¿¿«»»¿ƒ«∆ƒ¿
¯ÎO‰ ÚÈ·¯ elÙ‡ .BÈˆÁ B‡ ¯ÎO‰ LÈÏL B‡ ,ÔÈic‰««»ƒ¿ƒ«»»∆¿¬ƒ¿ƒ««»»
‡Ï .ÔÈOBÚ - Ì‰Ï ‰wz BfL e‡¯ Ì‡ ,ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒƒ»∆«»»»∆ƒ…
·B¯˜Â „ÒÙ‰Ï ˜BÁ¯ ˙BÚn‰ BÏ eziL Ì„‡ e‡ˆÓ»¿»»∆ƒ¿«»»¿∆¿≈¿»

ËÚÓ ˙BBÊÓ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ el‡ È¯‰ - ¯ÎOÏ12„Ú , ¿»»¬≈≈ƒƒ≈∆¿¿««
Ú˜¯˜ ˙BÚna Ô‰Ï e˜iL13„Èa B˙B‡ e¯ÒÓÈÂ , ∆ƒ¿»∆«»«¿«¿ƒ¿¿¿«

.Ô‰Ï e„ÈÓÚiL ÒBtB¯ËBt‡«¿∆«¬ƒ»∆

ע.2) משובחות.4)קרקעות.3)בבאֿמציעא שדות
היתומים 5) את שישתף הכסף, מקבל עם מתנים ביתֿדין

ולמה  הפסד. מסיכויי גדולים להרוויח שהסיכויים בעסק
לשכר  קרובה שעיסקא משום בביתֿדין? המעות לתת צריך
אבל  חכמים, בדברי ריבית איסור בה יש להפסד, ורחוקה
לטובת  הכספים מקבל נכסי להפקיר רשאים ביתֿדין
(רש"י  ריבית כאן ואין הפקר, – ביתֿדין שהפקר היתומים,
חכמים. התירו לא - התורה מן ריבית בה שיש ועיסקא שם).

שלמים.6) כלים בסמוך.7)לא תכשיט.8)יתבאר מין
ושקיל 9) סימנא ויהיב מריה "ואתי סתם: אמרו שם, בגמרא

שיקח  ומשמע, אותו)". ויקח סימן ויתן בעליו (ויבוא ליה
כשאין  שהמדובר ונראה, עצמו. היתומים כסף ממקבל אותו
(ראה  היתומים כסף מקבל אצל אלה כלים הפקיד שזה עדים
ביתֿדין  אבל בידי, הם לקוחים לטעון ונאמן מגידֿמשנה),
מובהק  סימן נתן שזה מכיון ליתומים, זו טענה טוענים אין
מיימוניות  [בהגהות ה"ד). ופקדון שאלה מהל' פ"ו (ראה
ומסתבר, עדים. כשהביא שהמדובר כתב ג, אות כאן

עצמו].שלש  מהמקבל החפץ את שיקח הכוונה יטתו
שמא  שחוששים כרבינו, פירשו אתא, ד"ה כאן וב'תוספות'

המקבל. מיתת אחר הכלים בעל הכסף.10)יבוא מקבל
יקרים 11) כלים לו שיש הדעת על מתקבל ואין עשיר, אינו

שם). רבינו דברי (ראה שלא 12)כאלה כדי בצמצום,
קצר. בזמן הקרן והקרן 13)יכלה הכנסות, מביא קרקע

בטוח.

.áÔÈÏËÏhn‰ Ïk14Ô˙B‡ ÔÈÓL - ÌÈÓB˙È ÏL »«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ»ƒ»
˜eM‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈc ˙È·a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe15·B¯˜ ¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»»«»

‰È„nÏ16.Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ˜eMÏ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ - «¿ƒ»ƒƒ»«¿ƒ»
.ÌÈÓB˙È ÏL ˙BÚn‰ ÌÚ Ô‰ÈÓ„ eÙ¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»¿¿≈∆ƒ«»∆¿ƒ

ק:14) בכתובות שמואל, של מקום 15)מימרא
להניח  ויש קבועים, בימים סוחרים הרבה בו שמתקבצים
 ֿ בית מושב במקום מאשר גבוה יותר מחיר שם  שיתקבל

שם.16)הדין. לעיר,

.âB„Èa ‰È‰L ÈÓ17Ô‡k BÁÈpÈ Ì‡ ,ÌÈÓB˙È ÏL ¯ÎL ƒ∆»»¿»≈»∆¿ƒƒ«ƒ»
‡nL - ˜eMÏ BÎÈÏBÈ Ì‡Â ,ıÈÓÁÈ ‡nL - ¯ÎniL „Ú«∆ƒ»≈∆»«¿ƒ¿ƒƒ«∆»
‡e‰L C¯„k Ba ‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ,C¯ca Ò‡ BÚ¯‡È∆∆¿…∆«∆∆¬≈∆∆¿∆∆∆

BlLa ‰OBÚ18.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿∆¿≈…«≈»∆

שלו.18)שם.17) בסחורה כזה במקרה נוהג שהיה כמו
של  מטלטלין להוביל התירו שלא מבאר, במגידֿמשנה
להרוויח  עלֿמנת אונס, סכנת שיש במקום לשוק יתומים
אבל  הפסד, ספק קיים במקומם יניחם אם כשגם אלא יותר,
יתומים  נכסי להכניס אין - הפסד חשש אין כשבמקומם

להרוויח. כדי בסכנה

.ãÔÈ„ÈÓÚnLk19ÔÈ¯ÒBÓ ,ÒBtB¯ËBt‡ Ô‰Ï ÔÈc ˙Èa ¿∆«¬ƒƒ≈ƒ»∆«¿¿ƒ
.e¯kÓ ‡lL ÔÈÏËÏhn‰Â Ú˜¯w‰ ,ÔËw‰ ÈÒÎ Ïk BÏ»ƒ¿≈«»»««¿«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…ƒ¿¿
ÚËBÂ ,¯·BLÂ ¯˙BÒÂ ‰B·e ,ÒÈÎÓe ‡ÈˆBÓ ‡e‰Â¿ƒ«¿ƒ∆¿≈¿≈¿≈«
.ÌÈÓB˙ÈÏ ·BË ‰fL ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰OBÚÂ ,Ú¯BÊÂ¿≈«¿∆¿ƒ«∆ƒ¿∆∆∆«¿ƒ
ÔBÓn‰ ÈÙk ‰‡ˆB‰‰ Ïk Ô‰Ï Ô˙BÂ Ô˜LÓe ÔÏÈÎ‡Óe«¬ƒ»«¿»¿≈»∆»«»»¿ƒ«»

ÈcÓ ¯˙BÈ Ô‰Ï ÁÈÂ¯È ‡ÏÂ .Ô‰Ï Èe‡¯‰ ÈÙÎe20‡ÏÂ , ¿ƒ»»»∆¿…«¿ƒ«»∆≈ƒ«¿…
.ÈcÓ ¯˙È Ì‰ÈÏÚ ÌˆÓˆÈ¿«¿≈¬≈∆»≈ƒ«

נב.19) במצב 20)גיטין אדם בני שרגילים מזה יותר
למזונות. להוציא כלשהם חומרי

.ä,ÔLÈ¯BÓ ÔBÓÓ Ì‰Ï Ô˙B - ÌÈÓB˙È‰ eÏÈc‚iLk¿∆«¿ƒ«¿ƒ≈»∆»ƒ»
˙BBaLÁ Ô‰Ï ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â21ÒÈÎ‰M ‰Ó ¿≈»ƒ«¬»∆∆¿«∆ƒ¿ƒ

¯‡Lp‰ ‰Ê :Ô‰Ï ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‡ÈˆB‰Â22ÚaLÂ . ¿ƒ∆»≈»∆∆«ƒ¿»¿ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a23ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏk ÔÏÊb ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…¿»»¿«∆¿»ƒ

ÒBtB¯ËBt‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙Èa e‰epnLk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒ≈ƒ¬»«¿
BÈ‡ - ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓB˙È È·‡ e‰pnL∆ƒ»¬ƒ¿ƒ¿≈¿»«ƒƒ≈

ÚaL24˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ25ÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ .26LaÏÏ ƒ¿»««¬«»≈≈»«¿ƒ¿
eÈ‰ÈÂ „aÎÓ ‰È‰iL È„k ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Bqk˙‰Ïe¿ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿À»¿ƒ¿
‰‡‰ ÌÈÓB˙ÈÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÈÚÓL ÂÈ¯·„¿»»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆«¿ƒ¬»»

.ÔÈÚÓL ÂÈ¯·c ˙BÈ‰a Ô‰ÈÒÎa¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

כרבן 21) ופסק שם, גמליאל בן שמעון ורבן רבי מחלוקת
בשם  וביאר בהלכותיו הרי"ף כתב וכן גמליאל, בן שמעון
לא  מחבירו" כרבי "הלכה בידינו המקובל שהכלל גאון,
של  אביו הוא (רשב"ג, אביו על חולק שהוא במקום נאמר

עמהם 22)רבי). לחשב "וצריך כתוב: שם בברייתא
ודייק  צריך". אינו אומר: גמליאל בן שמעון רבן באחרונה.
אמרו  שלא כאן) במגידֿמשנה (הובא העיטור' 'בעל מזה
- בתחילה אבל באחרונה, אלא לחשב" צריך "אינו
רשימה  מסדרים - הנכסים את ביתֿדין לו כשמוסרים
דומות, רשימות שתי וכותבים לידו, הנמסר כל של מדוייקת
הקטן. לקרובי והשניה לאפוטרופוס מוסרים אחת

או 23) תפילין כגון מצוה, של חפץ בידו אוחז כשהוא
הלכה 24)ספרֿתורה. שנפסקה במשנתנו, שאול כאבא

שבועה  נטיל אם שם: נתבאר וטעמו (שם:). בגמרא כמותו
אבל  אפוטרופסות, מלקבל אנשים יימנעו - אפוטרופוס על
בו  רואים שביתֿדין מזה הנאה לו יש ביתֿדין כשמינהו
וכתב  המינוי. יקבל ולכן אימון, בו ונותנים הגון אדם
כשומר  דינו זו, הנאה שמכוח במגידֿמשנה) (מובא הרמב"ן
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אפילו  פטור האב וכשמינהו ואבידה, בגניבה וחייב בשכר
מראש  יימנע - תחייבו שאם כראוי, שמר ולא פשע אם
הלכה, ד"ה שם 'תוספות' (ראה אפוטרופסות מלקבל
גאון  האי שרב כתב, רצ סי' חו"מ וב'טור' בזה). שהאריכו
מחייב  גאון האי שרב כתב כאן (במגידֿמשנה כך פסק

'ברי'25)בפשיעה). וטוענים היתומים כשגדלו אבל
אותו  משביעים - מנכסיהם לעצמו לקח שהאפוטרופוס

שם). קטנים 26)(רי"ף יתומים קרובי שבאו מעשה שם.
שהוא  היתומים, של אפוטרופוס על והתלוננו נחמן, רב לפני
"כי  נחמן: רב להם ואמר היתומים, ממעות ומתכסה לובש
הם  והם דבריו)", שישתמעו (כדי מיליה דלישתמען היכי

כאן. רבינו דברי

.åÒBtB¯ËBt‡Ï LÈ27,˙BÁÙLe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ¯kÓÏ ≈»«¿ƒ¿…¿≈»«¬»ƒ¿»
ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÈÎ‡‰Ï ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„O»¿»ƒ¿«¬ƒ«¿ƒ¬»≈¿ƒ

˙BÚn‰ ÔÈÁÈpÓe28,ÌÈ„·Ú ÁwÏ ˙B„O ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â , «ƒƒ«»¿≈¿ƒ»ƒ«¬»ƒ
Â˙B„O ÁwÏ ÌÈ„·Ú ‡Ï29ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,30Ï·‡ . ¿…¬»ƒƒ«»∆»…«¿ƒ«¬»

˙B¯Á‡ ˙B„O ˙„B·ÚÏ ÌÈ¯ÂL ÁwÏ ‰„O ÔÈ¯ÎBÓ31, ¿ƒ»∆ƒ«¿»ƒ«¬«»¬≈
˙B„O ÈÒÎ Ïk ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯ÂM‰L32. ∆«¿»ƒ≈ƒ«»ƒ¿≈»

שם.27) כמו 28)ברייתא, להיגנב נוחים אינם אלה שכל
אמידה  כמשפחה אביהם לבית כבוד מביאים וכן בעין, כסף

שם). שם.29)(רש"י בברייתא, גמליאל בן שמעון כרבן
ופירש 30) משפיין" לא (שמא) "דילמא אמרו: שם בגמרא

(שאינם  ערעור עליהם יצא שמא משוקטים, "אינם רש"י:
היא. מה זו הצלחה בירר לא ורבינו המוכר)". של

בן 31) יהושע רבי של בשכינותו באפוטרופוס מעשה שם,
בו. מיחה ולא - כן שעשה השוורים 32)לוי עבודת בלי

לשווריו  קרא יוסי שרבי אמרו שם בגמרא היבול. יצליח לא
ערך. נטולת השדה - שבלעדם משום "שדי",

.æÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡33˜BÁ¯a ¯kÓÏ ÔÈ‡M¯34Ï‡‚ÏÂ35 ≈»«¿ƒ«»ƒƒ¿…¿»¿ƒ¿…
·B¯˜a36ÁÈÏˆÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÙÈa Ï‡‚ÏÂ ‰Ú¯a ¯kÓÏ , ¿»ƒ¿…¿»»¿ƒ¿…¿»»∆»…«¿ƒ«

·eÁÏÂ Ôe„Ï ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .ewL ‰Ê37˙BkÊÏ ˙Ó ÏÚ ∆∆»¿≈«»ƒ»¿»«¿»ƒ¿
ÌÈÓB˙ÈÏ38Ìi˜ ·BÁ‰ ‡ˆÓÂ ekÊÈ ‡Ï ‡nL ,39. «¿ƒ∆»…ƒ¿¿ƒ¿»««»

שם 33) העיר.34).ברייתא, מן המרוחקות שדות
מן 35) יגאל "ואשר לג): כה, (ויקרא המקרא מלשון לקנות.

קרובה.36)הלוים". שדה לעבד נוח שיותר אףֿעלֿפי
(לחוב 37) היתומים נגד תביעה בשום להתדיין רשאים אינם

היתומים). של לחובתם באים 38)= שהם אףֿעלֿפי
היתומים. של לזכותם ביתֿהדין 39)לטעון של פסק

עברו  להתדיין, רשאים שאינם ומכיון היתומים. את יחייב
שלא  עשו שהרי היתומים, את מחייב זה אין - ונתחייבו ודנו
מה  נתבאר ולא המגידֿמשנה). של פירושו (עלֿפי ברשות
שהדין  משמע רש"י מלשון האפוטרופסים. כשזכו הדין
פסק  (שם) וב'טור' כאן. בהשגותיו הראב"ד כתב וכן קיים,
רבינו  מדברי שלמד נראה, הראב"ד של ומהשגתו כמותם.

קיים. הדין - ונתחייבו דנו שאם

.çÔÈtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡40ÌÈ„·Ú ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ‡M¯41 ≈»«¿ƒ«»ƒ¿ƒ¬»ƒ
˙e¯ÁÏ42ÌÈÓc „·Ú‰ ÔÓ ÁwÏ elÙ‡ ,43‡ˆiL «≈¬ƒƒ«ƒ»∆∆»ƒ∆≈≈

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .˙e¯ÁÏ44ÌÈ¯Á‡Ï45Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ «≈¬»¿ƒ»«¬≈ƒ¿¿ƒ≈∆

˙Ó ÏÚ ÌÈÓc‰46‰ Ô˙B‡Â ,˙e¯ÁÏ e‰e‡ÈˆBiLÌÈ¯Á‡ «»ƒ«¿»∆ƒ«≈¿»»¬≈ƒ
.Ì˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLnL Ô‰≈∆¿«¿¿ƒ»

שם.40) גופם 42)כנעניים.41)ברייתא, שאין משום
שם). (רש"י לאפוטרופוס אחרים 43)קנוי לו שנתנו

אמרו  לא שכזו ובמתנה בהם, רשות לרבו שאין עלֿמנת
רבי  במחלוקת שם שנוי זה דין רבו". קנה עבד שקנה "מה
הלכה  שבידינו: הכלל לפי כחכמים, רבינו ופסק וחכמים,

מחביריו. ולא מחבירו את 44)כרבי להאכיל כדי
ה"ו. כלמעלה שרוצים 45)היתומים, האנשים לאותם

עצמם. את שיפדו לעבדים הכסף "על 46)לתת לפרש אין
רצונם. שיתקיים כדי היא: והכוונה כתנאי; זה מנת"

.èÔÈtB¯ËBt‡‰47ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÔÈ¯OÚÓe ÔÈÓ¯Bz »«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÏÈÎ‡‰Ï È„k48¯·„ ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L , ¿≈¿«¬ƒ»∆≈«¬ƒƒ∆«¿ƒ»»

˙B¯t ÁÈp‰Ï È„k eÓ¯˙È ‡ÏÂ e¯OÚÈ ‡Ï Ï·‡ .¯eÒ‡‰»»¬»…¿«¿¿…ƒ¿¿¿≈¿«ƒ«≈
ÔÈw˙Ó49- Ôw˙Ï ‰ˆB¯‰Â ,Ï·Ë Ô˙B‡ e¯kÓÈ ‡l‡ , ¿À»ƒ∆»ƒ¿¿»∆∆¿»∆¿«≈

Ôw˙È50. ¿«≈

נב.47) שם ניטלו 48)ברייתא, שלא פירות הפירות. אותם
לכהנים, אפילו באכילה אסורים - ומעשרות תרומות מהם

"טבל". באכילה.49)ונקראים הראב"ד 50)מותרים
אפוטרופוס  שיהא הימנו, נוחה הדעת "אין ואומר: משיג
ברור  יתומים". בנכסי אדם בני להכשיל טבל מוכר חבר
שאין  יתקן" לתקן "והרוצה רבינו: דברי מפרש שהוא
יעשרו  שבוודאי לחברים רק ולמכור לדייק לאפוטרופוס
שיוכל  עד שהם כמו אותם שיניח מפרש והוא ויתרמו.

מתאים. ברווח למכור

.éÔÈtB¯ËBt‡‰51˙ÈˆÈˆÂ ‰kÒÂ ·ÏeÏ ÌÈpËwÏ ÔÈOBÚ »«¿ƒƒ«¿«ƒ»¿À»¿ƒƒ
ÏL BÏÏk .‰l‚Óe ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ‰¯Bz ¯ÙÒ ,¯ÙBLÂ¿»≈∆»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»∆

‰aˆ˜ Ì‰Ï LiL ‰OÚ ˙BˆÓ Ïk :¯·c52‡e‰L ÔÈa , »»»ƒ¿¬≈∆≈»∆ƒ¿»≈∆
ÔÈOBÚ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰L ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓƒƒ¿≈»≈∆ƒƒ¿≈¿ƒƒ
el‡ ÏkÓ ‰ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ï»∆««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¿»ƒ»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ Ï·‡ .ÔÎpÁÏ È„k ‡l‡ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆»¿≈¿«¿»¬»≈¿ƒ¬≈∆
el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ,‰˜„¿̂»»«¬ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡53. ≈»∆ƒ¿»

שם.51) בברייתא נאמרו זו, בהלכה הנמנים הדינים כל
מראש.52) ידועה ורמתה פעמית, חד שהרי 53)הוצאה

התלמוד  ובתקופת לפרנסם. וצריך עניים עומדים תמיד
שבויים. פדיון של מקרים היו שכיחים

.àé‰hzLpL ÈÓe54L¯Á˙pL B‡55ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa - ƒ∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ
‰˜„ˆ ÂÈÏÚ56.Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ , »»¿»»ƒ»»»

מח.54) (ראה 55)כתובות לשוטה חרש מדמה רבינו
פ"י). סוף שם:56)למעלה בגמרא לצדקה. מנכסיו גובים

וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין שנשתטה מי עוקבא, מר "אמר
ובנות  ובניו אשתו את והקשה ומפרנסין אחר". ודבר יו

תובעת  ואשתו הים למדינת שהלך מי מברייתא: רבינא
אשתו, את ומפרנסין וזנין לנכסיו יורדין ביתֿדין – מזונות
מה  שם ותירצו אחר. דבר ולא ובנותיו בניו לא אבל
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זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.áé˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

בשמים.57) יושב

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

ה'תשע"ו  מרחשון י' ו' יום
ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ

‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.àÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿

ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»
˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿

˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א
"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
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ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.áCÏÙÂ CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.â‰È‰È ‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»ƒ¿∆
ÔÈÓ14Lc˜na ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ?15, ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»«ƒ¿»

È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â16ÌÈÚ·L ÌÈÓe .‰ÏB„‚ ¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
È˜fÓ LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈
ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿»

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ17ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»∆¿À»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ -18.‰·ÈLÈ‰ L‡¯ ‡e‰Â , ƒƒ…¬≈∆¿…«¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â19, ¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»»
ÏB„b‰ ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â¿»≈««∆«≈ƒƒ«»

‰LÓ ÌÈÚ·MaL20‡e‰Â .BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï ∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ¿
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÂÈÙÏ ÔÈ «ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«

˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««

ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ
ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆
.ÔlkÀ»

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.ãda ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ
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זה  חסדא: רב ומפרש אחר? דבר מהו ושאלו: שתירצו.
(גירסת  שם ואמרו צדקה. זה אמר: יוסף ורב תכשיט,
כלֿשכן  לאשה) נותנים (אין תכשיט דאמר "מאן הרי"ף):
לה)". (נותנים יהבינן תכשיט אבל צדקה דאמר ומאן צדקה,
רבינו, על שם הר"ן ותמה בברייתא. נחלקו זו גירסא ולפי
זה  שהרי מנכסיהם, צדקה שגובים ונתחרש בנשתטה שפסק
שהם  ואע"פ יוסף, רב ושל חסדא רב של לפירושם מנוגד
מר  שאמר מה שגם הדעת על מתקבל הברייתא, את פירשו
קיבל  שרבינו ונראה כך. מתפרש אחר" "ודבר עוקבא:
ומאן  תכשיט, כלֿשכן צדקה דאמר "מאן רש"י: גירסת
מר  של במימרא ומחלוקתם לא" צדקה אבל תכשיט דאמר
צדקה, זה יוסף: רב ופירש אחר, דבר נותנים שאמר עוקבא,

כמותו. ופסק

.áé˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«¿»ƒ«¬
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ·MÁÏ CÈ¯ˆ ,e¯‡aL BÓk ,ÔBaLÁ∆¿¿∆≈«¿»ƒ¿«≈≈¿≈«¿
,ÌÈÓB˙È‰ el‡ ÏL Ô‰È·‡Ó ‰a¯‰ ¯‰f‰Ïe ˜c˜„Ï¿«¿≈¿ƒ»≈«¿≈≈¬ƒ∆∆≈«¿ƒ

˙B·¯Ú ·ÎB¯ ‡e‰L57˙B·¯Úa ·Î¯Ï elÒ :¯Ó‡pL ; ∆≈¬»∆∆¡«…»…≈»¬»
.'B‚Â ÌÈÓB˙È È·‡ ,'B‚Â¿¬ƒ¿ƒ¿

בשמים.57) יושב

ּדסייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי
ÂÈ˙BÎÏ‰ .ÈcL ˙¯ÊÚa ,¯OÚ ‰LÏL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¿»»»¿∆¿«««ƒ¿»
- ˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰ :ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»»¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ
- ÔB„wÙe ‰Ï‡L ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿¿≈»ƒ»
ÌÈ¯OÚ - ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰BÓL¿»¿»ƒƒ¿«¿∆¿…∆∆¿ƒ
¯OÚ ‰ML - ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»»»

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ „Á‡ - ˙BÏÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

ה'תשע"ו  מרחשון י' ו' יום
ÔBÈ·‡Â ÈÚ ÔÈ„Â ,˜„ˆ ËÙL EÈt Á˙t¿«ƒ¿»∆∆¿ƒ»ƒ¿∆¿

xVr drAx` xtq¥¤©§¨¨¨¨
mihtFW xtq `Ede§¥¤§¦

ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ
˙BÎÏ‰ .‚ .˙e„Ú ˙BÎÏ‰ .· .Ì‰Ï ÔÈ¯eÒn‰ ÔÈLÚ‰Â¿»√»ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿≈ƒ¿
ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰ .‰ .Ï·‡ ˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈ¯ÓÓ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ

.Ì‰È˙BÓÁÏÓeƒ¿¬≈∆

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

mdl oixEqOd oiWprde§¨¢¨¦©§¦¨¤
,‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈLÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ú„BÈ BÈ‡L Ôic ˙BpÓÏ ‡lL (· .ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ¿«¿ƒ∆…¿««»∆≈≈«
e˜ÏÁ Ì‡ ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‚ .ËtLn‰ C¯c∆∆«ƒ¿»ƒ¿«¬≈«ƒƒ∆¿¿
LÈ‡a ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ Ì‡ ‚¯‰Ï ‡lL („ .ÌÈËÙBM‰«¿ƒ∆…«¬…ƒ««¿«¿ƒ¿ƒ

‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‰ .ÌÈL ¯˙È eÈ‰iL „Ú ,„Á‡∆»«∆ƒ¿»≈¿«ƒ∆…¿«≈»
(Ê .‰ÏÈ˜Òa ‚¯‰Ï (Â .˙BLÙ ÈÈ„a ˙eÎÊ „nlL ÈÓƒ∆ƒ≈¿¿ƒ≈¿»«¬…ƒ¿ƒ»
(È .˜Áa ‚¯‰Ï (Ë .ÛÈÒa ‚¯‰Ï (Á .‰Ù¯Oa ‚¯‰Ï«¬…ƒ¿≈»«¬…¿«ƒ«¬…¿∆∆

‰p‰ ¯a˜Ï (‡È .˙BÏ˙Ï‡lL (·È .B˙‚È¯‰ ÌBÈa ‚¯ ƒ¿ƒ¿…«∆¡»¿¬ƒ»∆…
˙B˜Ï‰Ï („È .ÛMÎÓ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (‚È .B˙Ï· ÔÈÏz»ƒƒ¿»∆…¿«¬¿«≈¿«¿
‡lL (ÊË .‰˜Bl‰ ˙‡k‰a ÛÈÒBÈ ‡lL (ÂË .ÚL»̄»∆…ƒ¿«»««∆∆…
.˙Úc‰ „Ó‡a È˜ Ìc ‚¯‰Ï ‡lL (ÊÈ .Òe‡ LÚÏ«¬»∆…«¬…»»ƒ¿…∆«««
(ËÈ .Ba Ï·BÁ B‡ B¯·Á ‚¯B‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL (ÁÈ∆…»«≈¬≈≈
ÏB„b ¯c‰Ï ‡lL (Î .ÔÈca Ïc‰ ˙‡ ÌÁ¯Ï ‡lL∆…¿«≈∆«««ƒ∆…¿«≈»
Û‡ ,˙B¯·Ú ÈÏÚa ÏÚ ÔÈc‰ ˙Bh‰Ï ‡lL (‡Î .ÔÈca«ƒ∆…¿««ƒ««¬≈¬≈«
(‚Î .ËtLÓ ˙eÚÏ ‡lL (·Î .‡ËBÁ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈∆…¿«≈ƒ¿»
.˜„ˆa ËtLÏ („Î .ÌB˙ÈÂ ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿«≈¿»ƒ¿…¿∆∆
ÁwÏ ‡lL (ÂÎ .ÚB¯Ê LÈ‡Ó ÔÈca ‡¯ÈÏ ‡lL (‰Î∆…ƒ…«ƒ≈ƒ¿«∆…ƒ«
‡OÏ ‡lL (ÁÎ .ÌÈic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÊÎ .„ÁL…«∆…¿«≈««»ƒ∆…ƒ»
Ïl˜Ï ‡lL (Ï .‡ÈOp‰ Ïl˜Ï ‡lL (ËÎ .‡ÂL ÚÓL≈«»¿∆…¿«≈«»ƒ∆…¿«≈

.ÌÈ¯Lk‰ Ï‡¯OÈ Èa ¯‡MÓ Ì„‡»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈«¿≈ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מדינה 1) בכל ושוטרים שופטים מינוי מצוות בו מתבארת

עיר  באיזו קטנה. וסנהדרי גדולה סנהדרי חברי הרכב ופלך.
של  דין בית מעמידים עיר ובאיזו קטנה, סנהדרי מעמידים

בלבד. דיינים שלושה

.àÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»¿«¿ƒ¿¿ƒ
‰È„Ó ÏÎa2CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe3:¯Ó‡pL .CÏÙÂ ¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆∆¡«

EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL4- ÌÈËÙBL . …¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿¿»¿»∆¿ƒ
ÌÈ‡a ÔÈÈ„ ÈÏÚ·e ,ÔÈc ˙È·a ÔÈÚe·w‰ ÌÈic‰ el‡≈««»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ«¬≈ƒƒ»ƒ

ÏwÓ ÈÏÚa el‡ - ÌÈ¯ËBL .Ì‰ÈÙÏ5Ì‰Â ,‰Úeˆ¯e ƒ¿≈∆¿ƒ≈«¬≈«≈¿»¿≈
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa ÔÈ·aÒÓ‰ ,ÔÈic‰ ÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿≈««»ƒ«¿«¿ƒ«¿»ƒ»¿

ÌÈ¯ÚM‰ Ôw˙Ï ,˙BiÁ‰ ÏÚÂ6˙Bcn‰Â7Ïk ˙Bk‰Ïe ¿««¬À¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿«»
˙eÚÓ8ÌÈic‰ Èt ÏÚ Ì‰ÈOÚÓ ÏÎÂ .9e‡¯iL ÏÎÂ . ¿«≈¿»«¬≈∆«ƒ««»ƒ¿…∆ƒ¿

˙eeÚ Ba10B˙B‡ ÔÈ„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ¯·c ƒ»»¿ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
BÚL¯ ÈÙk11. ¿ƒƒ¿

"פלך 3)עיר.2) ט) ג, (נחמיה הכתוב כלשון מחוזית, עיר
צריך  ועיר, עיר שבכל הדין בתי על נוסף כלומר, ירושלים".
לקמן  וראה כולם, על ממונה מחוזי דין בית יהיה שבפלך

משנה). (לחם ב הלכה בסוף ב.4)הערה טז, סנהדרין
בכל  כלומר, קרויך. בכל אונקלוס: מתרגם - שעריך" "בכל
להושיב  ישראל שנצטוו "כשם אמרו: ב נו, ושם ועיר. עיר
בהלכות  וראה ועיר" עיר ובכל ופלך פלך בכל דין בתי

י"ד. הלכה ט, פרק פי 5)מלכים על במקלות "שחובטים
ב) טז, שם (רש"י שומע" שאינו מי לכל השופטים
המכים  אלו - "ושוטרים אמרו: טו אות דברים וב"ספרי"
"ושוטרים  יא) יט, הימיםֿב (דברי שנאמר כעניין ברצועה

לפניכם". ביוקר.6)הלויים ימכרו שלא המחירים,
פט,7) בתרא ובבבא ללקוחותיהם. החנוונים בהן שמודדים

בין  למידות בין (=שוטרים) אגרדמין "מעמידים אמרו: א
"חייבים  ב הלכה ח, פרק גניבה הלכות והשווה לשערים",
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומצדקים  החנויות על מחזרים שוטרים... להעמיד דין בית
משקל  עימו שנמצא מי וכל המידות... ואת המאזנים  את
רשות  להם יש מקולקלין מאזניים או חסרה מידה או חסר
הדבר". לחזק דין בית ראות כפי ולקנסו להכותו...

מעוות.8) כל ולתקן אחר: ונוסח ומכשיל. וכן 9)מקלקל
- גביו על ממונה שיש שוטר מה א): מב, (סוטה אמרו
עשוי  שהשוטר השוטר, על ממונה "השופט רש"י: ומפרש
בספר  רבינו וכתב לכוף". השופט שיצווה מי את לנגוש
על  הגדרים (=השוטרים) "ויעמידו קעו עשה המצוות
צריכות  ואזהרותיה התורה מצוות יהיו שלא עד העובר,

איש". כל דבר.10)לאמונת ערוות תימן: יד ובכתב
מקושש 11) איש "וימצאו אמרו: קיג אות במדבר ב"ספרי"

מקושש". אותו ומצאו שומרים משה שמינה מגיד -

.áCÏÙÂ CÏt ÏÎa ÌÈÈ„ Èza „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ ÔÈ‡≈»«»ƒ¿«¬ƒ»≈ƒƒ¿»∆∆»∆∆
Ï·‡ ;„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e¿»ƒ»ƒ∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬»
ÏÎa ÔÈc ˙Èa „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆≈»«»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»

CÏÙÂ CÏt12ÈÈ ¯L‡ EÈ¯ÚL ÏÎa EÏ Ôzz :¯Ó‡pL . ∆∆»∆∆∆∆¡«ƒ∆¿¿»¿»∆¬∆¿»
EÈË·LÏ EÏ Ô˙B EÈ‰Ï‡13. ¡…∆≈¿ƒ¿»∆

סנהדרין 12) א): ז, (מכות אמרו וכן ועיר, עיר בכל אלא
"והיו  כט) לה, (במדבר שנאמר לארץ ובחוץ בארץ נוהגת

מושבותיכם". בכל משפט... לחוקת לכם ובחוץ 13)אלה
שם). (מכות לעצמו אחד כל מיושבים השבטים אין לארץ
ופלך  פלך בכל מושיב אתה "ובחו"ל הנוסח: ששם אלא
משנה  הכסף סובר ולפיכך ועיר" עיר בכל מושיב אתה ואי
דין  בית להעמיד חייבים אינם רבינו: בדברי לגרוס שיש
- מועט שתפשת נוטה, הדעת וכן ופלך. פלך בכל אלא
בכל  ולא המחוז, בערי בח"ל דין בתי שנושיב ודיינו תפשת,
יח. טז, דברים לתורה ברמב"ן וראה משנה) (לחם ועיר עיר

.â‰È‰È ‰nÎÂ ?Ï‡¯OÈa eÈ‰È ÔÈÚe·˜ ÔÈÈ„ Èza ‰nk«»»≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»≈¿«»ƒ¿∆
ÔÈÓ14Lc˜na ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰lÁza ÔÈÚ·B˜ ?15, ƒ¿»»¿ƒ«¿ƒ»≈ƒ«»«ƒ¿»

È¯„‰Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â16ÌÈÚ·L ÌÈÓe .‰ÏB„‚ ¿«ƒ¿»«¿∆¿≈¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒ
È˜fÓ LÈ‡ ÌÈÚ·L Èl ‰ÙÒ‡ :¯Ó‡pL .„Á‡Â¿∆»∆∆¡«∆¿»ƒƒ¿ƒƒƒƒ¿≈
ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰LÓe ;Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆««≈∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿»

„Á‡Â ÌÈÚ·L È¯‰ - CnÚ17ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰ . ƒ»¬≈ƒ¿ƒ¿∆»«»¿»¿»∆¿À»
Ô‰ÈÏÚ L‡¯ B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ -18.‰·ÈLÈ‰ L‡¯ ‡e‰Â , ƒƒ…¬≈∆¿…«¿ƒ»

ÌB˜Ó ÏÎa ‡ÈO ÌÈÓÎÁ‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‡e‰Â19, ¿∆ƒ«¬»ƒ»ƒ¿»»
ÏB„b‰ ÔÈ·ÈLBÓe .ea¯ ‰LÓ ˙Áz „ÓBÚ‰ ‡e‰Â¿»≈««∆«≈ƒƒ«»

‰LÓ ÌÈÚ·MaL20‡e‰Â .BÈÓÈÓ ·LBÈÂ ,L‡¯Ï ∆«ƒ¿ƒƒ¿∆»…¿≈ƒƒ¿
ÔÈc ˙Èa ·‡ ‡¯˜p‰21·LBÈ ÌÈÚ·M‰ ¯‡Le .ÂÈÙÏ ÔÈ «ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»

Ì˙ÏÚÓ ÈÙÎe Ì‰ÈL ÈÙk22B¯·ÁÓ ÏB„b‰ Ïk . ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¬»»»«»≈¬≈
¯˙BÈ BÏ‡ÓOÓ ‡ÈOpÏ ·B¯˜ ‰È‰È - ‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿∆»«»ƒƒ¿…≈

B¯·ÁÓ23È„k ,ÏebÚa Ô¯‚ ÈˆÁ BÓÎa ÔÈ·LBÈ Ì‰Â . ≈¬≈¿≈¿ƒƒ¿¬ƒ…∆¿ƒ¿≈
Ôlk ÔÈ‡B¯ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÌÚ ‡ÈOp‰ ‰È‰iL24„BÚÂ . ∆ƒ¿∆«»ƒƒ«≈ƒƒÀ»¿

ÌÈ¯OÚ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈÈ„ Èza ÈL ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿ƒ¿»∆¿ƒ
‰LÏLe25‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚ „Á‡ :26Á˙t ÏÚ „Á‡Â , ¿»∆»«∆«»¬»»¿∆»«∆«

˙Èa‰ ¯‰27LiL ,Ï‡¯OiÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓe . «««ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ»ƒƒƒ¿»≈∆≈
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da28‰pË˜ È¯„‰Ò ,¯˙BÈ B‡29. »≈»¿∆¿ƒ≈«¿∆¿≈¿«»

¯ÚM· e‚Èv‰Â :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰ ¯ÚLa ˙·LBÈÂ¿∆∆¿««»ƒ∆∆¡«¿«ƒ«««

ËtLÓ30.ÌÈi„ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ?ÌÈÓ ‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¿»¿«»ƒ¿∆ƒ¿»»∆¿ƒ¿»«»ƒ
ÔÈ·LBÈ ¯‡M‰Â .Ô‰ÈÏÚ L‡¯ ÔlÎaL ‰ÓÎÁa ÏB„b‰Â¿«»¿»¿»∆¿À»…¬≈∆¿«¿»¿ƒ

Ô¯‚ ÈˆÁ BÓk ÏebÚa31˙‡ ‰‡B¯ L‡¯‰ ‡‰iL È„k , ¿ƒ¿¬ƒ…∆¿≈∆¿≈»…∆∆
.ÔlkÀ»

דין.14) בית שבכל חבריהם הגזית 15)מניין בלשכת
ב, פרק מכות ובירושלמי ב) פו, (סהדרין המקדש שבבית
המזבח, אצל גדולה סנהדרין שהייתה מניין אמרו: ו הלכה
נאמר  לו וסמוך מזבחי, על במעלות תעלה ולא שנאמר:
לפניהם. תשים אשר המשפטים ואלה א): כא, (שמות

זקנים 16) "ובמושב יוונית. בלשון מועצה - סנהדרין
דחכימיא  ובסנהדרין מתורגם: לב) קז, (תהלים יהללוהו"
י"א  משנה ט, פרק לסוטה בפירושו והרע"ב יתיה. ישבחון

בדין. פנים הדרת ששונאים - סנהדרין משנה 17)אומר:
ב. טז שם ובגמרא א ב, (בבא 18)בסנהדרין שאמרו כמו

(=של  במסיבה חכמה; אחר הלך "בישיבה א): קכ, בתרא
זקנה". אחר הלך וכן 19)משתה) ב יג, א: ט, הוריות

ועוד. א ב, פרק ובאבות ב לב, סגן.20)בקידושין
ב.21) יג, והוריות ב טז, היו 22)חגיגה אם בחכמה,

וכן  שי"א וינציאה ובדפוס משנה). (כסף בשנים שווים
(=הנשיא  שניהם לפני "יושבים התימנים: יד בכתב
בחשיבות  כאן מדובר לא זה ולפי מעלתם". כפי והאב"ד)

בלבד. החכמה במעלת אלא והגיל, שכולם 23)השנים לא
מימינו, שישב דין בית מהאב חוץ הנשיא, משמאל ישבו
לנשיא. כבוד זה ואין דין בית מאב השורה החלה כן שאם
משמאל  יישבו הסנהדרין מגדולי וחמישה שלושים אלא,
האבֿביתֿדין, מימין ישבו וארבעה שלושים ושאר הנשיא
יושב  "הנשיא א משנה ח פרק סנהדרין בתוספתא שנינו וכן
(רדב"ז). ומשמאלו" מימינו יושבים וזקנים באמצע

רואים 24) שיהיו "כדי מודגש: ושם ב לו, בסנהדרין משנה
פני  אין בשורה יושבים היו שאם רש"י: ומפרש זה" את זה
מקור  אולם זה, את זה רואים (=הקיצוניים) הראשונים
יושב  היה "והנשיא ד: הלכה א פרק שם מירושלמי רבינו
שהכל  הרי קולו" ושומעים אותו רואים שיהיו כדי באמצע
משנה). (לחם לזקנים הנשיא שבין ההתאמה כלפי מתייחס

ה,25) פרק לקמן רבינו בדברי מבואר זה למניין והטעם
ג. יחזקאל 26)הלכה במקרא ונזכרת המקדש, בית חצר

ו. משנה ב, פרק מידות ובמשנה יד שעליו 27)מד, ההר
קלה  וקדושתו לעזרה, שמחוץ השטח והוא בנוי, הבית
אמה, ת"ק על אמה ת"ק היה ההר וכל העזרה, מקדושת
(סנהדרין  א הלכה ה, פרק הבחירה, בית בהלכות כמבואר

ב). י.28)פח, הלכה להלן ראה זה למניין והטעם
שעריך 30)שם.29) בכל לך תיתן שופטים... ונאמר:

דרשו: רפט אות תצא וב"ספרי" צז). עשה מצוות (סמ"ג
בגובהה  שיהא דין בבית מצוה - השערה יבמתו "ועלתה

עיר". הייתה 31)של "סנהדרין ב לו, בסנהדרין משנה
כ"ג. של אף רש"י: ומפרש עגולה" גורן כחצי

.ãda ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó da ÔÈ‡L ¯ÈÚƒ∆≈»≈»¿∆¿ƒ«¬ƒƒ»
ÌÈi„ ‰LÏL32È„k ,‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L . ¿»«»ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»¿≈

˙˜ÏÁÓ Ô‰ÈÈa ‰˙È‰ Ì‡ ,ËeÚÓe ·¯ Ô‰a ‡‰iL∆¿≈»∆…ƒƒ»¿»≈≈∆«¬…∆
ÔÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a33. ¿ƒƒ«ƒƒ
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ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.äÈe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.åÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.æ˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.çÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ

ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.èÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.é‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ

ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈
ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»

‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי
הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם
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א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה
לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי

של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.àa ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.á,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.â‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.ã¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול
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ראוייה 32) ותהא בעיר יהא "וכמה ב ב, בסנהדרין משנה
אותה  משאירים שאין וודאי וזה ועשרים" מאה לסנהדרין,
(כסף  שלושה של הוא דין שבבתי ופחות דין בית בלא

אמרו 33)משנה). וכן המיעוט. את הרוב יכריע ואז
ואין  שניים כאן הרי - אלהים ירשיעון "אשר ב) ג, (סנהדרין
שלושה. כאן הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים שקול, דין בית
של  דין שבית פי על "אף י"ג הלכה ב, פרק לקמן וראה
זה  הרי רבים שהם זמן כל הוא, שלם דין בית שלושה

משובח".

.äÈe‡¯ „Á‡ ,ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ÈL da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¿≈¬»ƒ¿ƒ∆»»
nÏÏÚ„BÈ „Á‡Â ,dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ˙B¯B‰Ïe „ ¿«≈¿¿»«»À»¿∆»≈«

ÚÓLÏ34·ÈL‰Ïe Ï‡LÏ Ú„BÈÂ35da ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿…«¿≈«ƒ¿…¿»ƒ≈ƒƒ»
Ï‡¯OiÓ ÌÈÙÏ‡ da LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯„‰Ò36. «¿∆¿ƒ««ƒ∆≈»¬»ƒƒƒ¿»≈

לאשורם.34) חבירו דברי היטב וליתן,35)להבין לישא
על  מעמידם הוא כך שמתוך חבירו, בדברי להתווכח

שניים 36)אמיתתם. בה שאין עיר "כל ב יז, סנהדרין
אין  משנה) הכסף (כגירסת לשמוע ואחד לדבר אחד
ללמד  - לדבר רבינו: ומפרש סנהדרין" בה מושיבין
שיהיו  צריך וודאי והשאר וליתן. לישא - לשמוע ולהורות:
שאינם  פי על אף הדינים, בקצת ולהשיב לשאול יודעים
יתמנו  איך כן לא שאם התורה, בכל להשיב יודעים

אחר. בעניין מפרש שם ורש"י משנה). (כסף בסנהדרין

.åÚÓLÏ Èe‡¯ „Á‡ ,el‡ ÌÈL da LiL ÔÈ¯„‰Ò«¿∆¿ƒ∆≈»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿…«
ÔÈ¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï Èe‡¯ „Á‡Â37da eÈ‰ . ¿∆»»¿«≈¬≈«¿∆¿ƒ»»

ÌÈÚ„BÈ ‰Úa¯‡ da eÈ‰ .˙ÈBÈa BÊ È¯‰ - ‰LÏL¿»¬≈≈ƒ»»«¿»»¿ƒ
‰ÓÎÁ È¯„‰Ò BÊ È¯‰ - ¯a„Ï38. ¿«≈¬≈«¿∆¿≈¬»»

בדוחק.37) ה,38)וכשרה פרק שקלים הירושלמי כדברי
א. משנה ח, פרק סנהדרין התוספתא פי על א, הלכה
וביבנה  שלושה, היו "בביתר אמרו: ב יז, ובסנהדרין
ושמעון  עקיבא ורבי יהושע ורבי אליעזר רבי ארבעה:

בקרקע". לפניהם דן התימני

.æ˙B¯eL LÏL Ô‰ÈÙÏ ÔÈ·ÈLBÓ ‰pË˜ È¯„‰Ò Ïk»«¿∆¿≈¿«»ƒƒƒ¿≈∆»
ÌÈ¯OÚ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎa ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÏL∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿»»¿»∆¿ƒ
,ÔÈ¯„‰qÏ ‰·B¯˜ ‰BL‡¯ ‰¯eL .LÈ‡ ‰LÏLe¿»ƒ»ƒ»¿»««¿∆¿ƒ
‰hÓÏ ˙ÈLÈÏLe ,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰iL ‰¯eLÂ¿»¿ƒ»¿«»≈∆»¿ƒƒ¿«»
Ô˙ÏÚÓ ÈÙÏ da ÔÈ·LBÈ ‰¯eLÂ ‰¯eL ÏÎÂ .‰pÓÈ‰≈∆»¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ«¬»»

‰ÓÎÁa39. ¿»¿»

במשנה 39) כמפורש מקומו, את מכיר ואחד אחד וכל
א. לז, סנהדרין

.çÔÈ¯„‰q‰ e˜ÏÁ Ì‡40„Á‡ CÓÒÏ eÎ¯ˆ‰Â ,41 ƒ∆¿¿««¿∆¿ƒ¿À¿¿ƒ¿…∆»
ÏB„b ‰BL‡¯‰ ÔÓ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈÓ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒƒ»ƒ»»
ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ‰iL ‰¯eLaL ÔBL‡¯‰Â ;daL∆»¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»¿≈¿
ÔBL‡¯‰Â ,dB¯ÒÁ ˙‡lÓÏ È„k ,‰BL‡¯‰ ‰¯eL»»ƒ»¿≈¿«…∆¿»¿»ƒ

‰iL ‰¯eL ÛBÒa ·LBÈÂ ‡a ˙ÈLÈÏMaL42ÔÈ¯¯B·e ; ∆«¿ƒƒ»¿≈¿»¿ƒ»¿ƒ
‰¯eL ÛBÒa B˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓe ,Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡ Ô‰Ï»∆∆»ƒ¿»«»»ƒƒ¿»

˙ÈLÈÏL43ÈLÈÏL B‡ ÈL CÓÒÏ eÎ¯ˆ Ì‡ ÔÎÂ .44- ¿ƒƒ¿≈ƒ»¿ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ
‰ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚÌÈOBÚ Ì45. ««≈∆«∆≈ƒ

ואין 40) מזכים, עשר ואחד מחייבים עשר שנים ויהיו
א), הלכה ח, פרק לקמן (ראה אחד פי על לרעה הטייה
וברש"י). (שם ואחד שבעים עד שניים שניים להוסיף וצריך

שניים.41) מוסיפים שלעולם ב, הלכה ט, פרק לקמן ראה
ראש 42) תהי ואל לאריות "זנב שתהיה מוטב לו: שאומרים

שם). (סנהדרין שורות 43)לשועלים" שלוש נמצאו שם.
שמספיקים  פי על ואף ואחד. שבעים עד משלימות אלו
מהנימוס  זה אין אולם ע"א, עד להשלים ושמונה ארבעים
שורות  שתהיינה כ"ד, כ"ד של שורות שתי לעשות
אין  וגם כ"ג, אלא שאינה הדיינים, משל מרובות התלמידים
תלמידים  שני של ואחת כ"ג של שורות שתי לעשות הוגן זה
(רש"י  כ"גֿכ"ג של שורות שלוש עושים ולפיכך בלבד,

מת.44)שם). או מהשורות אחד שחלה שאינו 45)כגון
השורה, בסוף אלא בשורה, ראש הראשון, של במקומו יושב
שבשורות  התלמידים מן "שהגרוע לו, הראוי המקום שהוא
ב  פרק לקמן וראה וברש"י). (שם שבקהל" מגדול גדול

ח. הלכה

.èÈ¯ÙBÒ ÈL ÌL eÈ‰È ,ÔÈ¯„‰Ò Ba LiL ÌB˜Ó Ïk»»∆≈«¿∆¿ƒƒ¿»¿≈¿≈
ÔÓ „Á‡Â ÔÈÓi‰ ÔÓ „Á‡ ,Ì‰ÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈi„«»ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆»ƒ«»ƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·iÁÓ‰ È¯·c ·˙Bk „Á‡ .Ï‡ÓO‰46·˙Bk „Á‡Â , «¿…∆»≈ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿∆»≈
ÌÈkÊÓ‰ È¯·c47. ƒ¿≈«¿«ƒ

זה.46) ומטעם חייב זה 47)פלוני ומטעם זיכה פלוני
המזכים  דברי כותבים שניהם שם, רש"י ולדעת ב). לו, (שם
וראה  חבירו. של כתבו יוכיח האחד יטעה שאם והמחייבים,

ג. הלכה י"ב פרק לקמן

.é‰‡Ó da LiL ¯ÈÚa ‡l‡ ÔÈ¯„‰Ò ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈«¿∆¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈»
ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈ¯„‰Ò Ô‰Ó ‰È‰iL È„k ?ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆≈∆«¿∆¿ƒ∆∆¿ƒ

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ˙B¯eL LÏLÂ ,‰LÏLe48, ¿»¿»∆∆¿ƒ¿»
˙Òk‰ ˙Èa ÏL ÔÈÏËa ‰¯OÚÂ49,ÌÈ¯ÙBÒ ÈLe , «¬»»«¿»ƒ∆≈«¿∆∆¿≈¿ƒ

ÌÈfÁ ÈLe50ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈLe ,51ÈLe ,ÌÈ„Ú ÈLe , ¿≈«»ƒ¿≈«¬≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈
ÔÈÓÓBÊ52ÔÈÓÓBÊ ÈÓÓBÊ ÈLe ,53,‰˜„ˆ È‡a‚ ÈLe , ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈«»≈¿»»

‰˜„ˆ ˜lÁÏ ‰LÏL eÈ‰iL È„k „Á‡ „BÚÂ54‡ÙB¯Â , ¿∆»¿≈∆ƒ¿¿»¿«≈¿»»¿≈
Ôn‡55¯Ï·ÏÂ ,56‰‡Ó È¯‰ .˙B˜BÈz „nÏÓe , À»¿«¿»¿«≈ƒ¬≈≈»

ÌÈ¯OÚÂ57. ¿∆¿ƒ

שם.48) ובביאורנו ח הלכה לעיל מכל בטלים49)ראה
(שם  וערבית שחרית הכנסת לבית מזומנים להיות מלאכה
ח. הלכה א, פרק מגילה הלכות והשווה וברש"י) ב יז,

(שם).50) לדין דינים בעלי ולהזמין החייב להלקות שמשים
שם). טוב יום (תוספות להזמין השני יוכל מלקה, אחד שאם

שם).51) (רש"י דנים הם מי את כן לא שאם
עדים 52) ידי על יזומו שלא שקר להעיד העדים שיתייראו

י"ח  פרק עדות הלכות לקמן וראה וברש"י). (שם אחרים
והגדרתה. הזמה דיני אֿב להזים 53)הלכה אחרים עדים

עדים  פי על דין בעל יתחייב שמא הקודמים, הזוממים את
אחרים  שניים שיהיו צריך לפיכך להזימם, שניים וישכור
העדים  להזים נבוא אם מהם, הזוממים אלו שיתייראו בעיר
וברש"י). (שם אותנו ויזימו השניים אלו יבואו הראשונים,
כשהם  הראשונים העדים את המזימים - זוממין זוממי
הראשונים  זוממים של זוממים הם הרי זוממים נעשו עצמם

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

oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeygxn 'i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א). עח, לסנהדרין בשניים 54)(רש"י נגבית שהצדקה
לכל  שנותנים ממונות, כדיני שהיא בשלושה, ומתחלקת
ה). הלכה ט, פרק עניים מתנות (הלכות מחסורו די אחד

במובן 55) יד במלאכת אומן הוא וגם הרפואה חכמת שיודע
משנה). (כסף ספרים.56)הטכני יז,57)כותב סנהדרין

מקיז  - אומן תינוקות; למול - רופא מפרש: שם ורש"י ב.
מונה  שרבינו כ"ג הלכה ד, פרק דעות בהלכות וראה דם.
לחוד, ואומן לחוד רופא ומונה העיר צרכי של דברים עשרה
בהם, מתעסק אחד איש אבל דברים, שני הם כי וייתכן

שם. משנה" ה"לחם כדברי

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מידותיהם,1) וסגולת השכלתם לסנהדרין, הראויים הם מי

של  סמכותו שלושה, של דין לבית הראויים הדיינים כשרות
לעצמו. דין לעשות לאדם הזכות מומחה. יחיד דיין

.àa ,ÔÈ¯„‰Òa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡‰ÏB„‚a ÔÈ2ÔÈa ≈«¬ƒƒ¿«¿∆¿ƒ≈ƒ¿»≈
‰pË˜a3ÌÈB·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ ‡l‡ ,4ÔÈ‚ÏÙÓ ,5 ƒ¿«»∆»¬»ƒ¬»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ

˙ˆ˜ ÌÈÚ„BÈ ,‰a¯Ó ‰Ú„ ÈÏÚa ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»«¬≈≈»¿À»¿ƒ¿»
˙B‡eÙ¯ ÔB‚k ,˙BÓÎÁ ¯‡MÓ6˙BÙe˜˙e ÔBaLÁÂ7 ƒ¿»»¿¿¿¿∆¿¿

˙eÈ‚Ëˆ‡Â ˙BÏfÓe8ÌÈBÚÓ‰ ÈÎ¯„Â9ÌÈÓÒBw‰Â10 «»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÙMÎÓ‰Â11el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÈÏ·‰Â12È„k , ¿«¿«¿ƒ¿«¿≈¬»»»¿«≈»≈¿≈

Ì˙B‡ Ôe„Ï ÌÈÚ„BÈ eÈ‰iL13ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿¿ƒ»»¿≈«¬ƒƒ
ÌÈÒÁÈÓ‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰Òa¿«¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¿À»ƒ

‰p‰ÎÏ ‡ÈO‰Ï ÌÈÈe‡¯‰14ÌL e·vÈ˙‰Â :¯Ó‡pL . »¿ƒ¿«ƒƒ¿À»∆∆¡«¿ƒ¿«¿»
ÒÁÈ·e ‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa EÏ ÔÈÓB„a - CnÚ15. ƒ»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ¿»¿««

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלשה, עשרים של
ה"ג. פ"א דומה 4)לעיל - חכם דבר. מתוך דבר מבינים

רואה, - לראות דינרים לו כשמביאים עשיר, לשולחני
לשולחני  דומה - נבון ותוהה; יושב - לו מביאים וכשאין
('ספרי' משלו ומביא מחזר הוא - לו מביאים כשאין תגר,

ב. ק, עירובין וראה יג), אות התימנים:5)דברים ובכת"י
שבת 6)מופלאים. שניתנה בטבע המרפאים הדברים

וכן  בסגולה. המרפאים הדברים לא אבל בשבילם, לידחות
ראוי  אם ומת, הסמים מן סם חבירו את אחד השקה אם
להאכיל  לענין וכן (רדב"ז). לא או וחייב להמית סם אותו
הרבה, בזה קובעת הרפואה שחכמת הכיפורים, ביום לחולה
טהור  שהוא מכה לדם נדה דם בין להבחין נדה דם ובעניני
חבירו  את המכה וכן ה"כ). פ"ד, ביאה איסורי הל' (ראה
כמבואר  להמית, כדי באבן יש אם לאמוד צריכין ומת, באבן
סד). אות ב מאמר לכוזרי נחמד' ('אוצר א עח, בסנהדרין

עה,7) בשבת מצינו וכן תקופות. וחשבון התימנים: בכת"י
השמש  מהלך - תקופות חשבון ומזלות". תקופות "חישוב א
מולד  קביעת פיו על לדעת העולם, את המקיפים והירח
והן  נזלֿהלך, משורש - מזלות שנים. ועיבור החודש
חלקים, לשניםֿעשר חכמים שחילקום כוכבים קבוצות
יסודי  בהל' כמבואר וכו' תאומים שור, טלה, ושמותם:
על  לקבוע ביתֿדין מחשב במהלכם וגם ה"ו. פ"ג, התורה
פ"א, החודש קידוש בהל' כמבואר הירח, מולד תאריך פיו

ה"ד. פי"ז, ה"זֿח; פי"א, ה"ג; פ"ט, בכת"י 8)ה"ו;
בכוכבים, חזון אסטרולוגיה, חכמת ואסטגנינות. התימנים:
ראה  בכוכבים, מזלו ראות ע"פ לאדם עתידות מגידים ויש

א. קנו, טוב,9)שבת פלוני יום שאומרים עיתים, נותני
ה"ח). פי"א, ע"ז (הל' רע פלוני מעשים 10)יום עושים

(שם  להיות העתידים דברים שאומרים עד משונים
כ 11)ה"ו). מעשה קישואים,עושים מליאה שדה כגון שפים,

ובבאורנו). הט"ו (שם בכשפיו כולה מלקטה והוא
שקר 12) דברי כולם כשפים מעשי וכל וידעוני. אוב כגון

ט) י, (ירמיה אומר הנביא וכן הט"ז, שם כמבואר הם, והבל
מועיל". בם ואין "הבל יט טז, ושם הוא", עץ הבלים "מוסר

"להמית 13) רש"י: מפרש - כשפים ובעלי א: יז, סנהדרין
ולגלות  ביתֿדין מידי להנצל בכשפיהם הבוטחים מכשפים
סח, שם וראה בכשפיהם". ומדיחים המסיתים המכשפים על
אתה  אבל למד, אתה אי לעשות - לעשות תלמד "לא א
ב'תוספות' א סה, מנחות וראה ולהורות". להבין למד
כדי  גאון, האי רב "פירש כשפים, בעלי דיבורֿהמתחיל:

הדין". את (משנה 14)לידע לכהנים בנותיהם את
וברש"י). א לב, להעיר,15)בסנהדרין וראוי ב. לו, שם

"ונשאו  כב) יח, (שמות מהפסוק זה הוכיחו שם, שבמסקנה
להוכיח, אין הקודם מהפסוק כי לך. בדומים אתך, - אתך"
(במדבר  ככתוב עליהם, שתשרה השכינה כבוד משום שמא
הכתוב  הקפיד עליהם", ושמתי הרוח... מן "ואצלתי יז) יא,

כמשה. מיוחסים שיהיו

.á,ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k ‰ÏB„b ÔÈ¯„‰Òa ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿¿«¿∆¿ƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
,e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰ Ï‡ ˙‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»»∆«…¬ƒ«¿ƒƒ¿ƒ…»¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡¯OÈ Ìlk eÈ‰ elÙ‡16. ¬ƒ»À»ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆À»

שאין 16) אע"פ – השופט "ואל קנג: אות שופטים 'ספרי'
שופט  כל משמע - השופט אל כשר". - ולויים כהנים בו

שם). בפירושו הלל (רבינו ישראל ואפילו שהוא,

.â‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡Ï ÔÈ¯„‰q‰ ÏÎa ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡17 ≈«¬ƒƒ¿»««¿∆¿ƒ…»≈À¿»
˙ei¯ÊÎ‡ Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÒÈ¯Ò ‡ÏÂ ÌÈMa18‡ÏÂ . «»ƒ¿…»ƒƒ¿≈∆≈»∆«¿¿ƒ¿…
.ÔÓÁ¯ ‡‰iL È„k ,ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈»ƒ¿≈∆¿≈«¬»

ביותר.17) הזקן 18)רב רש"י: ומפרש ב לו, סנהדרין
שמתוך  סריס, וכן רחמני. ואינו בנים, גידול צער כבר שכח
שבאחדים  משמע עליו" תחמול... "ולא במסית: שנאמר
לקמן  וראה ספר), (קרית לחמול ראויים הדיינים שיהיו צריך

ה"ה. פי"א,

.ã¯eÒ‡L ,ÔÈ¯„‰Òa Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ∆∆ƒ¿»≈¿«¿∆¿ƒ∆»
ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ19Ô‰k ÔÈ·ÈLBÓ Ï·‡ .B¯·c ˙‡ ˙B¯ÓÏÂ «¬…»»¿«¿∆¿»¬»ƒƒ…≈

‰ÓÎÁa Èe‡¯ ‰È‰ Ì‡ ,ÏB„b20. »ƒ»»»¿»¿»

בו:19) קרא - רב" על תענה "ולא ב) כג, (שמות שנאמר
לסתור  רשאי שאינך כתוב), יו"ד חסר (רב רב על תענה ִַלא
חובה  דברי המלך יאמר ואם שבדיינים, המופלא דברי
(סנהדרין  זכות לו לראות הסנהדרין יוכלו לא שוב לנידון,

וברש"י). ב שם 20)יח, שנינו וכן שם, הסוגיא ממשמעות
החודש  קידוש הל' וראה אותו". ודנין דן גדול "כהן א עמ'
מפני  השנה, לעיבור גדול כהן מושיבין שאין הי"א פ"ד
לסנהדרין  "מכאן ה"ב פ"א סנהדרין ובירושלמי הצינה.
כהן  שריה את הטבחים שר ויקח ישראל: כל של גדולה
הכהן  שגם מכאן - שבעים..." הרי כד)... נב, (ירמיה הראש

שמח). (אור הסנהדרין במנין נמנה הגדול
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.ä„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך מימי 25)"קשט
לו  וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך, ירבעם
לא  שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים  עשרה
כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי על אלא מלך

המלך 26) ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין כמסופר
ולעמוד  לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל) (ממלכי
שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין, בפני
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר עמוד!
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.å˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים
תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא

רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין
פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא
צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה

באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל
ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא

וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים
(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
 ֿ (לחם שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.æÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆

·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈
- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈
Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ

LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆
‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש

ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי
טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא

פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם
ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע

אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
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האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.çÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.èÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו

בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.é‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.àéÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«
e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין
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.ä„Âc ˙Èa ÈÎÏÓ21Ì˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈≈»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ»
ÔÈ·LBÈ - ÔÈ¯„‰Òa22ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ ÌÈ„Â23ÌÈ„Â . ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈∆»»¿»ƒ

ÔÈc Ô‰ÈÏÚ LÈ Ì‡ ,Ì˙B‡24Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .25- »ƒ≈¬≈∆ƒ¬»«¿≈ƒ¿»≈
È¯·„Ï ÌÈÚÎ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

‰Ïwz Ô‰Ó ‡B·z ‡nL ,‰¯Bz26. »∆»»≈∆«»»

דוד.21) בית מזרע שהם יהודה שלא 22)מלכי לבדם,
הסנהדרין. כא,23)בחברת (שם שנאמר א, יט, סנהדרין

משפט". לבקר דינו ה' אמר כה דוד, "בית שאם 24)יב)
הוא: שכלל האחרים, את לדון יוכלו לא הם גם כן, לא

(שם). אחרים" קשט ואח"כ עצמך מימי 25)"קשט
לו  וניתנו שלמה, מיד המלוכה שנקרעה ואילך, ירבעם
לא  שלמה בן ורחבעם לא) יא, (מלכיםֿא שבטים  עשרה
כא). יב, (שם ובנימין יהודה שבטי על אלא מלך

המלך 26) ינאי של בעבדו מעשה שם: בסנהדרין כמסופר
ולעמוד  לבוא לו שלחו הנפש, את שהרג ישראל) (ממלכי
שטח, בן שמעון לו אמר וישב, וכשבא הסנהדרין, בפני
שיאמרו  כמה אלא אתה כשתאמר "לא ינאי, לו אמר עמוד!
היראה, מפני בקרקע פניהם הסנהדרין וכבשו חבריך",
דנים  ולא דן לא מלך אמרו: שעה באותה ומתו, ונענשו
דן  אינו הוא גם אותו, דנים אין שאם ברור, והדבר אותו.
פ"ג  מלכים הל' והשווה כב. אות לעיל כמבואר אחרים, את
מן  ויבוא בהם, גס ישראל) מלכי (של שלבם "מפני ה"ז

הדת". על והפסד תקלה הדבר

.å˜„ˆa ÔÈwÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLk27˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ck , ¿≈∆≈ƒ¿Àƒ¿∆∆»¿ƒƒƒ¿
Ó ÏkÓ ÔÈwÓÛeb‰ ÈÓe28˜c·ÏÂ ÏczL‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿Àƒƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…

‰·ÈO ÈÏÚa Ôlk eÈ‰iL ,OtÁÏe29,‰ÓB˜ ÈÏÚa , ¿«≈∆ƒ¿À»«¬≈≈»«¬≈»
‰‡¯Ó ÈÏÚa30LÁÏ ÈB· ,31·¯a eÚ„iLÂ , «¬≈«¿∆¿≈««¿∆≈¿¿…

˙BBLl‰32ÈtÓ ˙ÚÓBL ÔÈ¯„‰Ò ‡‰z ‡lL È„k , «¿¿≈∆…¿≈«¿∆¿ƒ««ƒƒ
ÔÓb¯z‰33. «À¿¿»

ככתוב 27) שהיא, כל דין הטיית ללא בצדק, ששופטים
תשפוט  בצדק במשפט... עול תעשו "לא טו) יט, (ויקרא

רעיתי 28)עמיתך". יפה "כולך שנאמר: ב לו, סנהדרין
פסול  - מעיניו באחת סומא הוא שאפילו בך", אין ומום
פ"ח, שם ובירושלמי ה"ט. בסמוך כמבואר לסנהדרין, הוא
צריכים  הם כך בצדק, שלמים ביתֿדין שזקני "כשם ה"ה

באבריהם". שלמים מופלגים,29)להיות זקנים לא אבל
ה"ג. לעיל הבריות 30)כמבואר על מוטלת אימתם שתהא

וברש"י). א יז, הטענה 31)(סנהדרין בחכמת המבינים
(רד"ק  ובנחת בחשאי להיות צריך שהדיבור והדיבור,
שראוי  זה - לחש דרשו: א יד, ובחגיגה ג). ג, לישעיה
ורש"י  השטן). (=מפני בלחש שניתנה תורה דברי לו למסור
בקרבו". דואג ולבו ביתֿדין אב "כגון מגדיר: שם

לשון 32) שבעים כל שיודע מי למצוא הוא זר שדבר
א) יז, (בסנהדרין יוחנן רבי שדקדק וזהו (כסףֿמשנה),
 ֿ (לחם שבעים אמר: ולא לשון", בשבעים "ושידעו ואמר:

להעמיד 33)משנה). יצטרכו לא לועזים, עדי כשבאים
ובמנחות  שם). (רש"י עד מפי עד זה והרי ביניהם, מליצים
טענותיו  (התורגמן) יחליף "שלא רש"י: מפרש א סה,

ויחייבוהו".

.æÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»««ƒ∆≈¿«¿¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ‡‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa Ô‰a»∆¿»≈«¿»ƒ»ƒ∆¿≈¿»∆»≈∆

‰‡¯ÈÂ ,‰ÂÚÂ ,‰ÓÎÁ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯·„ ‰Ú·L34, ƒ¿»¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»»¿ƒ¿»
,Ô‰Ï ˙Bi¯a‰ ˙·‰‡Â ,˙Ó‡‰ ˙·‰‡Â ,ÔBÓÓ ˙‡OÂ¿ƒ¿«»¿«¬«»¡∆¿«¬««¿ƒ»∆

·BË ÌL ÈÏÚ·e35Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ . «¬≈≈¿»≈«¿»ƒ¿…»ƒ≈
- ÌÈ·e ÌÈÓÎÁ ÌÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‰¯Bza«»¬≈≈¬»ƒ¬»ƒ¿…ƒ

ÌÎÈË·LÏ ÌÈÚ„ÈÂ .¯eÓ‡ ‰ÓÎÁ ÈÏÚa È¯‰36el‡ - ¬≈«¬≈»¿»»ƒÀƒ¿ƒ¿≈∆≈
Ì‰Ó ‰ÁB ˙Bi¯a‰ Áe¯L37ÌÈ·e‰‡ eÈ‰È ‰n·e . ∆««¿ƒ»≈∆«∆ƒ¿¬ƒ

LÙÂ ,‰·BË ÔÈÚ ÈÏÚa eÈ‰iL ÔÓÊa ?˙Bi¯aÏ«¿ƒƒ¿«∆ƒ¿«¬≈«ƒ»¿∆∆
‰ÏÙL38ÌÚ ˙Áa Ô‡OÓe Ô¯ea„Â ,‰·BË Ô˙¯·ÁÂ , ¿»»¿∆¿»»»¿ƒ»«»»¿««ƒ
˙Bi¯a‰39Ô‰L el‡ - ÏÈÁ ÈL‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe . «¿ƒ¿«»≈«¿≈«ƒ≈∆≈

˙BˆÓa ÌÈ¯Bab40˙‡ ÔÈL·BÎÂ ,ÌÓˆÚ ÏÚ ÌÈ˜c˜„Óe , ƒƒ¿ƒ¿¿«¿¿ƒ««¿»¿¿ƒ∆
Ô¯ˆÈ41È‡b ÌeL Ô‰Ï ‡‰È ‡lL „Ú ,42,Ú¯ ÌL ‡ÏÂ ƒ¿»«∆…¿≈»∆¿«¿…≈«

‰‡ Ô˜¯t ‡‰ÈÂ43·Ï Ô‰Ï ‰È‰iL ,ÏÈÁ ÈL‡ ÏÏÎ·e . ƒ≈ƒ¿»»∆ƒ¿««¿≈«ƒ∆ƒ¿∆»∆≈
B˜LBÚ „iÓ ˜eLÚ ÏÈv‰Ï ıÈn‡44:¯Ó‡pL ÔÈÚk . «ƒ¿«ƒ»ƒ«¿»ƒ¿»∆∆¡«

Ôic Ïk Û‡ ,ÂÚ ea¯ ‰Ln ‰Óe .ÔÚLBiÂ ‰LÓ Ì˜iÂ«»»∆«ƒ»«∆«≈»»«»«»
ÂÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ45È‡O .BÚÓLÓk - ÌÈ‰Ï‡ È‡¯È . »ƒƒ¿»»ƒ¿≈¡…ƒ¿«¿»¿≈

ÔÈÏ‰· ÔÈ‡ Ì‰lL ÔBÓÓ Û‡ - Úˆ·46‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ »««»∆»∆≈»ƒ¿»ƒ»»¿…
- ÔB‰Ï Ï‰· ‡e‰L ÈÓ ÏkL .ÔBÓn‰ ıa˜Ï ÔÈÙ„B¯¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆ƒ¿»«

ep‡·È ¯ÒÁ47¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ eÈ‰iL - ˙Ó‡ ÈL‡ . ∆∆¿…∆«¿≈¡∆∆ƒ¿¿ƒ««
ÔzÚ„a ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˜„v‰48,˙Ó‡‰ ˙‡ ÔÈ·‰B‡ . «∆∆≈¬««¿»¿«¿»¬ƒ∆»¡∆

.ÏÂÚ‰ ÈÈÓ ÏkÓ ÔÈÁ¯B·e ,ÒÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ‡BOÂ¿¿ƒ∆∆»»¿ƒƒ»ƒ≈»»∆

חטא.34) ויראת שמים רבה'35)יראת ב'מדרש אמרו וכן
מדות" שבע בהם שיהיו הדיינים "צריכים א: פרשה דברים

(בראשית 36)וכו'. ככתוב אהבה, = ידיעה רבינו: מפרש
רש"י: ומפרש וגו', יצוה" אשר למען ידעתיו "כי יט) יח,
ומכירו". ויודעו מקרבו האדם את "שהמחבב חיבה, לשון

ב.37) פח, ה"ד.38)סנהדרין פ"א, שם ירושלמי
א.39) פו, ביומא כמבואר עליהם, מתאהבים הם שעי"ז
(40- חיל "אנשי ג אות שופטים פרשת תנחומא מדרש

ובגבורה". טובים ובמעשים שם,41)בתורה, ירושלמי
טוב". יצר טוב בשופט 42)"לב יהא "שלא שם, תנחומא

פסולת". של שם 43)דבר עליהם יצא שלא יפה, בגרותם
ב. טז, בתענית כמפורש בילדותם, אפילו פסיקתא 44)רע

אני  הדין, את דן שהייתי כיון איוב... "אמר פל"ד: רבתא
את  מתוכן להוציא שניו את ומשבר הגזלן על הייתי עומד
עול  מתלעות "ואשברה יז) (כט, איוב שאמר זהו הגזל".

טרף". אשליך בירושלמי 45)ומשניו וכן ב. פח, סנהדרין
זה:46)ה"ד.פ"א, לפסוק במכילתא אמרו וכן חרדים.

ממון  וכלֿשכן בדין, עצמם ממון ששונאים - בצע "שונאי
לדין  שנתבע דיין כל אמרו: ב נח, ובבבאֿבתרא אחרים".
הרשב"ם: ומפרש דיין. אינו - בדין ממון ממנו ומוציאים

שוחד". בשביל הדין במשלי 47)"שיעוות הכתוב מלשון
כב. אחרים 48)כח, שיעוררום עד יחכו ולא הם, מרצונם

עושק  יראו "כי כא יח, לשמות הרמב"ן פירש וכן כך, על
נאמרו  שלא הרדב"ז, וכתב אותו". סובלת דעתם אין וחמס,
שלשה  נמצאו לא אם אבל לכתחילה, אלא אלו מידות
אחד. יבקשו נמצאו, לא ואם שנים. יבקשו כאלה, דיינים
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האלה  המידות בהם שיצטרפו שלשה יבקשו נמצא, לא ואם
אמרו  וכן במיעוטו. הרע יבחרו ולעולם שלשתם, בכל
(=מדות) שבע נכתבו לא "ולמה פ"א דברים רבה' ב'מדרש
לא  ואם מארבע... מביא משבע נמצאו לא שאם כאחת?
כה) יח, (שמות נאמר שכך מאחת", מביא משלש נמצאו

ישראל". מכל חיל אנשי משה "ויבחר

.çÌÈÓÎÁ e¯Ó‡49ÌÈÁÏBL eÈ‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈanL : »¿¬»ƒ∆ƒ≈ƒ«»»¿ƒ
,ÌÎÁ e‰e‡ˆÓiL ÈÓ Ïk .ÔÈ˜„B·e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»

ÈeÙLÂ ,ÂÚÂ ,‡ËÁ ‡¯ÈÂ50˙Bi¯a‰ Áe¯Â ,‰‡ B˜¯Ùe , ƒ≈≈¿¿»»¿»ƒ¿»∆¿««¿ƒ
ÔÈÏÚÓ ÌMÓe .B¯ÈÚa Ôi„ B˙B‡ ÔÈOBÚ - epÓÈ‰ ‰ÁB»≈∆ƒ«»¿ƒƒ»«¬ƒ
Á˙ÙÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,˙Èa‰ ¯‰ Á˙ÙÏ B˙B‡¿∆««««ƒƒ»«¬ƒ¿∆«

ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÌMÓe ,‰¯ÊÚ‰51. »¬»»ƒ»«¬ƒ¿≈ƒ«»

ה"ד.49) פ"א, שם ובירושלמי ב פח, שפל.50)סנהדרין
שוחה. - שייף יוצא". שייף - נכנס "שייף אמרו שם ובגמרא

ושפל. ועניו הנוסח: התימנים וראה 51)ובכת"י שם,
ה"ג. פ"א לעיל

.èÈ¯‰ - ¯b Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆¿»∆»»∆»≈∆≈¬≈
ÏeÒt ‰Ê52Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,53„Á‡ ‰È‰ . ∆»«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈»»∆»

¯ÊÓÓ54ÔÈ¯Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL elÙ‡ , «¿≈¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈≈¿≈ƒ
Ôe„Ï55„Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿∆»

¯Lk - ÂÈÈÚÓ56ÔÈ¯„‰Òa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .57Ï·‡ . ≈≈»»≈«∆≈≈¿«¿∆¿ƒ¬»
ÏkÏ ÏeÒt - ÂÈÈÚ ÈzLa ‡Óeq‰58. «»ƒ¿≈≈»»«…

מקרב 52) מלך... עליך תשים "שום טו) יז, (דברים שנאמר
מקרב  אלא יהיו אל משים שאתה משימות כל - אחיך"
גר  הכשירו ב לו, שבסנהדרין ואע"פ ב). מה, (יבמות אחיך
גר  לדון אלא כשר שאינו רבינו סובר ממונות, בדיני לדון
בדבריו  וכמבואר א, קב, ביבמות הסוגיא כסתימת חבירו,
פ"ד. סוף בסנהדרין הרי"ף שיטת וכן הי"א, פי"א לקמן

שאמו 53) כיון ב: מה, שם שאמרו וכמו א. קב, יבמות
ה'תוספות' וכתבו אחיך. מקרב בו: קוראים אנו מישראל,
אביו  שאם חליצה, לענין דיבורֿהמתחיל א) קב, (שם
אמו  שרק מגר ועדיף לדון, כשר שהוא ודאי מישראל,

היא. בתורה 54)מישראל האמורה ערוה מאיסור שנולד
ה"א. פט"ו, ביאה איסורי בהל' וכמבואר יח, ויקרא

ומקרב 55) כשרה, מטיפה בא הוא שהרי ב, לו, סנהדרין
"אפילו  אמרו: ה"ז, פ"ד שם ובירושלמי הוא. אחיך
גרים  לשלשה שהואֿהדין הכסףֿמשנה, וכתב ממזרים".
נקראים  הם שהרי לדון, כשרים שהם מישראל, שאמותיהם
בקהל, לבוא כשר שאינו מממזר, ועדיפים אחיך", "מקרב

לבוא. כשר גר לד,56)ואילו (סנהדרין ממונות דיני לדון
ביום  דנים ממונות "דיני א לב, שם במשנה שנינו שהרי ב),
בלילה  רואים אנשים שאין ברור, והדבר בלילה". וגומרים
הוא, דין ולפיכך ביום, רואה מעיניו באחת שהסומא כמו

שם). (רי"ף לכתחילה אפילו ביום דיני 57)שידון הדנה
הוא, מום בעל שהרי לדון, כשר הסומא אין נפשות,
מום, מכל מנוקה להיות צריך ושלשה עשרים של וביתֿדין
להיות  שפסולים וגר לממזר והואֿהדין ה"ו. לעיל כמבואר
מישראל, שאמו גר ואפילו מיוחסים, שאינם בסנהדרין,
מכל  ישראל שיהיה עד לדון כזה גר פסול בחליצה שאפילו

בסנהדרין  כלֿשכן ה"ה, פ"ד יבום בהל' כמבואר צדדיו,
מיוחסים, אלא בה מעמידים ואין נפשות, דיני הדנה
הי"א  פי"א לקמן רבינו מדברי נראה וכן ה"א, לעיל כמבואר

של 58)(כסףֿמשנה). ובביתֿדין ממונות לדיני אפילו
עדות  הל' לקמן כמבואר להעיד, פסול הוא שהרי שלשה,
שנינו  שהרי לדון, פסול - להעיד כשר שאינו וכל הי"ב, פ"ט
שכשר  ויש להעיד, כשר - לדון הכשר "כל ב) מט, (נדה
לאתויי  ד"ה: שם רש"י וכדברי לדון", כשר ואינו להעיד
וכן  פסול". לעדות אפילו - עיניו בשתי "אבל סומא,
הגר"א  ביאור וראה פ"ד, סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי

י. ס"ק ז סימן לחו"מ

.é‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡59¯zÓ - ««ƒ∆≈≈ƒ»ƒ¿»À»
ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ Ôe„Ï „Á‡Ï¿∆»»ƒ«»∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…

E˙ÈÓÚ60ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .61‰LÏL eÈ‰iL „Ú ,62; ¬ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ - ecL ÌÈLe63. ¿«ƒ∆»≈ƒ≈∆ƒ

ה"ד.59) פ"א, לעיל היחיד 60)כמבואר שאפילו הרי
א). ג, (סנהדרין חבירו את שהיו 61)שופט החכמים,

ובירושלמי  א), ל, (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים
לא  חמשה ספורות, ספורות התורה "שעשו ה"א פ"ה
נשים  חמשֿעשרה בחלה, חייבים דברים חמשה יתרומו,

וכו'. צרותיהן" יושבי 62)פוטרות "משום שם, סנהדרין
החייב  את ויזכה דינים, בטיב בקיאים שאינם תגרים קרנות",
יהיה  שלא אפשר אי שלשה, כשהם אבל הזכאי. את ויחייב
ומדיינים  מחכמים ששמע הדין, סברות יודע מהם אחד

שם). ששמואל 63)(רש"י ואע"פ א) ו, (שם אבהו כרבי
חצוף"? דין בית שנקרא אלא דין "דיניהם ב) ה, (שם סובר
לקיש, וריש יוחנן "רבי ה"א פ"א שם בירושלמי אמרו כבר
יוחנן  כרבי שהלכה וידוע דין", דיניהם אין - אומרים שניהם
את  דנים כשהשנים זה וכל (כסףֿמשנה). שמואל לגבי
דיניהם  כשלשה, עליו קיבלם אם אבל כרחו, בעל  הנתבע
כמבואר  דין, דינו - הנתבע בהסכמת שדן אחד ואפילו דין,
ה"ג, פ"ו לקמן רבינו וכדברי שם, ובירושלמי א ו, בסנהדרין

ה"ב. ופ"ז

.àéÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‰È‰L „Á‡64˙eL¯ ÏËpL B‡ , ∆»∆»»À¿∆¿«ƒ∆»«¿
ÔÈc ˙ÈaÓ65È„ÈÁÈ Ôe„Ï BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -66Ï·‡ , ƒ≈ƒ¬≈∆À»»¿ƒƒ¬»

ÔÈc ˙Èa ·eLÁ BÈ‡67˙ÂˆÓ ,¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈»≈ƒ¿««ƒ∆À»ƒ¿«
e¯Ó‡ È¯‰L ;ÌÈ¯Á‡ BnÚ ·ÈLBnL ‡e‰ ÌÈÓÎÁ68: ¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ∆¬≈»¿
„Á‡ ‡l‡ È„ÈÁÈ Ôc ÔÈ‡L ,È„ÈÁÈ Ô„ È‰z Ï‡69. «¿ƒ»¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ∆»∆»

לסבור 64) ויודע ושבעלֿפה בכתב תורה שלמד - מומחה
כן, שהוא ברבים שמפורסם - לרבים לדבר. דבר ולהשוות
שאמרו  וכמו ושבע"פ, שבכתב בתורה הוא בקי שבאמת
אני  (=יודע וסברתי שלמדתי אני כגון א): ה, (סנהדרין
ממונות  דיני דן רש"י) מדעתי, טעמים וליישב להוסיף
מ"א). פ"ג, שם לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ביחיד

הי"ד.65) פ"ד, לקמן כמבואר לדון, - ישראל שבארץ
כופהו 66) זה הרי לדון, עליו קיבלו לא כשהנתבע אפילו

ואע"פ  מומחה, והוא הואיל שם, כמבואר בפניו, לידון
רשות  אין מומחה, אינו אם אבל ברבים. מפורסם שאינו
הט"ו  פ"ד, לקמן כמבואר כלום, לו מועילה ביתֿדין
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בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.áéBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל
כב,74) (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,

קדמי. יקבל ארי אונקלוס: מתרגם נתברר 75)כו) ואם
(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה שלא

é.âÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.ãéÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.à‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא

י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו
אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.áeÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»
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‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.â‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .14 ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ«¿»
;Ú‚ ÏÎÂ ·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ¿»»«

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó15ÌBia ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia »¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ«
„·Ïa16. ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.ã˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת
יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)

דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור
ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה

דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום
אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה

שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא

בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע
איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים

בלילה. גם שמותרת והיתר,

.ä˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה

.åÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÌÈ·˙Bk -28ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â29eˆ¯ - ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»»

ÔÈ·˙Bk30ÔÈc ÔÈOBÚ eˆ¯ ,31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌBia32‰ÏÈla Ï·‡ ;33ÔÈ·˙Bk -34ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â35. «¬»««¿»¿ƒ¿≈ƒƒ

מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
לביתֿדין,28)נכסיו. יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה אינם 29)וביתֿדין עצמם השנים
לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק מוסמכים
עדים  אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם ושנים הואיל

כז.30)בלבד. באות וכנ"ל עדות, עצמם 31)בלשון הם
ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים רשאים
וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך עוד ואין
אחד  כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א וכתב
אחד  ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה במה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים מן
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.æÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…
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בפני 67)(כסףֿמשנה). כמודה בפניו הודאתו שתהא
כמבואר  עוד, בו לחזור יכול שאינו שלשה, של ביתֿדין

הי"ח. פ"ה, מ"ח.68)לקמן פ"ד, הקב"ה 69)אבות
שידון  מוטב בשרֿודם אבל שם). (רע"ב בעולמו יחיד שהוא
שאם  ועוד, יותר. הדבר יתברר ומתן משא ברוב כי בשלשה,
אחד  כל שעל חייבו, מי המתחייב ידע לא שלשה, הם
ואם  שם). יו"ט, (תוספות עליו רבו חבריו שמא יחשוב,
ברוב  סמכו זה ועל יחידי, אפילו דן - עליהם קיבלוהו
במצרים  קדום מנהג וכן אחד, דיין אלא להם שאין הגלילות
אבהו  רבי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי (רדב"ז).
אל  רבינו: לימדתנו והלא תלמידיו, שאלוהו יחידי. דן היה
יושב  אותי רואים שהם כיון להם: אמר יחידי?! דן תהא
אותי  קיבלו כאילו זה הרי לדון, לפני ומופיעים יחידי,
יחידי". אפילו דן - עליהם קיבלו אם "אבל ושנינו: עליהם,
קיבלוהו  שאם שם, באבות הרע"ב לדעת ראיה ומכאן

(משנהֿלמלך). חסידות מדרך אפילו יחידי דן - עליהם

.áéBÓˆÚÏ ÔÈc ˙BOÚÏ Ì„‡Ï LÈ70B„Èa LÈ Ì‡ , ≈¿»»«¬ƒ¿«¿ƒ≈¿»
Ák71·iÁ BÈ‡ ,‰OBÚ ‡e‰ ‰ÎÏ‰ÎÂ ˙cÎÂ ÏÈ‡B‰ . …«ƒ¿«»¿«¬»»∆≈«»

ÌL ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ˙È·Ï ‡B·ÏÂ Á¯ËÏƒ¿…«¿»¿≈ƒ««ƒ∆…»»»
¯Á‡˙ el‡ ÂÈÒÎa „ÒÙ‰72CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙È·Ï ‡·e73, ∆¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈»¿≈ƒ¿ƒ»

Ï·˜ Ì‡74eL¯„Â ,ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Â BÈc ÏÚa ÂÈÏÚ ƒ»«»»««ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»¿
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ Ôc ˙Ó‡ ÔÈ„Â ,‰ÎÏ‰k ‰OÚL e‡ˆÓe»¿∆»»«¬»»¿ƒ¡∆»¿«¿≈

BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ75. ¿ƒ∆ƒ

ללקחו 70) הוא יכול ממנו, שגזלו אחר ביד שלו רואה אם
בביתֿדין. דיון כל ללא הכאה,71)ממנו ע"י אפילו

אל  אומר: בגֿבג "בן ב) כז, (בבאֿקמא בברייתא כמפורש
(=בגניבה  ברשות שלא שלך את ליטול חברך לחצר תיכנס
ואמור  שיניו את שבור אלא כגנב, עליו תיראה שמא ובסתר)
בשו"ע  וכן רש"י). בחזקה, קח (=כלומר נוטל" אני שלי לו,

א. סעיף ד, סימן שם).72)חו"מ (בבאֿקמא ממתין
לביתֿדין.73) ולבוא לטרוח חייב ואינו הואיל
כב,74) (שמות אלי" יצעק כי "והיה חמס. צעק התאונן,

קדמי. יקבל ארי אונקלוס: מתרגם נתברר 75)כו) ואם
(לחםֿמשנה). הכאתו על לו לשלם חייב כדין, עשה שלא

é.âÌÏL ÔÈc ˙Èa ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆¿»≈ƒ»≈
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,‡e‰76·ËeÓe . »¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»»

ÔÈÎÈ¯ˆe .‰¯OÚÓ ¯˙BÈ ¯OÚ „Á‡a ÔÈc‰ C˙ÁiL∆≈»≈«ƒ¿««»»≈≈¬»»¿ƒƒ
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈc ˙È·a ÌL Ìlk ÌÈ·LBi‰ eÈ‰iL77 ∆ƒ¿«¿ƒÀ»»¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

ÔÈÈe‡¯e78. ¿ƒ

עמו 76) והושיב אסף לפניו, דין כשבא הונא רב ז:, סנהדרין
מן  קטנה נסורת שתגיענו כדי המדרש, מבית חכמים עשרה
ויקל  כולם בין העונש ישתלש יטעה שאם כלומר, הקורה.

שם). (רש"י לאמיתו.77)לו הדין ולברר לדקדק שיוכלו
וכמו 78) ה"ז, לעיל כמבואר המוסריות, מדותיהם מצד

בור  תלמיד ישב שלא לדיין "מניין ב) ל, (שבועות שאמרו
תרחק". שקר מדבר לומר: תלמוד לפניו,

.ãéÈÓ ÌÚ Ú„iL „Ú ÔÈ„a ·LiL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»»∆≈≈¿ƒ«∆≈«ƒƒ
·LÈ79,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÌÈL‡ ÌÚ Û¯ËˆÈ ‡nL . ≈≈∆»ƒ¿»≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ

ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓÂ80ÔÈc ˙Èa ÏÏÎa ‡ÏÂ ,81. ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ

ה"י.79) פכ"ב, לקמן והשווה א, כג, ֶֶחבר,80)סנהדרין
בוגדים". "עצרת א) ט, (ירמיה הכתוב כמו 81)ומעין

אינו  רשעים וקשר הוא, רשעים "קשר א) כו, (שם שאמרו
לכל  קשר תאמרון לא יב) ח, (ישעיה הכתוב ע"פ המנין" מן
ג  סימן לחו"מ הסמ"ע וכתב קשר". הזה העם יאמר אשר
תשמע  אם למהרש"ל: כתב ווייל יעקב שרבי יג, ס"ק
בתים  בעלי שפסקי דין, בשום הקהל אצל תשב לא לעצתי,

הם הלומדים הפכים.ופסקי שני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלושה.1) של דין בית ישיבת ושעות הסנהדרין ישיבת זמן

הגון, שאינו דיין העמדת בלילה. עדות וקבלת דין התחלת
ממון. נתינת ידי על שנתמנה לדיין היחס וכן

.à‰pË˜ È¯„‰Ò ?ÔÈ„a ÌÈic‰ ÔÈ·LBÈ È˙ÓÈ‡ „Ú2 «≈»«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«¿∆¿≈¿«»
¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡Ó ÔÈ·LBÈ - ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·e3 ≈ƒ∆¿»¿ƒ≈««¿ƒ««««

ÌBia ˙BÚL LL ÛBÒ „Ú4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ .5eÈ‰ «≈»«¬»≈ƒ«»»
ÔÈ·LBÈ6ÔÈa ÏL „ÈÓz „Ú ¯ÁL ÏL „ÈÓzÓ ¿ƒƒ»ƒ∆«««»ƒ∆≈

ÌÈa¯Ú‰7˙È·a ÔÈ·LBÈ eÈ‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . »«¿«ƒ¿«»¿»ƒƒ»¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰aL L¯„n‰8. «ƒ¿»∆¿«««ƒ

ה"ג.2) פ"א, לעיל כמבואר דיינים, ושלשה עשרים של
ה"א).3) פ"ג, תפלה (הל' החמה הנץ עם שמתחלת
שנאמר 4) א), י, (שבת תלמידיֿחכמים מאכל שעת שזוהי

חורים  בן (=הדיין) שמלכך ארץ "אשריך יז) י, (קהלת
שחרית  טעימת טעמו שכבר ומדובר, יאכלו". בעת ושריך
(מאחרי  ואילך "מכאן שם אמרו שהרי לדין, ישיבתם לפני
אם  לגוף, קשה שהיא לחמת", אבן כזורק הששית) השעה
סימן  ובחו"מ (כסףֿמשנה). בבוקר משהו טעם כשהוא לא
סוף  עד מהבוקר הדיינים ישיבת "זמן הנוסח: ג, סעיף ה
ששית  ששעה א י, בשבת לאמור בהתאם החמישית". שעה
הרי"ף  דעת וכן תלמידיֿחכמים, של סעודה זמן היא

י. ס"ק שם לחו"מ בסמ"ע וראה פ"א. של 5)בסנהדרין
ה"ג). פ"א, (לעיל ואחד הגזית 6)שבעים בלשכת

ומחצה,7)שבביתֿהמקדש. שעות בתשע יום בכל הקרב
ה"ב). ס"ג, תפלה (הל' מנחה תפילת זמן וזהו

שינוי 8) וטעם שבעזרה. הגזית מלשכת קלה שקדושתו
אסור  (ובשבת בדין כיושבים נראים יהיו "שלא זה, מקום
וברש"י) ב פח, (סנהדרין דנים" היו הגזית שבלשכת לדון),
בתוספתא  אולם בחיל", "יושבים הנוסח: ששם אלא
וראה  הבית. שבהר בביתֿהמדרש כתוב: מ"א, פ"ז סנהדרין
בשבת  דין לענין ה"ט פכ"ה ולקמן הי"ד, פכ"ג שבת הל'

ה"בֿג. פי"א, לקמן והשווה שבת. ובערב

.áeÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ „Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ∆ƒ¿
˙Úa ‡l‡ ;Lc˜naL ÔÓB˜Óa „Á‡k Ôlk ÔÈ·LBÈ¿ƒÀ»¿∆»ƒ¿»∆«ƒ¿»∆»»≈

ıa˜˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ e‰iL9¯‡L·e ,Ôlk ÔÈˆa˜˙Ó - ∆¿¿ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒÀ»ƒ¿»
BˆÙÁ ˙BOÚÏ ‡ˆÈ ,˜ÒÚ BÏ ‰È‰L ÈÓ Ïk - ˙BzÚ‰»ƒ»ƒ∆»»≈∆»»«¬∆¿
ÔÈ·LBÈ ‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ e˙ÁÙÈ ‡lL ‡e‰Â .¯ÊBÁÂ¿≈¿∆…ƒ¿¬≈∆¿ƒ¿»¿ƒ

Ô˙·ÈLÈ ÔÓÊ Ïk „ÈÓz10- ˙‡ˆÏ Ô‰Ó „Á‡ C¯ˆ‰ . »ƒ»¿«¿ƒ»»À¿«∆»≈∆»≈
ÌL e¯‡MÈ Ì‡ :ÌÈ¯‡Lp‰ ÂÈ¯·Áa ÏkzÒÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈«¬≈»«ƒ¿»ƒƒƒ»¬»
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‰LÏLe ÌÈ¯OÚ11„Ú ‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‡ˆÈ - ∆¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»…≈≈«
¯Á‡ ‡B·iL12. ∆»«≈

אלה 9) כגון ואחד, שבעים של הרכב הצריכים בדברים לדון
ה"א. פ"ה, לקמן שנאמר 10)המנויים א, לז, סנהדרין

זו  - שררך המזג", יחסר אל הסהר אגן "שררך ג) ז, (שיר
טבור). זה - (שרר עולם של בטיבורו יושבת שהיא סנהדרין,
מזיגת  כדי שהוא שלישי מחלק יחסרו אל - המזג יחסר אל
ושלשה  ועשרים מים), שלישים ושני יין, (שליש במים יין

שם). (רש"י סנהדרין משבעים שליש כנגד 11)הם
קטנה. ב 12)סנהדרי יד, שם ב'תוספות' וראה שם.

של  "גימטריא יחסר שלא המזג, יחסר אל דיבורֿהמתחיל
אין  ותשעה ארבעים יחסרו אם אבל חמשים, שהוא מ'ז'ג'",
הוסף  שקול, ביתֿדין ואין ושנים, עשרים שישארו לחוש,

כ"ג. הם והרי אחד עליהם

.â‰ÏÈla ÔÈÈc‰ ˙‡ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡13‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .14 ≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ««¿»ƒƒ«¿»
;Ú‚ ÏÎÂ ·È¯ Ïk :¯Ó‡pL .ÌÈÚ‚k ÔÈÈc‰L ,e„ÓÏ»¿∆«ƒƒƒ¿»ƒ∆∆¡«»ƒ¿»»«

ÌÈÚ‚ ˙i‡¯ ‰Ó15ÌBia ÔÈÈc‰ Û‡ ,„·Ïa ÌBia »¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«««ƒƒ«
„·Ïa16. ƒ¿«

א.13) לב, בסנהדרין איש 14)משנה, חכמינו שקיבלו
אלא  בכתוב, היטב מבואר אינו שהדבר מקום כל רבו. מפי
על  לסמכו החכמים השתדלו בעלֿפה, שקבלוהו מפני
מפי  רבינו: קוראו דחוק, מדרש שהוא למרות הכתוב,

לט). אות הרמב"ם כללי מלאכי, (יד שהרי 15)השמועה
בו". הראות "וביום יד) יג, (ויקרא בהם נאמר

טעו 16) אמרו: ה"ה פ"ד, ובירושלמי ב. לד, סנהדרין
העם  את ושפטו שנאמר דין, דינם - בלילה ודנו הדיינים
ב'תוספות' ראה אולם ב, סעיף ה סימן בחו"מ וכן עת. בכל
הנ"ל  הירושלמי את שמגיהים סבר, מר ד"ה א קד, יבמות
הכל, לדברי כשר שזה בלילה, שגומרים מנין בו: וגורסים

ה"ד. בסמוך כמבואר

.ã˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ÔÎÂ17˙B¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â18 ¿≈≈¿«¿ƒ≈¿≈¿«¿ƒ¿»
‰ÏÈla19˙BBÓÓ ÈÈ„·e .20¯zÓ - ÌBia eÏÈÁ˙‰ Ì‡ , ««¿»¿ƒ≈»ƒƒ¿ƒ«À»

‰ÏÈla ÔÈc‰ ¯Ó‚Ï21. ƒ¿…«ƒ««¿»

כה,17) השנה (ראה דין כהתחלת היא הרי העדים שחקירת
יום  דיבורֿהמתחיל ב לד, סנהדרין ב'תוספות' וראה ב)

דין. לקבוע 18)לתחילת שבשטר, העדים חתימת אישור
ה"ב. פ"ו, עדות הל' לקמן ראה מזוייפת, שאינה

דנים 19) ואין ה"א, שם כמבואר כדין, הוא הרי שהקיום
אע"פ 20)בלילה. לומר: ג, הלכה התחלת אל חוזר זה

שמשמעה  בלילה", הדינים את מתחילים "אין שאמרנו:
ממונות  בדיני אלא זה אין - דין גמר ולא התחלה, דוקא

יח,סנהדרין21)בלבד. (שמות אומר אחד כתוב ב: לד,
אחד  וכתוב בלילה), (אפילו עת" בכל העם את "ושפטו כב)
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים אומר
ה"ה). בסמוך ראה הן, כדין (והנחלות בלבד ביום שמשמעו
דין  שתחילת דין, לגמר ולילה דין, לתחילת "יום כיצד? הא
גומרים  אין נפשות דיני אבל שם). ('תוספות' העיקר היא
לחו"מ  הסמ"ע וכתב ה"א. פי"א, לקמן כמבואר ביום, אלא

בלילה, לדונם הצדדים שני נתרצו שאם ז, ס"ק ה סימן
זה  שאין ממונות), (=בדיני בלילה דינם את להתחיל מותר
דין  שדינו לדונם, פסול או קרוב דיין עליהם  מקיבלו גרוע
כמבואר  עדות, קבלת לענין הדין וכן ה"ב), פ"ז, לקמן (ראה
תמימה" ב"תורה וכתב כד. סעיף כח, סימן חו"מ בשו"ע
איסור  כהוראת הריהו כזה שדין קיב, אות כא, דברים

בלילה. גם שמותרת והיתר,

.ä˙BÏÁp‰22ÔÈÈck -23˙wÁÏ :Ô‰a ¯Ó‡pL ; «¿»«ƒƒ∆∆¡«»∆¿À«
ËtLÓ24ÔÈÏÈtÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .25‰ÏÈla ˙BÏÁ26. ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒƒ¿»««¿»

לאחרים.22) או ליורשיו מעזבונו ליתן מצווה שאדם
לעצמם 23) שותפים כחלוקת זה ואין דיני, מושג זה הרי

ב). קיג, לבבאֿבתרא (רשב"ם דין נחשבת שאינה
בשלשה.24) אלא בהן דנים אין זה מלשון 25)ומטעם

בנחלה". לכם תפול "אשר ב) לד, (במדבר הכתוב
זאת 26) ובכל הבאה. בהלכה שיתבאר וכפי ב. לד, סנהדרין

אותו  גומרים ביום, נחלה דין לדון הדיינים התחילו אם
(רדב"ז). ה"ד לעיל וכמבואר ממונות, דיני ככל בלילה

.åÌ‰ÈÙa ‰eˆÂ ,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï eÒÎpL ÌÈL27 ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿«≈∆«∆¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÌÈ·˙Bk -28ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â29eˆ¯ - ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ»¿»»

ÔÈ·˙Bk30ÔÈc ÔÈOBÚ eˆ¯ ,31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌBia32‰ÏÈla Ï·‡ ;33ÔÈ·˙Bk -34ÔÈc ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â35. «¬»««¿»¿ƒ¿≈ƒƒ

מוריש 27) הוא ואיך למי בעלֿפה, צוואה בפניהם הסדיר
לביתֿדין,28)נכסיו. יבואו והיורשים עדות, בלשון

הצוואה. כפי יעשה אינם 29)וביתֿדין עצמם השנים
לצוואה, בהתאם בנכסים היורשים את להחזיק מוסמכים
עדים  אלא דיינים להיות מתחילה נראו לא הם ושנים הואיל

כז.30)בלבד. באות וכנ"ל עדות, עצמם 31)בלשון הם
ששמעו, כפי בשלו, אחד כל את להחזיק ושליטים רשאים
וברש"י). ב לד, (סנהדרין אחרים בדיינים צורך עוד ואין
אחד  כל "להחזיק - דין עושים רנג: בחו"מ הרמ"א וכתב
אחד  ואין בצוואה, שנפל ספק דברי בכל ולדון שציוה במה
נלך". אחר לביתֿדין לומר יכולים המקבלים או היורשים מן
ישלחו  בצוואה, ספק דבר יארע ואם - דין עושים אין
(סמ"ע  הצוואה כתב ע"פ שידון אחר ביתֿדין לפני כתיבתם

ב). ס"ק שאז 32)שם ביום, החולה את ביקרו שהשלושה
הדיינים. הם השלושה ואלה פסוק, לדין המת צוואת נחשבת

דין.33) זמן שאינו בלילה עדות,34)כשביקרוהו בלשון
אחר. ביתֿדין לפני זמן לאחר יובא אפילו 35)וכתבם

כעדים, אלא דין לשם לישב נראו לא שמתחילתם למחר,
(רש"י  ה"ח פ"ה עדות בהל' לקמן ראה דיין, נעשה עד ואין
השלשה  אין ב: קיג, בבבאֿבתרא הרשב"ם וכתב שם).
סודר, בקנין המצווה מהחולה כשקנו אלא דיינים נעשים
הואיל  ממנו, קנו כשלא אבל בו. לחזור יכול אינו שאז
דין, עושים אין - מחליו כשיקום בו, לחזור יכול ועדיין
דנו  ואם להבטל, שאפשר בדבר דין לעשות לדיינים שאין

ב. לד, לסנהדרין ב'תוספות' זה ומעין דין. דיניהם אין

.æÔe‚‰ ‡e‰L Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk36‰ÈÎL - »≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ»
Ì‰nÚ37‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»
‰‡¯ÈÂ38‰ÙÈËÚÂ39L‡¯ „·ÎÂ40L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â . ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿…∆…¿»¿»≈…
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‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין

הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.çCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
,¯Ba‚ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆

.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆

‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל

יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.è„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.éÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.

ה'תשע"ו  מרחשון י"א ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת

ההבדל  הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין
הגולה  ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו

.à‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
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לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק
סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך

פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,
רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה

אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.áeÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.â˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.ãÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות

מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב
ובקיאים.

.äÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב  בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.åÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
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‡l‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰ÏËa ‰ÁÈOa ¯tÒÏ B‡ ˜ÁOÏ B‡¿«≈¿«≈¿ƒ»¿≈»¿≈ƒ∆»
.‰ÓÎÁÂ ‰¯Bz È¯·„a¿ƒ¿≈»¿»¿»

ה"ז.36) פ"ב, לעיל המנויות והתכונות המידות בו שיש
בעדת 37) נצב "אלקים א) פב, (תהלים שנאמר א ז, סנהדרין

הדיינים  בקרב שרויה שהשכינה ישפוט" אלקים בקרב אֿל,
ה"ט. פכ"ג לקמן והשווה עמהם, כבוד 38)ושופטת מפני

(שבת 39)השכינה. השכינה מאימת בטלית הראש עטיפת
וברש"י). א והשווה 40)י, ב). ל, לברכות (רש"י הכנעה

ה"ח. פכ"ג, לקמן

.çCÏÓ B‡ ÔÈ¯„‰Ò Ïk41‰ÏBb L‡¯ B‡42e„ÈÓÚ‰L »«¿∆¿ƒ∆∆…»∆∆¡ƒ
˙ÓÎÁa ÌÎÁ BÈ‡Â ,Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ Ô‰Ï»∆¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿≈»»¿»¿«
Blk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôic ˙BÈ‰Ï Èe‡¯Â ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿«»««ƒ∆À

ÌÈcÓÁÓ43‰Ê È¯‰ - ˙B¯Á‡ ˙B·BË Ba LÈÂ «¬«ƒ¿≈¬≈¬≈∆
e¯Èk˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ B„ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ËtLna ÌÈÙ44¯a„Ó ‰fL ,e„ÓÏ »ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»»¿∆∆¿«≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔÈic ·ÈLB‰Ï ‰pÓÓ‰ „‚k45‡nL : ¿∆∆«¿À∆¿ƒ«»ƒ»¿¬»ƒ∆»

ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ,‰‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z…«ƒ¿ƒ»∆ƒ∆«»ƒ¿ƒ
,¯Ba‚ep·ÈLB‡ ,È·B¯˜ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„ ep·ÈLB‡ ƒƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆

.Ôi„ ep·ÈLB‡ ,ÔBLÏ ÏÎa Ú„BÈ ÈBÏt LÈ‡ ;Ôi„«»ƒ¿ƒ≈«¿»»ƒ∆«»
ÈtÓ ‡Ï .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓ ‡ˆÓƒ¿»¿«∆∆««»¿«≈∆«««…ƒ¿≈
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ .Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÚL¯ ‡e‰L∆»»∆»ƒ¿≈∆≈≈«¿»∆¡«…

e¯Ó‡ „BÚÂ .ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙46„ÈÓÚn‰ Ïk : «ƒ»ƒ«ƒ¿»¿»¿»««¬ƒ
.‰·vÓ ÌÈ˜‰ el‡k - Ôe‚‰ BÈ‡L Ôic Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«»∆≈»¿ƒ≈ƒ«≈»
.EÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡O ¯L‡ ‰·vÓ EÏ ÌÈ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»ƒ¿«≈»¬∆»≈¿»¡…∆

‰¯L‡ ÚË el‡k - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÌB˜Ó·e47. ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»«¬≈»
ÈÈ ÁaÊÓ Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¿»
È‰Ï‡ Èz‡ ÔeOÚ˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ .EÈ‰Ï‡¡…∆¿≈»¿¬»ƒ…«¬ƒƒ¡…≈
Ôic‰ ‰Ê .·‰ÊÂ ÛÒk ÏÈ·La ‡a‰ dBÏ‡ - ÛÒÎ∆∆¡««»ƒ¿ƒ∆∆¿»»∆««»

„·Ïa B¯LÚ ÈtÓ e‰epnL48. ∆ƒƒ¿≈»¿ƒ¿«

ישראל.41) מזרע 42)בארץ הוא וגם מלך, במקום שהוא
לקמן  שיתבאר וכפי בגולה. דיינים ממנה והוא דוד, בית

שם. ובבאורנו הי"ג, ע"פ 43)פ"ד טובות, מדות מלא
וכלו  ממתקים "חכו טז) ה, השירים (שיר הכתוב משקל

יג.44)מחמדים". אות ה"ג לעיל 'ספרי'45)מפורש
הט"ו. פ"ד, לקמן והשווה יז, אות ז'46)דברים סנהדרין

אולם  בישראל. אשירה נוטע "כאילו אמרו, ששם אלא ב,
מצבה", לך תקים "ולא לפסוק: עוזיאל בן יונתן בתרגום
(מצבה) קמא למקמא רשאין דליתיכון והיכמא מתרגם:
דרחקיה  זידנא גברא לפרנסא למנאה רשאין ליתיכון היכדין

תלמידיֿחכמים 47)ה'. שיש "ובמקום שם: וגירסתנו שם.
אלקיך", ה' מזבח אצל שנאמר מזבח, אצל נטעו כאילו
כמזבח. ומגינים מכפרים שתלמידיֿחכמים רש"י: ומפרש

וברש"י).48) (שם, כך על למלך ממון שנתן

.è„ÓÚÏ ¯eÒ‡ - ‰pÓ˙iL È„k ÔBÓÓ Ô˙pL Ôic Ïk»«»∆»«»¿≈∆ƒ¿«∆»«¬…
ÂÈtÓ49Ba ÏÊÏÊÏe B˙B‡ Ï˜‰Ï ÌÈÓÎÁ eeˆÂ .50. ƒ»»¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿«¿≈

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â51È‰z ,da ÛhÚ˙nL ˙Èlh‰L : ¿»¿¬»ƒ∆««ƒ∆ƒ¿«≈»¿ƒ
˙Úc¯Ók EÈÈÚa52.¯BÓÁ ÏL ¿≈∆¿«¿««∆¬

ה"ג.49) פ"ג, ביכורים קוראים 50)ירושלמי "ואין שם
להקל  "שמצוה א: סעיף ח סימן חו"מ ובשו"ע רבי". אותו
עליו  קראו שם, ובירושלמי ז בסנהדרין וחכמינו בו". ולזלזל
עורי  הקיצה. לעץ אומר "הוי יט) ב, (חבקוק הפסוק את
רוח  וכל וכסף, זהב תפוש הוא הנה יורה? הוא דומם, לאבן

בקרבו. אין חכמה) שם.51)(של שטיח 52)ירושלמי,
חמור. של לאוכף שמתחת

.éÔÈÁ¯Ba :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„ ‰È‰ Ck»»»∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙BpÓ˙‰lÓ53,ÔÈca e·LÈ ‡lL ‰a¯‰ ÔÓˆÚ ÔÈ˜ÁB„Â , ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»«¿≈∆…≈¿«ƒ

Ì˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„iL „Ú54eÚnÈ Ì‡LÂ , «∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒƒ»¿
Ï˜Ï˜z - ÔÈc‰ ÔÓ55‰¯eM‰56eÈ‰ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ¿«¿≈«»««ƒ≈…»

ÌÚ‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎnL „Ú ‡l‡ ÔÈca ÔÈ·LBÈ¿ƒ«ƒ∆»«∆«¿ƒƒ¬≈∆∆»»
˜f‰ÂÌÈ57ÌÈ¯ˆBÙe58.Ô‰a ¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆

היה 53) "לעולם חכמים: אמרו שהרי א יד, ובסנהדרין שם,
את  שמקברת הרבנות מן התרחק כלומר, ותחיה", אפל
באו" ולא להם "שלח א י, בהוריות וכן שם). (רש"י  בעליה
י, (שמואלֿא אומר הכתוב וכן (רש"י). הגדולה מן שברחו

הכלים". אל נחבא (=שאול) הוא "הנה כמו 54)כב)
הדור  חכמי (שאין המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
ס"ק  ח, לחו"מ (הגר"א פזר" - לתלמידים) תורה מרביצים

תתקלקל.55)יד). התימנים: ב 56)ובכת"י יט, ע"ז
ואינו  להוראה שהגיע תלמיד זה - הרוגיה כל "ועצומים
ושורת  שם), (רש"י מלהורות מתאפקים - עצומים מורה".
וקופצים  להוראה הגיעו שלא תלמידים ע"י תתקלקל הדין

(שם). עליהם 57)להורות שמכבידים התימנים: בכת"י
והזקנים. לבקש.58)העם מרבים מפצירים.

ה'תשע"ו  מרחשון י"א ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלקית 1) לסמכות ההסמכה והדיינים, הסנהדרין סמיכת

ההבדל  הזה. בזמן גם הסמיכה חידוש של אפשרות ומוגבלת.
ישראל. שבארץ הדין בתי לנשיאי שבבבל גלויות ראשי בין
הגולה  ראש שעבר או בטעות, שנתמנה הגון שאינו דיין

ראוי. שאינו למרות לדון והרשהו

.à‰ ÔÈc ˙Èa „Á‡ÏB„b2‰pË˜ ÔÈ¯„‰Ò „Á‡Â3B‡ ∆»≈ƒ«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿«»
„Á‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa4CeÓÒ Ô‰Ó ≈ƒ∆¿»»ƒ∆ƒ¿∆∆»≈∆»

CeÓq‰ ÈtÓ5:¯Ó‡pL ,„ia ÚLB‰È CÓÒ ea¯ ‰LÓe . ƒƒ«»∆«≈»«¿À««»∆∆¡«
- ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·M‰ ÔÎÂ .e‰eˆÈÂ ÂÈÏÚ ÂÈ„È ˙‡ CÓÒiÂ«ƒ¿…∆»»»»«¿«≈¿≈«ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÌÎÓÒ ea¯ ‰LÓ6‰ÈÎL Ô‰ÈÏÚ ‰˙¯LÂ ,7Ô˙B‡Â . ∆«≈¿»»¿»¿»¬≈∆¿ƒ»¿»
e‡ˆÓÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï eÎÓÒ ÌÈ˜f‰«¿≈ƒ»¿«¬≈ƒ«¬≈ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿¿
ÚLB‰È ÏL BÈc ˙Èa „Ú ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÔÈÎeÓq‰«¿ƒƒƒƒƒ«≈ƒ∆¿À«

ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc ˙Èa „ÚÂ8ÈtÓ CÓÒp‰ „Á‡Â . ¿«≈ƒ∆∆«≈¿∆»«ƒ¿»ƒƒ
‡ÈOp‰9‰È‰ ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÎeÓq‰ ÔÓ „Á‡ ÈtÓ B‡ «»ƒƒƒ∆»ƒ«¿ƒ¬ƒ…»»

ÌÏBÚÏ ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ B˙B‡10. »¿«¿∆¿ƒ¿»

ואחד.2) שבעים כמבואר 3)של ושלושה, עשרים של
ג. הלכה א, פרק צריכים 4)לעיל התימנים: יד בכתב

לסנהדרין  טוב יום התוספות הגיה וכן מהן, אחד כל שיהיה
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oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לפי  שם: בפירושו רבינו ללשון בהתאם ג משנה א, פרק
סמוך. מהם אחד כל שיהיה סומך 5)שנצטרך ידי על נסמך

פי  על סמוך שיהיה ולא אחר, מפי נסמך הוא שאף כזה,
רבה 6)עצמו. בראשית במדרש שדרשו כמו אותם, מינה

אותם  שמינה - לכם ואגידה "האספו ו אות צ"ט, פרשה
ישראל" מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר כמו זקנים

לרמב"ם). בהגהותיו מלך, יא,7)(קריית (במדבר ככתוב
הרוח". עליהם כנוח ויהי עליו... אשר הרוח מן "ויאצל כה)

רבינו 8) ומשה רבינו ממשה "ויהושע רבינו: הקדמת השווה
ישראל". אלוקי מה' שכולם נמצא הגבורה ראש 9)מפי

ג. הלכה א, פרק לעיל ראה מצינו 10)הסנהדרין, שהרי
למרות  א), ה, (סנהדרין רבי מפי שנסמך חנה בר ברבה

הסנהדרין. מן היה ולא החורבן לאחר היה הקדוש שרבינו

.áeÎÓÒiL ‡Ï ?˙B¯B„Ï ‰ÎÈÓq‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿ƒ»¿…∆ƒ¿¿
Ô‰È„È11Ô˜f‰ L‡¯ ÏÚ12,Èa¯ BÏ ÔÈ¯BwL ‡l‡ , ¿≈∆«…«»≈∆»∆ƒ«ƒ

Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈÂ ,CeÓÒ z‡ È¯‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈«¿»¿≈¿¿»
˙BÒ˜ ÈÈ„ elÙ‡13. ¬ƒƒ≈¿»

ביד.11) שהייתה ליהושע, משה לסמיכת בניגוד
חכם".12) אלא זקן "אין לב:) (קידושין כמאמרם החכם,
ותשלומי 13) כפל תשלומי כגון קנסות: דיני ב. יג, סנהדרין

מומחים  שלושה אלא אותם דנים שאין וחמישה, ארבעה
ח  הלכה ה, פרק לקמן רבינו בלשון כמבואר הסמוכים, והם

שם. ובביאורנו

.â˙ei„Ï ÌÈ˜f‰ ÈepÓ ‡È‰L ‰ÎÈÓÒ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â14 ¿≈¿ƒ¿ƒ»∆ƒƒ«¿≈ƒ¿«»
‰LÏLa ‡l‡15ÈtÓ CeÓÒ Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ∆»ƒ¿»¿∆ƒ¿∆»∆»≈∆»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡16e¯‡aL BÓk ,17. ¬≈ƒ¿∆≈«¿

פר 14) על זקנים סמיכת שהיא אחר, מסוג לסמיכה בניגוד
עליו. סומכים הסנהדרין מן ששלושה ציבור, של דבר העלם
שלא  י, הלכה ג, פרק הקרבנות מעשה בהלכות כמבואר

כאן. בה ב.15)ידובר יג, השניים 16)סנהדרין אבל
ברבי  מצינו שכן סמוכים, שיהיו הכרח אין עימו המצטרפים
שניים, עוד עימו והיו זקנים, חמישה שסמך בבא, בן יהודה
א), יד, (שם יהודה רבי של כבודו משום אותם, חושב ואינו
רבי  עם יחד מלמנותם נמנע היה לא סמוכים היו ואילו

(רדב"ז). בכבודו פגיעה זו שאין הלכה 17)יהודה, לעיל
בית  עד איש מפי איש רצופה להיות מוכרחה שהסמיכה א,

רבינו. משה של דינו

.ãÌÈ‰Ï‡ Èe¯˜ ÔÈ‡18ı¯‡a CÓÒpL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ≈»¡…ƒ∆»≈ƒ∆ƒ¿«¿∆∆
„·Ïa Ï‡¯OÈ19ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÌÈL‡‰ Ì‰Â . ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈»¬»ƒ«¬»ƒ»¿ƒ

Ôe„Ï20epÓe Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ e˜„aL ,21 »∆»¿»≈ƒ∆∆∆ƒ¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ eÎÓÒÂ Ì˙B‡»¿»¿»

ירשיעון 18) "אשר ח) כב, (שמות ככתוב קנסות, דיני לדון
"ראה  ורבנות. שררה לשון - אלהים שניים". ישלם אלהים
אונקלוס: מתרגם א) ז, (שמות לפרעה" אלהים נתתיך

א). ב, לסנהדרין (רש"י לפרעה" רב סנהדרין 19)"מניתיך
שאין  - וליכא" בעינן "אלהים ב פד, קמא בבבא וכן א. יד,

בבבל. ומידותיהם.20)מומחים חכמתם בזכות

מומחים 21) שהם שקבעו אותן, והמחו התימנים: יד בכתב
ובקיאים.

.äÂÈ„ÈÓÏ˙Ï CÓBÒ CÓÒpL ÈÓ Ïk ‰È‰ ‰BL‡¯a22. »ƒ»»»»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»
Ïl‰Ï „B·k e˜ÏÁ ÌÈÓÎÁÂ23‡lL eÈ˜˙‰Â ,Ô˜f‰ «¬»ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈¿ƒ¿ƒ∆…

˙eL¯a ‡l‡ CÓÒ Ì„‡ ‡‰È24‡‰È ‡lLÂ .‡ÈOp‰ ¿≈»»ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ¿∆…¿≈
BnÚ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ‡ÈOp‰25. «»ƒ≈∆»ƒ≈»»«≈ƒƒ

‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ CÓBÒ ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰È‰È ‡lLÂ¿∆…ƒ¿∆«≈ƒ≈∆»ƒ≈»»
„Á‡ ÏÎÏ LÈ - ‰¯e·Á‰ ¯‡L Ï·‡ .BnÚ ‡ÈOp‰«»ƒƒ¬»¿»«¬»≈¿»∆»
ÌÈL eÈ‰iL ‡e‰Â .‡ÈOp‰ ˙eL¯a CÓÒÏ Ì‰Ó≈∆ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿¿«ƒ

BnÚ26‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÎÈÓÒ ÔÈ‡L ,27. ƒ∆≈¿ƒ»»ƒ¿»

תלמידיו.22) סומך התימנים: יד יד 23)בכתב  בכתב
מבית  שהוא הלל, לבית כלומר, הזקן, הלל לבית כבוד הנ"ל:
ב): הלכה א פרק (סנהדרין בירושלמי הנוסח וכך המלך. דוד
רבן  כגון תלמידיו את ממנה ואחד אחד כל היה "בראשונה
חזרו  יהושע... רבי ואת אליעזר רבי את מינה זכאי בן יוחנן
לדעת  שלא שמינה דין בית אמרו: הזה, לבית כבוד וחלקו

מינוי". מינויו אין ומדעתו.24)הנשיא בהסכמתו
ורבינו 25) שם, הירושלמי פי על לזה, זה כבוד שיחלקו כדי

(רדב"ז). דין" "בית במקום דין" בית "אב שם  גורס
סמוכים.26) שאינם פי על ג.27)אף הלכה לעיל כמבואר

עדיין  הנשיא, ברשות הסמוך מינהו שאפילו כאן, וחידש
(לחם  משלושה פחות סמיכה שאין עימו, שניים שיהיו צריך

משנה).

.åÈt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈ˜Ê ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈ƒ¿»»»∆¿««ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒ ÔÈÎÓBq‰ el‡L28eÈ‰ elÙ‡ . ∆≈«¿ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ»

ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ CÓÒp‰Â ,ı¯‡a ÔÈÎÓBq‰«¿ƒ»»∆¿«ƒ¿»»»»∆≈
ÔÈÎÓBÒ29‰ˆeÁa ÔÈÎÓBq‰ eÈ‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ»«¿ƒ¿»

ÔÈÎÓBÒ - ı¯‡a Ì‰ÈL eÈ‰ .ı¯‡a ÔÈÎÓÒp‰Â ı¯‡Ï»»∆¿«ƒ¿»ƒ»»∆»¿≈∆»»∆¿ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÎÓBq‰ ÌÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆≈ƒ«¿ƒ¿»

„Á‡30BÏ ÔÈÁÏBL ‡l‡ ;31‡e‰L BÏ ÔÈ·˙Bk B‡ ∆»∆»¿ƒ¿ƒ∆
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ˙BÂ ,CeÓÒ32ÏÈ‡B‰ , »¿¿ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ

ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎÂ .ı¯‡a Ì‰ÈLe¿≈∆»»∆¿»∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈
ÌÈ¯ˆÓ33‰ÎÈÓÒÏ ‰Èe‡¯34. ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

א.28) יד, שליח.29)סנהדרין ידי על או בכתב
לארץ 30) בחוץ ונסמכים בארץ סומכים שם: שאמרו מתוך

על  אף בארץ שניהם שאם למד, אתה - מועילה הסמיכה אין
(רדב"ז). סומכים אחד במקום שאינם לו 31)פי מודיעים

שליח. ידי ב.32)על הלכה לעיל אף 33)כמבואר
וסיעתו. עזרא בימי בבל עולי בה החזיקו שלא פי על

לעניין 34) ישראל ארץ קדושת קדושה שאינה פי על אף
הֿו) הלכה א פרק תרומות הלכות (ראה ומעשרות תרומות
לעניין  וכן ישראל. ארץ בקדושת היא הרי סמיכה לעניין -
(ראה  מחולים שעוונותיו בה, והנקבר ישראל בארץ הדר
היא  הרי י"אֿי"ב) הלכה ה פרק מלכים הלכות לקמן
א, ה, מסנהדרין רבינו דברי ומקור (רדב"ז). בקדושתה
העומדות  בעיירות ולהורות לדון רשות נטל חנה בר שרבה
- הסמיכה מועילה להן ואם לארץ, מחוץ שהן הגבולין, על
שכן, כל לא מצרים עולי בה שהחזיקו ישראל, לארץ
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הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.æ˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35„Â„Â . ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««¿»ƒ
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰36. «∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.ç.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…
Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם
אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה

ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.è¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.éÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.àéCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא
בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו

בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו
ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
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בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.áé‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆

ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.âéÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
ד)65)מלכותי. ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) הוא ה,66)"כי סנהדרין
ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט א.

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין בית קק שהפקר
ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו - רגליו מבין
ישראל  ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד כלומר,
ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים, וחכמיה
עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין אבל
שראשי  ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר והטעם
מזרע  הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם הגולה
המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות, דוד
ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט. דהכא
אנו  ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד) משנה
אנשי  בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו חוששים

בלבד". מקומו

.ãéÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.åèÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני

.àÏL ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆∆»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L2‰pË˜ È¯„‰Ò ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .3ÏÎÏ ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ«¿∆¿≈¿«»¿»
Ë·LÂ Ë·L4ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎÏe ≈∆»≈∆¿»ƒ»ƒ∆»«ƒ≈ƒ

„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL5Ác‰L Ë·M‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈc ÔÈ‡Â .6 ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈»ƒ…∆«≈∆∆À«
Blk7¯˜M‰ ‡È· ˙‡ ‡ÏÂ8ÈÈ„a ÏB„b Ô‰k ˙‡ ‡ÏÂ À¿…∆¿ƒ«∆∆¿…∆…≈»¿ƒ≈
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הלכה  לקמן וראה משנה). (כסף מועילה ובה לה, שהסמיכה
את  לכוף מועילה ישראל שבארץ דין בית רשות שאין י"ד,
מגדיר  ז הלכה שם תרומות ובהלכות לארץ. בחוץ דין בעלי

מצרים. עולי בה שהחזיקו הארץ גבולות רבינו

.æ˙Á‡ ÌÚÙa ‰‡Ó elÙ‡ CÓÒÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ35„Â„Â . ≈«¿ƒƒ¿…¬ƒ≈»¿««««¿»ƒ
„Á‡ ÌBÈa ÛÏ‡ ÌÈLÏL CÓÒ CÏn‰36. «∆∆»«¿ƒ∆∆¿∆»

זקנים 35) לחמישה סמך בבא בן יהודה רבי א. יד, סנהדרין
אחת  בפעם זקנים שבעים סמך רבינו ומשה אחת בפעם

למבי"ט). ספר הלכה 36)(קרית י, פרק סנהדרין ירושלמי
כל  את דוד עוד "ויוסף א) ו, (שמואלֿב לפסוק בקשר ב
שלושים, שם: גורס ורבינו אלף", שלושים בישראל בחור

משנה). (לחם שבגירסתנו אלף תשעים במקום

.ç.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈ¯·„Ï eˆ¯iL ÈÓ Ïk ˙BpÓÏ Ô‰Ï LÈÂ¿≈»∆¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÌÎÁ ?„ˆÈk .ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ≈«»»

‡ÏÙÓ37˙È·Ï LÈ - dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ˙B¯B‰Ï Èe‡¯L À¿»∆»¿¿»«»À»≈¿≈
Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ ÔzÏÂ B˙B‡ CÓÒÏ ÔÈc38˙B¯B‰Ï ‡ÏÂ , ƒƒ¿…¿ƒ≈¿»¿…¿

¯z‰Â ¯eq‡a ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ .¯z‰Â ¯eq‡a39‡ÏÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆≈¿…
Ï·‡ ,‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ˙eL¯ ezÈ B‡ .˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈»ƒ¿¿»∆¿»∆¬»
‡Ï Ï·‡ ,˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï B‡ .˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ‡Ï…»ƒ≈¿»»ƒ≈¿»¬»…

ÔÈÓeÓa ˙B¯BÎa ¯Èz‰Ï40¯Èz‰Ï ˙eL¯ BÏ ezÈ B‡ . ¿«ƒ¿¿ƒƒ¿¿¿«ƒ
„·Ïa ÌÈ¯„41ÌÈÓ˙k ˙B‡¯Ï B‡ ,42‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»ƒƒ¿«ƒ¿¿»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

ובקי.37) ממונות.38)מומחה יטעה 39)בדיני שאם
מלשלם  פטור יהיה ויפסידנו המותר את ויאסור בהוראתו
המומחה  שכל אתה, "פטור א) לג, (סנהדרין שאמרו כמו
דיבור  ב ה, שם בתוספות וראה מלשלם", פטור לרבים

גמיר. אי לשחטם 40)המתחיל: מותר קבוע, המום שאם
ואין  א, הלכה ב פרק בכורות בהלכות כמבואר במדינה
הנשיא  לו שנתן מומחה פי על אלא הבכור את שוחטים

א. הלכה ג פרק שם רבינו כלשון מתירם 41)רשות, שאין
ה. הלכה ד, פרק נדרים הלכות ראה מובהק, חכם אלא

הם 42) דם אם ספק אשה, בגד על שנמצאו אדומים, כתמים
כמבואר  וטהורה, הוא אדום צבע שמא או טמאה, והיא
אלא  בודקם ואינו [=ל"ט]. ל"ו הלכה ביאה איסורי בהלכות
א  פרק חגיגה בירושלמי כמבואר לכך, רשות שנטל החכם
אחד, לדבר ראוי הדברים לכל "הראוי אמרו: ושם ח. הלכה

ראוי". אינו אחד לדבר אפילו הדברים לכל ראוי ושאינו

.è¯ÓBÏÂ ,ÔÓÊ „Ú ˙eL¯ ÔzÏ ÔÈÎÓBqÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈«¿ƒƒ≈¿«¿«¿«
‡B·iL „Ú ˙B¯B‰Ï B‡ Ôe„Ï ˙eL¯ EÏ LÈ :CÓÒpÏ«ƒ¿»≈¿¿»¿«∆»
enÚ ‰z‡ ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk B‡ ,Ô‡ÎÏ ‡ÈOp‰«»ƒ¿»»¿«∆≈«»ƒ»

‰È„na43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»¿≈…«≈»∆

הנ"ל.43) חגיגה בירושלמי וכן ב ה סנהדרין

.éÈt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ BÈÚa ‡ÓeÒ ‡e‰L ‡ÏÙÓ ÌÎÁ»»À¿»∆»¿≈««««ƒ
ÈÈ„Ï Èe‡¯ ‡e‰L44B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ - ˙BBÓÓ ∆»¿ƒ≈»≈¿ƒ

˙BBÓÓ ÈÈ„Ï45ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ,46. ¿ƒ≈»ƒ¿≈∆≈»¿»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ47. ¿≈…«≈»∆

ט.44) הלכה ב, פרק לעיל יהיה 45)כמבואר יטעה שאם
א. הלכה ו, פרק לקמן ראה מלשלם, הוא 46)פטור שהרי

ט. הלכה ב פרק כדלעיל בסנהדרין, להיות פסול
על 47) מצטער היה לוי בן יהושע רבי שם. חגיגה ירושלמי

סומא  שהיה מפני יכול, ולא לסמכו שרצה אחד תלמיד
לעיל. וכמבואר מעיניו באחת

.àéCÓBÒ ‡l‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰È‰ ‡lL È¯‰48„Á‡ ¬≈∆…»»¿∆∆ƒ¿»≈∆»≈∆»
Bcˆa ÌÈL ·ÈLBÓ -49‰Ê B‡ ,„Á‡k ÌÈÚ·L CÓBÒÂ , ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆

ÔÈc ˙Èa ÌÈÚ·M‰Â ‡e‰ ‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿««»«¬∆¿«ƒ¿ƒ≈ƒ
ÈÏ ÔÈ‡¯ .ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈ„ Èza eÎÓÒÈÂ ,ÏB„b‰«»¿ƒ¿¿»≈ƒƒ¬≈ƒƒ¿ƒƒ
ı¯‡aL ÌÈÓÎÁ‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡L :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»«¬»ƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ50el‡ È¯‰ - Ì˙B‡ CÓÒÏÂ ÌÈic ˙BpÓÏ ƒ¿»≈¿««»ƒ¿ƒ¿…»¬≈≈
˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï Ô‰Ï LÈÂ ,ÌÈÎeÓÒ51Ô‰Ï LÈÂ ,52 ¿ƒ¿≈»∆»ƒ≈¿»¿≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï CÓÒÏ53ÌÈÓÎÁ‰ eÈ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ . ƒ¿…«¬≈ƒƒ≈»»»«¬»ƒ
‰ÎÈÓq‰ ÏÚ ÔÈ¯ÚËˆÓ54˙BÒ˜ ÈÈ„ eÏËaÈ ‡lL È„k ƒ¿«¬ƒ««¿ƒ»¿≈∆…ƒ»¿ƒ≈¿»

Ï‡¯OiÓ55ÔÈ¯fÙÓ Ï‡¯OiL ÈÙÏ ?56¯LÙ‡ È‡Â , ƒƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ¿»≈¿À»ƒ¿ƒ∆¿»
Ôlk eÓÈkÒiL57- CeÓÒ ÈtÓ CeÓÒ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . ∆«¿ƒÀ»¿ƒ»»»»ƒƒ»

l‡ ,Ôlk ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡ÏkÏ ˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ ‡58, ≈»ƒ««À»∆»»ƒ≈¿»«…
Ú¯Î‰ CÈ¯ˆ ¯·c‰Â .ÔÈc ˙Èa ÈtÓ CÓÒ È¯‰L59. ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ≈ƒ¿«»»»ƒ∆¿≈«

סמוך.48) התימנים: יד דיינים 49)ובכתב סמיכת שאין
ב. הלכה לעיל וכמבואר בשלושה פי 50)אלא על אף

אחד. סמוך אפילו ביניהם אותם 51)שאין דנים שאין
ה  פרק ולקמן ד הלכה לעיל כמבואר בארץ, הסמוכים אלא

ח. חכמי 52)הלכה כל בהסכמת שנתמנו אלו לסמוכים,
ישראל. משנה 53)ארץ א פרק (סנהדרין המשנה ובפירוש

בית  שתמצא אפשר אי כן, תאמר לא "שאם רבינו: מנמק ג)
מהם  אחד כל שיהיה שנצטרך לפי לעולם, הגדול דין
שנאמר: כמו שישובו (=הבטיח) יעד והקב"ה סמוך...
כשיכין  ספק בלא יהיה וזה כבראשונה". שופטייך "ואשיבה
בוא  לפני חכמתם ותגדל אדם... בני ליבות יתברך הבורא
עשר  כמו "והיום ספר: בקרית המבי"ט וכתב המשיח".
שבארץ  ישראל חכמי רוב הסכימו ה'רח"ץ בשנת שנים
ז"ל, בירב יעקב רבי הרב מורינו בדורו לגדול לסמוך ישראל
עליון, מפי יבורכו המובהקים מתלמידיו קצת סמך והוא

אמן". ליושנה, העטרה תיבטל.54)להחזיר שלא
בבא 55) בן יהודה ברבי א) יד, (סנהדרין שמצינו כמו

בו  וכשהכירו זקנים, חמישה וסמך למות עצמו את שסיכן
שלא  גזירתם על שעבר על והרגוהו דקרוהו האויבים
לחדש  אפשר תמיד והלא הזה, הסיכון כל מה לשם לסמוך,

הארץ.56)הסמיכה? כולם 57)ברחבי שיתקבצו
אחד. מעמד וסומכם,58)למקום בצידו שניים כשמושיב

לקמן  כמבואר סמוכים בשלושה אלא קנסות דיני דנים שאין
ח. הלכה ה בזה,59)פרק מדגיש רבינו ברורה. החלטה

"נראים  המשפט: אל חוזר וזה אצלו, בספק הדבר שעדיין
ידי  על דיינים מינוי בדבר החידוש שכל וכו'. הדברים" לי
בירור  אצלו נתברר לא עדיין ישראל, ארץ חכמי כל הסכמת
כתב  בנעוריו שחיברו הנ"ל, המשנה שבפירוש בעוד סופי.
שאותה  רבינו, שחשש ונראה וודאית. כהחלטה חידוש אותו
ידוע  שהרי לדחותה, יש הנ"ל, בפירושו שהביא ראייה
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בכתובים  כמבואר המשיח לפני יבוא הנביא שאליהו
כמבואר  השילוני, אחיה מפי סמוך הוא והרי כג), ג (מלאכי
לפני  אחרים יסמוך וממילא הזה, לספר רבינו בהקדמת
ראיית  את לדחות כדאי זה אין אולם (רדב"ז). המשיח ביאת

שהרי תחילה רבינו, יבוא שאליהו אמרו: ב מג, בעירובין
קיים יהיה הגדול דין שבית הרי הגדול, דין עוד לבית בארץ

כדברי  החכמים בהסכמת שנסמך כורחך ועל אליהו בוא לפני
להעיר, וכדאי שם). לעירובין בהגהותיו חיות (מהר"ץ רבינו
המוזכר  לרבינו המשנה פירוש של הערבי המקור שבנוסח
ואף  יעמידם שהמשיח תאמר, "ושמא כתוב: נב אות לעיל
ביארנו  שכבר לפי מוכחש, זה הרי סמוכים, שאינם פי על
יגרע  ולא בתורה יוסיף לא שהמשיח זה, ספרנו בהקדמת
סבור  ואני פה, שבעל בתורה ולא שבכתב בתורה לא ממנה
מסימניו  יהיה וזה המשיח התגלות לפני תשוב שהסנהדרין
בצלאל  (רבי וכו' כבראשונה" שופטייך ואשיבה אמר:
וינציאה  דפוס סנהדרין, המשנה לפירוש בהגהותיו אשכנזי
יעקב  רבי של הסמיכה בקונטרס וכן רבינו, בשם שפ"ו,

בירב).

.áé‰ˆeÁ e‡ˆÈÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÎÓÒpL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¿»¿»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ì‰ È¯‰ - ı¯‡Ï60 »»∆¬≈≈»ƒƒ≈¿»¿»»»∆

ı¯‡a ˙‚‰B ÔÈ¯„‰qL ;ı¯‡a ÌÈcL C¯„k¿∆∆∆»ƒ»»∆∆«¿∆¿ƒ∆∆»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e61ÌÈÎeÓÒ eÈ‰iL ‡e‰Â ,62. ¿»»»∆¿∆ƒ¿¿ƒ

"שבאו 60) ב): פד, קמא (בבא אמרו וכן א. יד, סנהדרין
שהזיק, התם השור בעל את והעידו לבבל ישראל ארץ חכמי
וראה  מומחים. בפני אלא אינם אלה קנסות ודיני בפניהם"

י"ב. הלכה ה פרק א.61)לקמן ו, במכות משנה
בארץ.62) סמוכים התימנים: יד בכתב

.âéÏ··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯63Ô‰ CÏÓ ÌB˜Óa - »≈»À∆¿»∆ƒ¿∆∆≈
ÌÈ„ÓBÚ64˙Bc¯Ï Ô‰Ï LÈÂ .65,ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ˙‡ ¿ƒ¿≈»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈¿»»

¯eÒÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .eˆ¯ ‡Ï ÔÈa eˆ¯ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ Ôe„ÏÂ¿»¬≈∆≈»≈…»∆∆¡«…»
‰„e‰ÈÓ Ë·L66.Ï··aL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯ el‡ - ≈∆ƒ»≈»≈»À∆¿»∆

לסנהדרין 63) (רש"י פרס מלכי מאת ושלטון כוח להם שיש
להלן. שיבואר כפי דוד, בית מלכות מזרע והם א), ה,

תוקף 64) להם שאין ישראל שבארץ מהנשיאים הם ועדיפים
ד)65)מלכותי. ה, (מלכיםֿא, ככתוב ולמשול, לשלוט

הנהר". עבר בכל רודה (שלמה) הוא ה,66)"כי סנהדרין
ממונם, להפקיר רשות להם ויש שררה. לשון - שבט א.

"ומחו  דרשו: ושם שם). (רש"י הפקר דין בית קק שהפקר
ברבים", תורה שמלמדים הלל של בניו בני אלו - רגליו מבין
ישראל  ארץ בני והיתר, איסור ובדיני התורה בלימוד כלומר,
ב), יא, להוריות (רש"י חכם זה - שמחוקק עדיפים, וחכמיה
עדיפים, שבבבל הגולה ראשי ממון הפקעת לעניין אבל
שראשי  ג) הלכה ט, פרק (כלאים בירושלמי מבואר והטעם
מזרע  הם ישראל ארץ ונשיאי מהזכרים, דוד בני הם הגולה
המתחיל: דיבור שם לסנהדרין בתוספות וכן הנקבות, דוד
ד, פרק (בכורות לרבינו המשנה פירוש והשווה שבט. דהכא
אנו  ש"אין חכם, להיות צריך אינו הגולה שראש ד) משנה
אנשי  בהסכמת אותו וממנים לייחוסו אלא לחכמתו חוששים

בלבד". מקומו

.ãéÔe„Ï Èe‡¯‰ Ôic ÏÎÂ67˙eÏb L‡¯ BÏ Ô˙pL , ¿»«»»»»∆»«…»
Ôe„Ï ˙eL¯68Û‡ ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - ¿»≈¿»¿»»»«

‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¬≈ƒƒ≈»»∆≈¿»
ı¯‡Ï69˙BÒ˜ ÈÈc Ô„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,70Ôic ÏÎÂ . »»∆««ƒ∆≈»ƒ≈¿»¿»«»

Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙Èa BÏ e˙pL ,Ôe„Ï Èe‡¯‰»»»∆»¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa Ôe„Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ôe„Ï ˙eL¿̄»≈¿»¿»∆∆ƒ¿»≈

ÌÈÏe·b‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ‰ ˙B¯ÈÚ·e71‡lL Èt ÏÚ Û‡ »¬»»¿««¿ƒ««ƒ∆…
Ô˙eL¯ ÔÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚa eˆ»̄«¬≈ƒƒ¬»¿»»»∆≈¿»
BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆»…∆«¬≈ƒƒ««ƒ∆≈
ÈÓÏ ‡l‡ Ô„ BÈ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï»ƒ≈¿»¿»»»∆≈»∆»¿ƒ
Ôe„ÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙‡ ÛÎÏ Ï·‡ ;BÏˆ‡ Ôe„Ï ‰ˆB¯L∆∆»∆¿¬»»…∆«¬≈ƒƒ¿»

˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏhiL „Ú ,˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ - Ì‰Ï72. »∆≈¿«∆ƒ…¿≈…»

במידות.67) והגון בתורה חכם ממון 68)שהוא בעסקי
לחבירו. אדם א.69)שבין ה, שלדיני 70)סנהדרין

ישראל  ארץ של דין בית ידי על להיסמך הוא צריך קנסות
א. יד, ובסנהדרין ד הלכה לעיל הנמשכות 71)בלבד,

וברש"י). א ה, (סנהדרין ישראל ארץ סנהדרין 72)אחרי
רשות  ונטילת לחוד שסמיכה רבינו, מדברי מבואר שם.
אלא  אינה קנסות דיני לדון סמוך להיקרא - סמיכה לחוד.
הדין, בעלי את ולכוף לדון - רשות ונטילת ישראל, בארץ
ראש  ידי על ובין ישראל שבארץ דין בית ידי על בין מועילה
בפירושו  שרבינו להעיר וראוי כדינו. אחד כל שבבבל, הגולה
ממונה  - ישיבה ראש אומר: ד משנה ד, פרק בכורות למשנה
מאוד, התורה בחכמת גדול שיהא ראוי אבל בארץֿישראל,
בזמן  ישראל בארץ פנים בשום ממנו גדול יימצא שלא עד

אותו. שממנים

.åèÈtÓ B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,Ôe„Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈≈«ƒ¿≈
Ôe‚‰ BÈ‡L73¯·ÚL ,74B‡ ,˙eL¯ BÏ Ô˙Â ˙eÏb L‡¯ ∆≈»∆»«…»¿»«¿

ÔÈc ˙Èa eÚhL75˙eL¯‰ ÔÈ‡ - ˙eL¯ BÏ e˙Â ∆»≈ƒ¿»¿¿≈»¿
ÏÚa LÈc˜n‰L .Èe‡¯ ‡‰iL „Ú ÌeÏk BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆¿«∆¿≈»∆««¿ƒ««

ÌeÓ76ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‰M„w‰ ÔÈ‡ - ÁaÊnÏ77. «ƒ¿≈«≈«¿À»»»»»

טובות.73) כך.74)במידות על הוא שחשוד בזדון,
בזדון.75) כך על לעבור חשודים שאינם ישראל, שבארץ
מום.76) בעלת על 77)בהמה להיקרב הגוף קדושת

ותצא  פדיון וצריכה דמים קדושת היא קדושה אבל המזבח.
י. הלכה א, פרק מזבח איסור בהלכות כמבואר לחולין,

חֿט. הלכה ג, פרק לעיל והשווה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שבעים 1) של דין בית פי על אלא מבוצעים שאינם הדברים

הדין  בית חברי ומספר נפשות, לדיני הדין בית הרכב ואחד.
ממונות  דיני בין ההבדל והשנה. החודש עיבור מכות, לדיני
הישיבות. מנהג לפי בחוץֿלארץ קנסות גביית קנסות. לדיני
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EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות

ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה
עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.á‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול
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ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין

מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה
ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.âÚ¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.ãkÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.ä‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.åL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.æ‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.ç˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»
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˙BLÙ9ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡10˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ ; ¿»∆»¿≈ƒ«»¬»ƒ≈»
‰LÏLa - [ÏB„b Ô‰k ÏL]11ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ .12Ô˜Ê ∆…≈»ƒ¿»¿≈≈ƒ»≈

‡¯ÓÓ13˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈOBÚ ‡ÏÂ ,14˙‡ ÔÈ˜LÓ ‡ÏÂ , «¿≈¿…ƒƒ«ƒ««¿…«¿ƒ∆
‰ËBq‰15ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ , «»∆»¿≈ƒ«»¿≈ƒƒ«
¯ÈÚ‰16˙B¯ÊÚ‰ ÏÚÂ17˙ÓÁÏÓÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡ÏÂ , »ƒ¿«»¬»¿…ƒƒ¿ƒ¿∆∆

˙eL¯‰18„È„ÓÏÂÏÏÁ‰ ˙19ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡l‡ , »¿¿ƒ¿ƒ«∆»»∆»«ƒ≈ƒ
EÈÏ‡ e‡È·È Ï„b‰ ¯·c‰ Ïk :¯Ó‡pL .ÏB„b‰20. «»∆∆¡«»«»»«»…»ƒ≈∆

ה"ג 2) פ"א מלכים ובהל' מ"ב, פ"ג סנהדרין תוספתא
נביא. עלֿפי גם להיות צריך שהמינוי רבינו, מוסיף
ודוד  וכשאול דינו, ובית רבינו משה שמינהו "כיהושע

דינו". ובית הרמתי שמואל עשרים 3)שמינם בת שהיא
דיינים. יב.4)ושלשה אות בביאורנו ה"ב פ"א, לעיל ראה

סנהדראות 5) שהעמיד במשה שמצינו "כמו ב: טז, סנהדרין
ומפרש  הוא". ואחד שבעים במקום - ומשה יתרו), (=בעצת
ושקול  (=השכינה) הדבור עלֿפי שופט היה משה רש"י:

שבירושלים. גדולה עבודהֿזרה,6)כסנהדרי לעבוד
עירם". יושבי את "וידיחו יד) יג, (דברים הכתוב מלשון

שבט,7) של ברובו הואֿהדין א ב, בסנהדרין רש"י ולדעת
כנראה  בזה, מודה שרבינו ויתכן, ככולו. רובו הוא: שכלל
בחידושי  וראה ה"ב. פ"ד, זרה עבודה בהל' מדבריו

שם. במראה 8)מהרש"א שמע שלא מה המתנבא
פ"ה, ע"ז (הל' לחבירו ונאמר לו נאמר שלא מה או הנבואה,

ביתֿדין.9)ה"ח). מיתת שעונשו חטא, שחטא
בתורה 10) "נאמר פירשו: א טז, שם ובגמרא א, ב, סנהדרין

- שעריך" אל ההוא... האיש את "והוצאת ה) יז, (דברים
שבשעריך  (=לביתֿדין לשעריך מוציא אתה ואשה איש
לשעריך" השבט כל מוציא אתה ואי קטנה) סנהדרי שהוא
"גזירהֿשוה" לומדים - השקר נביא גדולה. בסנהדרי אלא
שימרה  עד ממרא נעשה אינו ממרא זקן מה ממרא, מזקן
אלא  נידון אינו נביא אף שבירושלים, הגדול ביתֿדין פי את

הדבר "כל שנאמר: גדול, כהן הגדול. הגדול בביתֿדין
אליך, יביאו גדול) כהן (כגון גדול" של דבריו - אליך יביאו

שם). (רש"י הוא ואחד שבעים במקום - שם.11)ומשה
נעשה.12) אין התימנים: התימנים:13)בכת"י בכת"י

ימרה  אשר איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב כלשון ממרה.
ומורה  החכמים, חבריו דברי על חולק זה זקן וגם פיך", את
על  שיחלוק עד ממרה נעשה ואינו כהוראתם, שלא לעשות
שנאמר  ה"ח). פ"ג, ממרים הל' לקמן (ראה הגדול ביתֿדין
ביתֿדין  שהוא המקום" אל ועלית "וקמת ח) יז, (דברים
וברש"י). א טז, (סנהדרין שבירושלים הגדול

אין 14) אחרים, אלהים לעבוד ה' מעבודת הודחו שתושביה
את  "והוצאת שנאמר: הגדול, בביתֿדין אלא אותה דנים
מוציא  אתה ואשה איש - שעריך" אל ההוא... האיש
כל  את מוציא אתה ואי שבשעריך, לביתֿדין - לשעריך
ה"ג. פ"ד, ע"ז הל' והשווה (שם). לשעריך כולה העיר

ה,15) (במדבר היא וטהורה בבעלה בגדה לא אם לבדוק
הזאת, התורה כל את הכהן לה ועשה בה: שנאמר כז),
שם  מה יורוך, אשר התורה פי על ממרא: בזקן ונאמר
ב). ז, (סוטה הגדול בביתֿדין כאן אף הגדול, בביתֿדין

א"י.16) קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים,
ירושלים.17) מקדושת גדולה שקדושתן המקדש, חצרות

ישראל 18) גבול את להרהיב כדי המלך שנלחם המלחמה
עזרת  או עממים, שבעה למלחמת בניגוד בגדולתו. ולהרבות
(הל' מצוה מלחמת הנקראת: עליהם, הבא צר מיד ישראל

ה"א). פ"ה, הכהו,19)מלכים מי נודע שלא הרוג,
החלל, אל הקרובה והעיר סביבותיו. הערים אל ומודדים

ב). כא, (דברים ערופה עגלה בסנהדרין 20)מביאה ודרשו
דבר  הוא הרציחה וענין קשה". דבר - גדול "דבר א טז,
ישראל... לעמך "כפר ח) כא, (דברים בו נאמר שהרי קשה,
מקורם  אלו וכל (רדב"ז). עמך" בקרב נקי דם  תתן ואל
שנאמר  והעזרות, העיר הוספת ב. ועמ' א טז, בסנהדרין
תבנית  את אתך מראה אני אשר "ככל ט) כה, (שמות
משכן  מה הבאים, לדורות תעשו כן - תעשו" וכן המשכן...
סנהדרי  ע"פ לדורות אף גדולה, כסנהדרי שהוא משה, ע"פ
(דברי  שנאמר רשות, למלחמת הוצאה (רש"י). גדולה
בניהו. בן יהוידע אחיתופל "ואחרי לד) כז, הימיםֿא
סנהדרין", זה - יהוידע בן בניהו יועץ, זה - אחיתופל
למלחמה. לצאת רשות מהם ליטול בסנהדרין שנמלכים
אומר: יעקב בן אליעזר רבי ב: יד, שם - החלל מדידת
רוצח  בהל' אולם (רדב"ז). סנהדרין זו זקניך - זקניך ויצאו
מביתֿדין  זקנים חמשה "ויוצאים רבינו: כותב ה"א פ"ט
שסביבות  הערים אל ממנו ומודדים שבירושלים... הגדול
שהם  מהם, חמשה אלא יוצאים כולם שלא הרי החלל".
פ"ט  בסוטה המשנה מלשון נראה וכך הגדול. ביתֿדין חברי
הגדול. ביתֿדין חברי שהם חמשה, אלא יצאו שלא מ"א,
ביתֿדין  ברשות יצאו החמשה שאלה בלחםֿמשנה, וראה
בהל' שכתב מה כאן רבינו שהשמיט להעיר, ויש הגדול.
אלא  גדול כהן מעמידים "אין הט"ו: פ"ד המקדש כלי
פ"ג, סנהדרין בתוספתא ומקורו ושבעים", אחד של ביתֿדין

מ"ב.

.á‰LÏLe ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁÙa ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡21, ≈»ƒƒ≈¿»¿»≈∆¿ƒ¿»
ÔÈa ,Ì„‡ ÏL ˙BLÙ ÈÈc ÔÈa .‰pË˜ È¯„‰Ò Ô‰L∆≈«¿∆¿≈¿«»≈ƒ≈¿»∆»»≈

‰Ó‰a ÏL ˙BLÙ ÈÈc22¯BL ÔÈc ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ≈¿»∆¿≈»¿ƒ»≈»ƒ
Ï˜Òp‰23˙Úa¯p‰ ‰Ó‰a‰ ‡ÏÂ24Ú·B¯‰ B‡25‡l‡ «ƒ¿»¿…«¿≈»«ƒ¿««»≈«∆»

‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a26·„Â È¯‡ elÙ‡ . ¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ¬ƒ¿…
ÒÏc¯·e27˙ea¯z Èa Ô‰L ,28,ÌÈÏÚa Ô‰Ï LÈÂ «¿¿»∆≈¿≈«¿¿≈»∆¿»ƒ

LÁ Ï·‡ .‰LÏLe ÌÈ¯OÚa Ô˙˙ÈÓ - e˙ÈÓ‰L∆≈ƒƒ»»¿∆¿ƒ¿»¬»»»
B˙B‡ ‚¯B‰ „Á‡ - ˙ÈÓ‰L29. ∆≈ƒ∆»≈

ה"ג.21) בסמוך מבואר שנאמר 22)הטעם א ב, סנהדרין
כמיתת  - יומת" בעליו וגם יסקל "השור כט) כא, (שמות

השור. מיתת כך ודינו 23)בעלים, ומת, אדם שנגח
לאדם.24)להסקל. אשה.25)שנבעלה שבעל שור

הבהמה 26) ואת יומת, "מות טו) כ, (ויקרא שנאמר שם,
בעשרים  הבהמה מיתת כך האדם, כמיתת - תהרוגו"
את  "והרגת טז): (שם, נאמר הרובעת בבהמה ובן ושלשה.
בהמה  אף בכ"ג, אשה מה יומתו". מות הבהמה ואת האשה

ביוונית 27)בכ"ג. - ברדלס ובורדלוס. התימנים: ובכת"י
הרע"ב  ולדעת לנמר, דומה טורפת חיה והיא פרדלית.
ויתכן  אלצב"ע. בערבית לה קוראים מ"ה, פ"א בבאֿקמא

ב. טו, סנהדרין ב'תוספות' ראה הצבוע, אדם 28)שזהו
בעלים  שם לגדלם, ומותר והואיל יזיקו, שלא לגדלם יכול
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ואינם  עליהם לא נקרא אם להרגם אסור ולפיכך כהפקר,
שכן 29)המיתו. שם, עקיבא רבי וכדעת ב. טו, סנהדרין

מועד  "והנחש מ"ה) פ"א, (בבאֿקמא המשנה סתמה
ה"ו. פ"א, ממון נזקי הל' והשווה לעולם".

.âÚ¯ ÌL ‡ÈˆBn‰30‰lÁz B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ -31‡l‡ «ƒ≈«≈»ƒ¿ƒ»∆»
„ˆ BÈ„a LiL ÈtÓ ,‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ«

˙Ó‡ ¯·c‰ ‰È‰È ‡nL ,˙BLÙ ÈÈc32.˙a‰ Ï˜q˙Â ƒ≈¿»∆»ƒ¿∆«»»¡∆¿ƒ»≈««
eÓ‡ ‡Ï33Òwa BÚ·B˙Ï ·‡‰ ‡·e ,ÏÚa‰ È¯·„34 …∆∆¿ƒ¿≈«««»»»¿¿«¿»

‰LÏLa BÈc -35‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡L ÔÈpÓe . ƒƒ¿»ƒ«ƒ∆≈»ƒƒ≈¿»∆»
Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·cL Èt ÏÚ Û‡ ?‰LÏLe ÌÈ¯OÚa36, ¿∆¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿≈«»»≈

‰„Ú - ‰„Ú‰ eÏÈv‰Â ‰„Ú‰ eËÙLÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈¿»¿»≈»¿ƒƒ»≈»≈»
,ÔÈ·iÁÓ‰ Ô‰Â - ˙ËÙBL ‰„Ú ;˙ÏvÓ ‰„ÚÂ ˙ËÙBL∆∆¿≈»«∆∆≈»∆∆¿≈«¿«¿ƒ
˙BÁt ‰„Ú ÔÈ‡Â ;ÔÈkÊÓ‰ Ô‰Â - ˙ÏvÓ ‰„ÚÂ¿≈»«∆∆¿≈«¿«ƒ¿≈≈»»

‰¯OÚÓ37È„k ,‰LÏL ÔÈÙÈÒBÓe ;ÌÈ¯OÚ È¯‰ - ≈¬»»¬≈∆¿ƒƒƒ¿»¿≈
Ïe˜L ÔÈc ˙Èa ‡‰È ‡lL38ÌÈa¯ È¯Á‡ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆…¿≈≈ƒ»¿ƒ¿∆«¬≈«ƒ

˙Bh‰Ï39. ¿«

דברים 30) (ראה בתולים לה מצא שלא וטוען אשתו, על
יד). להרגה,31)כב, ולא כתובתה להפסידה רק כשבא

ארוסה. כבר בהיותה תחתיו, שזינתה עדים מביא שאינו
תחתיו 32) שזינתה להעיד ויבואו עדים וישמעו הקול, שיצא

א). ח, עדים 33)(סנהדרין הבעל שהביא כגון נתאמתו,
לעדי  והזימום עדים האשה) (אבי האב והביא שזינתה,
שקר. עדי אחרי ומחזר שקרן הוא שהבעל ונתברר הבעל,

יט).34) כב, (דברים ככתוב סלעים, זה 35)מאה שדין
ה"ח  להלן כמבואר בשלשה, קנסות ודיני נפשות, צד בו אין

ב). עמ' עד 36)(שם רבו מפי איש חכמים שקיבלום
מסיני. לעדה 37)למשה מתי "עד כז) יד, (במדבר שנאמר

וכלב, יהושע יצאו המרגלים, עדת = הזאת" הרעה
עשרה. - הרעה העדה נמצאת היו, זוגי,38)שצדיקים

להכריע  יוכלו לא - לחצאים בדעותיהם יתחלקו שאם
רוב. "לא 39)מחוסר א) ב, (סנהדרין חכמינו דרשו

אחד  ע"פ לטובה הטייתך לרעה, הטייתך - לטובה כהטייתך
שזה  ואחד, עשרים רק שיהיו מספיק היה זה (ומטעם
ע"פ  (=לחובה) לרעה הטייתך לזכות), יכריע האחרון
דיינים, ושנים עשרים מספיקים היו זה ומטעם שנים".
בשנים, הטייה ויש מחייבים, עשר ושנים מזכים שעשרה
עוד  עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין ואין הואיל אולם
פ"ח  לקמן השווה ב). עמ' (שם ושלשה עשרים הרי אחד,

ה"ב. ופ"ט ה"א,

.ãkÓ˙B40‰LÏLa -41˙eÓiL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»¿««ƒ∆∆¿»∆»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏnLk42. ¿∆«¿ƒ

ארבעים.40) "ונגשו 41)מלקות א) כה, (דברים שנאמר
שקול  ביתֿדין ואין שנים, ושפטום: - ושפטום" המשפט אל
א). י, (סנהדרין שלשה הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים -

ישמעאל,42) לרבי בניגוד נפשות, כדיני אותו דנים אין
(ירושלמי  ושלשה בעשרים - מכות זה, שמטעם הסובר
דיבורֿהמתחיל: שם, ב'תוספות' וראה ה"ב, פ"א סנהדרין

עומדת). מיתה תחת מלקות

.ä‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Ú43‰MÓÁa -44. ¬ƒ«»∆¿»«¬ƒ»

ד).43) כא, (דברים בתורה "ויצאו 44)האמורה שנאמר:
ואין  שנים, - שופטיך שנים; - זקניך ושפטיך": זקניך
חמשה  הרי אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול ביתֿדין
היא  החלל סביבות הערים מדידת אבל א). יד, (סנהדרין
ולדעת  (רדב"ז). ה"א לעיל כמבואר הגדול, בביתֿדין
המדידה  פירושה - זו עדיפה והלחםֿמשנה הכסףֿמשנה
ברשות  למדוד היוצאים בחמשה שהיא ה"א, לעיל האמורה
אבל  יט, אות לעיל בביאורנו כמבואר הגדול, ביתֿדין
פ"ט  רוצח בהל' כמבואר בשלשה, אלא אינה עצמה העריפה
וכו', בקר" עגלת מביאים עיר אותה של "וביתֿדין ה"ב:
אחרי  בזה נמשך ורבינו א. יד, בסנהדרין ה'תוספות' דעת וכן
והכוונה  העגלה", "ועריפת האומרת: א ב, שם המשנה לשון

למדידה.

.åL„Á‰ ¯eaÚ45‰LÏLa -46. ƒ«…∆ƒ¿»

עשרים 45) במקום יום, שלשים שעבר החודש שיהיה
הוא 46)ותשעה. החודש אם קובע שלשה של ביתֿדין

"מועדי  ב עח, בנדרים וראה א). ב, (סנהדרין חסר או מעובר
אמרו: ב כה, השנה ובראש ביתֿדין". קידוש צריכים ה'
ממשה  יותר לרבים מומחה לך אין - לכם הזה החודש
ביתֿדין  ואין עמך. אהרן שיהיה עד הקב"ה: לו ואמר רבינו,
שם. ב'תוספות' כמפורש אחד, עוד עליהם מוסיפים - שקול

ה"הֿז. פ"א החודש קידוש הל' והשווה

.æ‰M‰ ¯eaÚ47‰Ú·La -48el‡ ÏÎÂ .49ÔÈÎeÓÒ50 ƒ«»»¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

(הל'47) אדרים שני אותה ועושים חודש, בה שמוסיפים
ה"א). פ"ד, החודש מתחילים,48)קידוש בשלשה

(משנה  בשבעה וגומרים ונותנים, נושאים ובחמשה
ה"טֿי. פ"ד, החודש קידוש בהל' וכמבואר א) ב, בסנהדרין

השבעה.49) כמבואר 50)כל הגדול, ביתֿדין ומחברי
שם. החודש קידוש ומקורו 51)בהל' שם. קדוה"ח הל'

אחר  הולכים "לעיבור ה"ב: פ"א סנהדרין בירושלמי
קוראים  "שם שם: כמבואר סמיכה, זוהי - ומינוי המינוי",
אלעזר  שרבי א, קיב, בכתובות וראה סמיכה". - למינוי
מלך). (קרית העיבור בסוד הושיבוהו ואח"כ בא"י, סמכוהו

.ç˙BÏÊb ÔB‚k ,˙BÒ˜ ÈÈc52˙BÏaÁÂ53ÈÓeÏL˙Â , ƒ≈¿»¿¿≈¿«»¿«¿≈
ÏÙk54‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â55ÒB‡‰Â , ≈∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿»≈

‰zÙÓ‰Â56‰LÏL ‡l‡ Ì˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«∆¿«≈»∆≈»ƒ»∆»¿»
ÌÈÁÓÓ57Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰ Ì‰Â ,58¯‡L Ï·‡ . À¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»

˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔB‚k ,˙BBÓÓ ÈÈc59ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ƒ≈»¿»¿«¿»≈»¿ƒƒ
„Á‡ elÙ‡Â ,˙BËBÈ„‰ ‰LÏL elÙ‡ ‡l‡ ,‰ÁÓÓÀ¿∆∆»¬ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»

Ô˙B‡ Ôc ‰ÁÓÓ60CÎÈÙÏ .61˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ÔÈc À¿∆»»¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿»
ˆBiÎÂÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a ‡ ¿«≈»∆¿»»»∆««ƒ∆≈≈ƒ

ÌÈ‰Ï‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL62ı¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏL , ∆»»»∆¡…ƒ¿ƒ≈ƒ∆∆∆
ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ63˙BÒ˜ ÈÈc Ôe„Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ;64 ƒ¿»≈ƒ¿≈»∆¿»ƒ≈¿»

.Ô˙eÁÈÏLaƒ¿ƒ»
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החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק
סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.èÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא

פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור
לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין

ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' הבהמה 74)א שדרכה
מתחת  מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות על
ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את ושברו רגליה

בתורת 75) משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה שזוהי
שחייב  מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא ממון

ה"ז). שם רבינו (לשון לשלם

.é„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.àéÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈

ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ
˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»

‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»
da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈

ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ
ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»
‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»

‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ

ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ
ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. ƒ¿ƒ¿≈∆≈»»»
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א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון

אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה
דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה

להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו
שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד

ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,
א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי

מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה
"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה

אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו
כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה

ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)
בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,

הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא
שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.áéCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.âé‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.ãéBÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.åè˙BÓ¯‚ ÈÈc112ÔÈ„Â Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a113. »∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.æèB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.æéı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ∆≈
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb118ÏÚ·Ï ÒiÙiL „Ú ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈¿««

BÈc119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔÈ„Ï121ÔÂÈÎÂ . ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»
¯eÚL BÏ ÔziL122BÏ Èe‡¯‰123ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ - ∆ƒ≈ƒ»»«ƒƒƒ≈

Òit˙ ‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL124OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…ƒ¿«≈¿≈ƒ»«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰«ƒ»ƒ«∆»ƒ…≈ƒƒ

B„iÓ125. ƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ֿ דין בית שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
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החוטף 52) וכן אצלו, שהפקידו בפקדון שכופר נפקד כגון
א). ב, לסנהדרין (רש"י חבירו את 53)מיד המזיק אדם

בממונו. או בגופו כב,54)חבירו (שמות הגנב שמשלם
מכרו,55)ו). או וטבחו שה או שור כשגנב הגנב שמשלם

לז). כא, (שם לשה וארבעה לשור, שמשלם 56)חמשה
כט). כב, (דברים הנערה לאבי קנס שקלים חמשים

בדינים.57) פ"ד,58)בקיאים לעיל וראה א ב, סנהדרין
שבא 59)ה"ד. - הודאות הלוואות, עסקי על שניהם

(הלווה) הודה בפנינו המעידים: הודאה, בעדי לדון התובע
בפנינו  המעידים: הלוואה, בעדי לדון שבא - הלוואות לו:
ב). ב, שם (רש"י בשתיהן כופר והנתבע הלוהו,

עמיתך"60) תשפוט "בצדק טו) יט, (ויקרא שנאמר
הי"א. שם וראה ה"י, פ"ב לעיל ואין 61)וכמבואר הואיל

וסמוך. מומחה צריכים ממונות נסמכו,62)דיני לא שהרי
קרוי  ש"אין ה"ד, פ"ד לעיל וראה לארץ, בחוץ סמיכה ואין

בלבד". בא"י שנסמך ביתֿדין אלא בבאֿקמא 63)אלהים
פועלים  אנו בא"י, גם מומחים אין שעכשיו ואע"פ ב. פד,
ב  פח, גיטין ('תוספות' שלפנינו הראשונים של בשליחותם
לרבינו  למה הרמ"ך הקשה וכבר במילתא). דיבורֿהמתחיל:
הלא  שליחות, מטעם לממונות ביתֿדין סמכות את לנמק
סמוכים, שיהיו ממונות בדיני צורך כל אין זה, בלי אפילו
כשרים  הדיוטות" שלשה ש"אפילו עצמו, רבינו כדברי
לדון  שכשר מומחה, ליחיד רבינו נתכוון ואולי להם?

שליחות. מטעם רק וזה נסמך, לא כגון 64)ואפילו
שם, בבבאֿקמא הכלל ע"פ וחמשה, וארבעה כפל, תשלומי
שליחותם, עושים אנו אין כיס חסרון בו שאין דבר כל

ה"ט. להלן וכמבואר

.èÌÈ¯·„ ‡l‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ÔÈc ˙Èa ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒ≈ƒ∆»»»∆∆»¿»ƒ
˙B‡„B‰ ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LÈÂ „ÈÓz ÔÈÈeˆn‰«¿ƒ»ƒ¿≈»∆∆¿ƒ¿»

B¯·Á ÔBÓÓ ˜ÈfÓe ˙B‡ÂÏ‰Â65ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿»«ƒ»¬≈¬»¿»ƒ∆≈
‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»

‰Ï·ÁL66ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÔÈÈeˆn‰ ÌÈ¯·„ B‡ ;dz¯·Áa ∆»¿»«¬∆¿»¿»ƒ«¿ƒ¬»≈
Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ÏÙk ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ô‰a»∆∆¿ƒ¿«¿≈∆∆≈»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic67eÒwL ˙BÒw‰ Ïk ÔÎÂ .68ÌÈÓÎÁ «»≈»»»∆¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ
B¯·ÁÏ Ú˜B˙a69¯ËBÒ·e70- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B¯·Á ˙‡ ¿≈««¬≈¿≈∆¬≈¿«≈»∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic Ô˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡71ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈ƒ»«»≈»»»∆¿»«¿«≈
˜Ê ÈˆÁ72ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -73ıeÁ ; ¬ƒ∆∆≈ƒ«»≈»»»∆

˙B¯B¯ˆ ˜Ê ÈˆÁÓ74Ò˜ BÈ‡Â ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ ,75. ≈¬ƒ∆∆¿ƒ¿≈∆»¿≈¿»

ירבו 65) ולא הנזקים את להרחיק כדי שם, בבאֿקמא
דלת  תנעל שלא כדי והלוואות, ובהודאות בישראל. מזיקים
ולא  מומחים לבקש המלוה יצטרך יכפור שאם לווים, בפני
ב). ב, לסנהדרין (המאירי מלהלוות וימנע ימצא,

כמבואר 67)הזיקה.66) בלבד, הקרן ממנו גובים אלא
הי"ג. שקצצו.68)לקמן תימן: על 69)ובכת"י שהכהו

א). צ, (בבאֿקמא סלע לשלם וקנסוהו על 70)אזנו,
וכתב  וברש"י). (שם זוז מאתיים לשלם שקנסוהו הלחי,
שיש  רבות הכאות "יש ה"ט: פ"ג, ומזיק חובל בהל' רבינו
חכמים  להם פסקו וכבר נזק, בהן ואין מעט וצער ביזוי בהן
הוא  הקצוב הממון ואותו הן... קנסות וכולן קצובים... דמים

והבושת". הצער ב.71)דמי כז, כגון 72)בבאֿקמא

פלוני, של שורו את שהזיק הראשונה) (בפעם תם שור
לה). כא, (שמות נזקו חצי א 73)שמשלם ב, סנהדרין

ואין  נוגחים, אינם שוורים שסתם קנס, מדין שחיובו
קנסה  שהתורה אלא הועדו, שלא זמן כל לשמרם לבעליהם
טו, (בבאֿקמא בשמירתם שירבו כדי נזק, חצי לשלם אותם

א). ג, לסנהדרין ורש"י ב, ועמ' הבהמה 74)א שדרכה
מתחת  מנתזים הצרורות והיו עצים), (קיסמי צרורות על
ה"ג). פ"ב, ממון נזקי (הל' הכלים את ושברו רגליה

בתורת 75) משלמים שהבעלים מסיני, למשה הלכה שזוהי
שחייב  מחברו כלווה זה והרי ב). טו, (בבאֿקמא ממון

ה"ז). שם רבינו (לשון לשלם

.é„·Úk ÌBMp‰ Ïk76‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »«ƒ¿∆∆≈ƒ«»≈»
ı¯‡Ï77Ï·ÁL Ì„‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - B¯·Áa »»∆¿ƒ»»»∆»««¬≈≈ƒ

˙La‰Â ¯Úv‰Â ˜Êp‰78‰ˆeÁ Èic Ô‰a ·iÁ ‡e‰L «∆∆¿«««¿«∆∆«»»∆«»≈»
˙·L Ï·‡ ;ı¯‡Ï79Ô‰a LiL ÈtÓ ,ÔÈ·Bb - Èet¯Â »»∆¬»∆∆¿ƒƒƒ¿≈∆≈»∆

ÒÈk ÔB¯ÒÁ80ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ .81ÌÈOÚnL :e¯Ó‡Â , ∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿∆«¬ƒ
.Ï··a Èet¯Â ˙·L ˙Ba‚Ï ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»∆

נזקו.76) לשלם חייב בחבירו החובל כגון בשוק, הנמכר
נמכר  עבד הוא כאילו אותו רואים ידו, את קיטע כיצד?
הוא  וכמה החבלה) (=לפני יפה היה כמה ושמים בשוק,
עברי  בעבד עצמו מוכר היה נצרך היה שאם עכשיו, יפה

וברש"י). ב פג, ודבר 77)(בבאֿקמא הואיל א, פד, שם
מוסמכים  חו"ל דייני אין לשומו, צורך ויש הוא, קצוב שאין
מצוי, זה שאין מפני הטעם, ועיקר שם). (רש"י לשומו

ב. עמ' שם (שם),78)כמבואר כיס חסרון בהם שאין
ה"א. ופ"ג ה"י, פ"ב ומזיק חובל הל' שיושב 79)וראה

הי"ב. פ"ב שם ראה חליו, ימי כל ממלאכתו ומתבטל
פעמים 80) שהרבה נזק, מדמי יותר שכיחים=מצויים והם

ונופל  נחלה אלא אבר מחסרו ואינו בחבירו חובל אדם
(רדב"ז). ישנם ובושת וריפוי כאן, אין נזק נמצא למשכב,

בשם 81) ב אות פ"ח ב"ק אשרי בהגהות דבריהם הובאו
יד. ס"ק א סימן חו"מ הגר"א באור וראה חננאל, רבינו

.àéÈic B˜Ê ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒƒ»∆»»»≈ƒƒ¿«»≈
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡e‰L ÈtÓ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ82Ï·‡ . »»»∆ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»

ÏÎa ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - B¯·Á ˙Ó‰a ˜Èf‰L Ì„‡»»∆ƒƒ∆¡«¬≈¿«≈∆∆»≈¿»
ÌB˜Ó83ıv˜ B‡ ÂÈÏk ¯aL B‡ B˙eÒk Ú¯wL ÈÓk , »¿ƒ∆»«¿ƒ≈≈»ƒ≈

ÔLa ‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÂÈ˙BÚÈË84Ï‚¯Â85ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈»∆∆ƒ
˙„ÚeÓ ‡È‰Â86d˙lÁzÓ Ô‰Ï87,ÈeˆÓ ¯·„ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ∆∆»∆ƒ¿ƒ»»¬≈∆»»»

‰Ó‰a ‰˜Èf‰L ÔÈa .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·B‚Â¿ƒ«»≈»»»∆≈∆ƒƒ»¿≈»
da ‰ÎkÁ˙pL ÔB‚k ,˙¯Á‡88˙B¯t ‰ÏÎ‡ B‡ , «∆∆¿∆ƒ¿«¿»»»¿»≈

ÔÈÏÎ‡ ‰˜Èf‰L ÔÈa ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,ÔÏÎ‡Ï dk¯cL∆«¿»¿»¿»¿«≈»∆≈∆ƒƒ»√»ƒ
ÌÈÏÎÂ89ÔÈ·Bb Ïk‰ - ÌÏL ˜Ê Ô‰ÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ¿≈ƒ∆ƒ«∆∆¬≈∆∆∆»≈«…ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic90‰nz ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .91‰„Úe‰Â92 «»≈»»»∆¬»ƒ»¿»«»¿¬»
‰ÎLpL ÔB‚k ,‰˜Èf‰Â93‰Ù‚ B‡94B‡ ‰ˆ·¯ B‡ ¿ƒƒ»¿∆»¿»»¿»»¿»

‰Á‚ B‡ ‰ËÚa95Èic ÌÏM‰ ‰f‰ ˜Êp‰ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - »¬»»¿»≈ƒ«∆∆«∆«»≈«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ96elÙ‡Â . »»»∆∆≈»¿»»»∆«¬ƒ

ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - ˜Èf‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆÈÂ ı¯‡a „Úe‰«»»∆¿»»¿»»»∆¿ƒƒ≈ƒ
ÈeˆÓ ¯·„ BÈ‡L ÈtÓ ,B˜Ê97. 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

oixcdpq zekld - mihtey xtq - oeygxn `"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.82) פד, פועל 83)ב"ק דין ובית יותר, מצוי שזה
ה"ח, לעיל כמבואר ישראל, ארץ של בי"ד בשליחות
שלא  "כדי מ"א פ"ח, ב"ק למשנה בפירושו רבינו וכלשון

אדם". בני זכויות להנאתה.84)יאבדו פירות שאכלה
דרך 85) ברגליה כלים ושברה הניזק, לרשות שנכנסה

להזיק.86)הילוכה. הראשונה,87)רגילה בפעם אפילו
שלשה  שהועדה אחרי אלא מועדת שאינה קרן לנזקי בניגוד

ה"א. פ"ו, ממון נזקי בהל' כמבואר להנאתה.88)ימים,
א). ג, (ב"ק להיזקה הנאה שיש השן, תולדת וזוהי

מצוי 89) שהיזקה הילוכה, דרך והזיקתם עליהם שדרכה
"רגל". נזקי הם ב.90)ואלו פד, רגילה,91)שם אינה

אלה. נזקים לעשות דרכה בבעליה,92)ואין העידו
כא, (שמות ככתוב שלשום, מתמול היא נוגחת זו שבהמה

ישמרנו". ולא בבעליו "והועד .בשיניה 93)כט)
בהן 95)בגופה.94) רגילה אינה אלה וכל בקרניה,

הי"ב.96)מתחילתה. בסמוך שור 97)מבואר לבוא
שם). (ב"ק לארץ לחוץ מא"י מועד

.áéCÈ¯vL ÈÙÏ ?ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÚeÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓƒ¿≈»≈»¿»»»∆¿ƒ∆»ƒ
„ÈÚ‰Ï98ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ba99‡l‡ ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡Â , ¿»ƒƒ¿≈≈ƒ¿≈»≈ƒ∆»

ı¯‡a ÔÈÎeÓq‰100‰ˆeÁa ÔÈc ˙Èa eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ»≈ƒ¿»
ı¯‡Ï101‰ˆeÁa ˙BÒ˜ ÈÈc ÌÈc Ô‰L ÌLk - »»∆¿≈∆≈»ƒƒ≈¿»¿»
ı¯‡Ï102‰ˆeÁa Ì‰ÈÙa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ„ÈÚÓ Ck , »»∆»¿ƒƒ∆«¿≈»ƒ¿≈∆¿»

ı¯‡Ï103. »»∆

לשמרו 98) ועליו פעמים שלש נגח שהוא בבעליו, להתרות
מעולה. (ב"ק 99)שמירה ביתֿדין בפני אלא עדות שאין

וברש"י). א (שמות 100)כד, כתוב משפטים שבפרשת
אלהים  קרוי ואין שניהם", דבר יבוא האלהים "עד ח) כב,
ה"ד. פ"ד כדלעיל בארץ, שנסמך ביתֿדין אלא

לחו"ל.101) מארץ הי"ב.102)שיצאו שם לעיל ראה
ב.103) פד, ב"ק

.âé‰ˆeÁ Èic Ô¯w‰ epnÓ ÔÈ·Bb - ÏÊ‚ B‡ ·bL ÈÓƒ∆»«»«ƒƒ∆«∆∆«»≈»
ı¯‡Ï104ÏÙk‰ ˙‡ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ Ï·‡ ,105. »»∆¬»≈ƒ∆«∆∆

שם).104) (ב"ק מצויים דברים הם בדפוס 105)שאלה
ובצדק, התוספת", את גובין "אין תימן: ובכת"י וינציאה
את  הגוזל כגון בו, יש תוספת אבל כפל, דין אין שבגזל
והודה, הגזלן וחזר לשקר, ונשבע הנגזל, ותבעו חבירו
כד). ה, (ויקרא ככתוב הקרן, על נוסף חומש לשלם שחייב
גזילות... כגון קנסות דיני ה"ח: לעיל רבינו שכתב ואע"פ
ששם  יתכן, ישראל? בארץ הסמוכים אלא... אותם דנים אין
אין  ולפיכך מצוי, לא וזה חבירו, מיד ממש לגוזל הכוונה
בכופר  רבינו מדבר כאן ואילו מומחים. אלא אותם דנים
יוסף' ('נמוקי יותר מצוי וזה חבירו, אצל שהפקיד בפקדון
דיני  שדנו בש"ס, מקומות בהרבה מצינו וכן פ"ח). לב"ק
בקר  צמד שגזל באחד ב צו, ב"ק ראה בבבל, גזילות
בהמות  לו שמסרו ברועה א ה, בבבאֿמציעא וכן מחבירו,
ב  פח, גיטין ב'תוספות' וראה בבל. חכמי בהן ודנו וגזלן,

הכי. אי דיבורֿהמתחיל:

.ãéBÓˆÚ Èt ÏÚ ÌlLÓ‰ Ïk ‡ÏÂÈi„ epnÓ ÔÈ·Bb ¿…»«¿«≈«ƒ«¿ƒƒ∆«»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ106Ì‚t‰ È¯‰L .107¯Ùk‰Â ˙La‰Â108 »»»∆∆¬≈«¿»¿«∆¿«…∆

Bza È˙Èzt :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ Èt ÏÚ Ì„‡ ÌlLÓ¿«≈»»«ƒ«¿¿∆»«ƒƒƒƒ
ÈBÏt ÏL109ÈBÏt ˙‡ È¯BL ˙ÈÓ‰Â110ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â , ∆¿ƒ¿≈ƒƒ∆¿ƒ¿≈ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡111. «»≈»»»∆

בלא 106) עצמו ע"פ ומשלם הואיל לומר, נטעה שאל
צריכים  שאינם ממונות, לדיני אותו הופך זה עדים, העדאת
קנס  מתחייב אדם אין קנס, חיוב זה היה אילו כי מומחים,

הי"ב. פ"ב, נערה בהל' כמבואר עצמו, שהאונס 107)ע"פ
שם  (ראה בבעילתו מדמיה פחתה כמה הנערה לאבי משלם

הרג 108)ה"ו). כששורם נפש, כופר משלמים שהבעלים
ל). כא, (שמות ככתוב פגם 109)אדם, משלם זה הרי

א). מא, (כתובות ע"פ 110)ובושת הכופר את משלם
(שם). עצמו או 111)הודאת מצויים, דברים אלה שאין

פ"ה, חובל הל' והשווה (רדב"ז). כיס חסרון בהם שאין
ה"זֿח.

.åè˙BÓ¯‚ ÈÈc112ÔÈ„Â Ô˙B‡ ÔÈ·B‚Â ,˙BÒ˜k ÔÈ‡ - ƒ≈¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ô‰a113. »∆¿»»»∆

יוכל 112) שלא וגורם חבירו של שטרותיו השורף כגון
כלים  שזרק או א), צח, (ב"ק שבשטרות החוב להפרע
את  וסילק וקדם אחר ובא וכסתות, כרים גבי על הגג מראש
כאילו  חייב זה הרי הכלים, ונשברו הארץ מעל הכרים
חובל  (הל' שישברו להם גרם הכרים שסילוק בידו, שברם

ה"ז). גרמות 113)פ"ז, דיני שדנו בתלמוד, מצינו שכן
א). ק, ב; צח, (ב"ק בבבל

.æèB¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰ ÔÈc ÔÎÂ114‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ«≈»¬≈««ƒ∆…
‰OÚÓ ‰OÚ115ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èi„ B˙B‡ ÔÈ·Bb -116. »»«¬∆ƒ«»≈»»»∆

אנס.114) הרגיל 115)בידי "אלא ביד נתן שלא
ה"א). פ"ח, חובל הל' רבינו (לשון בלבד" (=הלשין)

"הרי 116) ה"ג: שם חובל הל' והשווה א קיז, בבאֿקמא
יש  הרי ואמר: מוסר ועמד יין... לו להביא המלך שגזר
חייב  - ולקחו והלכו פלוני במקום יין... אוצר לפלוני
בין  גוי ביד ישראל למסור "אסור ה"י: שם וראה לשלם",
כל  עבירות... ובעל רשע היה ואפילו בממונו, בין בגופו
חלק  לו אין - בממונו בין בגופו בין גוי, ביד ישראל המוסר

הבא". לעולם

.æéı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B·ÈLÈ‰ ‚‰Ó117ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ : ƒ¿««¿ƒ¿»»»∆««ƒ∆≈
B˙B‡ ÔÈcÓ ,Ò˜ ÌL ÔÈ·Bb118ÏÚ·Ï ÒiÙiL „Ú ƒ»¿«¿«ƒ«∆¿«≈¿««

BÈc119BnÚ ‰ÏÚÈ B‡ ,120Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ÔÈ„Ï121ÔÂÈÎÂ . ƒ«¬∆ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»
¯eÚL BÏ ÔziL122BÏ Èe‡¯‰123ÔÈa ,BÈec ÔÈ¯ÈzÓ - ∆ƒ≈ƒ»»«ƒƒƒ≈

Òit˙ ‡lL ÔÈa BÈc ÏÚa Òit˙pL124OÙz Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈««ƒ≈∆…ƒ¿«≈¿≈ƒ»«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏhÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ¯eÚL ˜fp‰«ƒ»ƒ«∆»ƒ…≈ƒƒ

B„iÓ125. ƒ»

ובפומבדיתא.117) שבסורא הגאונים גוזרים 118)ישיבות
בארבע  עמו יושבים שאין מהקהל, מרוחק והוא נידוי עליו

ה"ד. פ"ז, תורה תלמוד הל' ראה ויתפשר 119)אמותיו,
מוסמך 121)הנתבע.120)עמו. ֿ דין בית שם שיש

קנסות. דיני לדון כסף.122)הראוי כפי 123)סכום
הדין  לבעלי אותו מגלים ואין בלבו, החליט שביתֿדין
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גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש
צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף

פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך ֿ 125)יודע בבא
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.çéÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈
‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.àÔic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין

כגון  רבינו: שכתב וזהו התלמוד, תקופת שאחרי בפסוקים
בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו

שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות
של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
האם 11) שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה שלה,
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.á˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
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˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆
,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆

e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
 ֿ דיבור וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.âeÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈

B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב ֿ 28)להזיק הבעל נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.ãÓ Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.ä,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
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גאון). שרירא רב בשם ג, אות פ"ח לב"ק (רא"ש
צמח 124) רב בשם שם הרא"ש וכתב פ"ח. לב"ק רי"ף

פרוצים  ישראל יהיו ושלא נשכר, חוטא יהא שלא כדי גאון:
שולחים  בבבל קנסות דיני גובים שאין שיודעים כיון בנזקין,
עליו  ירבה או בממון שיפייסו עד לנדותו נהגו בזה, זה יד
ה, סעיף א, סימן בחו"מ וראה בדברים. ויפייסנו ריעים
וגזילות, בחבלות רק נוהג זה שמנהג יח, ס"ק שם בסמ"ע
שאפילו  וחמשה, ארבעה או כפל תשלומי לענין לא אבל
בהיותו  יגזול, או יגנוב אחד שכל לחוש אין יכפוהו לא אם

הקרן. את לכלֿהפחות לפרוע שיצטרך ֿ 125)יודע בבא
יותר  הניזוק יתפוש ואם שם. רש"י וכפירוש כ טו, קמא
שיחזיר  לניזק כופים בפנינו, צועק והמזיק לו מהראוי
אלא  זה שאין קנסות", דיני "דנים בכלל זה ואין המותר,

(רדב"ז). עושקו מיד עשוק כמציל

.çéÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓ ‡e‰L „ÈÁÈ126‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆À¿∆¿«ƒ««ƒ∆
È„ÈÁÈ ˙BBÓÓ ÈÈc Ô„127‰‡„B‰‰ ÔÈ‡ -128ÂÈÙa »ƒ≈»¿ƒƒ≈«»»¿»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰129CeÓÒ ‰È‰ elÙ‡Â ,130Ï·‡ . »»¿≈ƒ«¬ƒ»»»¬»
Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÎeÓÒ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÏM‰«¿»««ƒ∆≈»¿ƒ«¬≈≈
‰‡„B‰‰ È¯‰ - ÌÈ‰Ï‡ Ô‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ,˙BËBÈ„‰∆¿¿≈¬ƒ≈»∆¡…ƒ¬≈«»»

ÔÈc ˙È·a ‰‡„B‰ Ì‰ÈÙa131Ì‰ÈÙa ¯ÙBk‰ ÔÎÂ .132, ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â133Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ -134ÏBÎÈ BÈ‡Â , ¿««»»≈ƒÀ¿««¿»¿≈»

e¯‡aL BÓk ,ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ135È¯‰ :¯·c ÏL BÏÏk . «¬…¿ƒ¿…¿∆≈«¿¿»∆»»¬≈
ÔÈc ˙È·k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰ ÔÈÚÏ Ô‰≈¿ƒ¿«»¿«¿»¿«≈»∆¿≈ƒ

ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ CeÓq‰136. «»¿»«¿»ƒ

הי"א.126) פ"ב, לעיל א.127)מפורש ה, סנהדרין
הדין.128) בעל מטענותיו 129)של בו לחזור יוכל שלא

לחזור 130)הקודמות. ויכול מחייבת, ההודאה אין
הודאה  ששטר א), ל, (סנהדרין אחרות טענות ולטעון
שיחתמו  עד מועילה אינה אשי, רב של בחתימתו שנחתמה
הודאה  חשובה בפניו ההודאה אין כי דיינים, שלשה בה
ב  עד, ב"ק וראה יד), ס"ק ג סימן לחו"מ הגר"א (ביאור
חשובה  אינה ביתֿדין אב שהיה יהושע רבי בפני שההודאה
א  לא, בבאֿבתרא וראה בביתֿדין. היתה שלא כל הודאה,
מה  כל לגמרי הסותרות טענות בביתֿדין לטעון אדם שיכול
טענותיו  מגלה אדם אין כי לביתֿדין, חוץ מתחילה שטען

בביתֿדין. אלא "עד 131)העיקריות ב כט, סנהדרין
הודאה. - הודאתו ואז דיינים", עלי היו - להם שיאמר

כלום.132) לו חייב שאינו דינו, בעל טענת על
הנתבע.133) לטובת עו 134)והעידו לומר נאמן ד אינו

א  יז, (בבאֿמציעא בעדים שיפרע עד ופרעתי, החזרתי
בביתֿדין. היתה שהכפירה שם הרי"ף וכפירוש וברש"י)

בפני 135) תחילה שאמר שכל ה"א, פ"ו ונטען טוען בהל'
הטוען  הביא ואח"כ מעולם", דברים היה "לא ביתֿדין:
לויתי  לטעון: שוב נאמן אינו בפניהם, שהלווהו עדים

ומשלם. כפרן הוחזק אלא נתבאר 136)ופרעתי, שכבר
פועלים  ההדיוטות והלוואות, הודאות שבדיני ה"ח, לעיל

שבא"י. מומחה ביתֿדין בשליחות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בשיקול 1) או משנה, בדבר וטעה ממונות דיני שדן דיין

לבית  לומר: בדין המתעצם בטעות. קניין או פשרה  הדעת.
עירוני. דין בית במקומו שקיים למרות נלך, הגדול דין

.àÔic Ïk2‰ÚË Ì‡ :‰ÚËÂ ˙BBÓÓ ÈÈc ÔcL »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»
ÔÈL¯ÙÓ‰ ÔÈÈc ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ

‡¯Ó‚a B‡ ‰Lna3¯ÊBÁ -4¯·c‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÔÈc‰ «ƒ¿»«¿»»≈«ƒ«¬ƒƒ«»»
‰ÎÏ‰k Ba ÔÈ„Â ,‰È‰Lk5,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â . ¿∆»»¿»ƒ«¬»»¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

˙È„ÓÏ ÔÈck ‡lL ÔBÓn‰ ÏËpL ‰Ê CÏ‰L ÔB‚k¿∆»«∆∆»««»∆…«ƒƒ¿ƒ«
Ìl‡ ‰È‰L B‡ ,Ìi‰6‡nhL B‡ ,7B‡ ,¯B‰Ë ¯·„ «»∆»»«»∆ƒ≈»»»

ÌÈ·ÏkÏ dÏÈÎ‡‰Â ‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L8, ∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿∆¡ƒ»«¿»ƒ
‰Êa ‡ˆBiÎÂ9Èt ÏÚ Û‡ ;ÌlLlÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿«≈»∆¬≈∆»ƒ¿«≈««ƒ

˜Èf‰Ï Ì¯bL10˜Èf‰Ï Ôek˙ ‡Ï ,11. ∆»«¿«ƒ…ƒ¿«≈¿«ƒ

לא 2) ואפילו הדיוטות שלשה שהם או מומחה, שהוא בין
בעלי  וקיבלוהו הדיוט יחיד או הדין, בעלי עליהם קיבלום
ה"ב). פ"ז ולקמן ה"ח, פ"ה לעיל (ראה עליהם הדין

בתלמוד.3) רומי: ומתבטל.4)ובדפוס נסתר
המפורש 5) בדבר טעה אם והואֿהדין א. לג, סנהדרין

כגון  רבינו: שכתב וזהו התלמוד, תקופת שאחרי בפסוקים
בפסקי  שטעה מי כל ו, אות שם הרא"ש וכתב (כסףֿמשנה).
ישרו  דבריהם וכששמע שאחריהם, החכמים או הגאונים
אם  אבל משנה, בדבר כטועה זה הרי שטעה, והודה בעיניו
לאנשי  המקובלות לדבריו, ראיות ומביא בעיניו ישרו לא
דבריהם  לסתור ויכול בדורו", כשמואל בדורו "יפתח דורו,
לסתור  יכול אדם בש"ס, מבוארים שאינם הדברים כל כי

הגאונים. דברי על לחלוק אפילו תקיף 6)ולבנות, איש
זרוע. עוד 7)ובעל דקדקו לא טמא, שהוא שהורה לאחר

כה, לחו"מ (סמ"ע בשרץ שנית להטמא והניחוהו בטהרתו
ג). טריפה 8)ס"ק כל כדין לכלבים האכילה שהשואל

לשלם, חייב בידיו הדיין האכילה אבל ל), כב, שמות (ראה
ה'תוספות' דעת וכן (כסףֿמשנה). ממש מזיק זה שהרי
ה'טור' ולדעת נמי. השתא דיבורֿהמתחיל: א לג, בסנהדרין
הדיין  האכילה אפילו רבינו, דברי בהבנת כה סימן חו"מ
היתה  שכוונתו כיון להזיק, גורם אלא שאינו פטור, בידיו

שם). (סמ"ע להזיק ולא למעשה הלכה כגון 9)להורות
של  הטהורים הפירות שאר עם ועירבם חבירו פירות שטיהר
ב). לג, (סנהדרין טמא הכל והרי שטעה ונמצא הנשאל,

ה"ז.10) פ"ז, ומזיק חובל בהל' כמבואר חייב, להזיק וגורם
האם 11) שניטלה בפרה "מעשה א: לג, שם אמרו וכך

חכמים  לפני מעשה ובא לכלבים, טרפון רבי והאכילה שלה,
שם, ואמרו אתה". פטור עקיבא: רבי לו ...אמר והתירוה
לא  אם אפילו טרפון, רבי פטור משנה, בדבר וטעה שהואיל

ה"גֿד. לקמן וראה לרבים. מומחה היה

.á˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚË12˙˜ÏÁÓ ‡e‰L ¯·c ÔB‚k , »»¿ƒ«««¿»»∆«¬…∆
ÌÈ‡¯BÓ‡ B‡ ÌÈ‡pz13Ô‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ ‡ÏÂ , «»ƒ»»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆

ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó „Á‡k ‰OÚÂ ,Le¯Ùa¿≈¿»»¿∆»≈∆¿…»«∆¿»»«
‰OÚn‰14‰Ê ‰È‰ Ì‡ :¯Á‡‰ È¯·„k ÌÏBÚ‰ ÏÎa ««¬∆¿»»»¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆

‰ÁÓÓ Ôic‰15˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯ ÏËÂ16‡lL B‡ , ««»À¿∆¿»«¿≈…»∆…
ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ˙eL¯ ÏËB ‰È‰»»≈¿¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ17‰ÁÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,18ÔÈc‰ ¯ÊBÁ -19Ì‡Â , ¬≈∆ƒ¿À¿∆≈«ƒ¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡20ÌlLlÓ ¯eËt -21ÏËBp‰ „Á‡ . ƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈∆»«≈
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˙eÏb L‡¯Ó ˙eL¯22ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËBp‰ B‡ ¿≈…»«≈¿ƒ≈ƒ∆
,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡Ï Ï·‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»…¿»»»∆

e¯‡aL BÓk23. ¿∆≈«¿

לכאן.12) או לכאן הכרעה לשם בדבר חכמי 13)עיון
התנאים. תקופת שלאחר המנהג.14)התלמוד נתקבל

התורה.15) בדיני העולם,16)בקי בכל לדון שמועילה
הי"ד). פ"ד, (לעיל הדין בעלי רצו לא לפי 17)אפילו ודן

א, עמוד ה' בסנהדרין כמבואר מועיל, זה וגם הסכמתם,
ה"ב. פ"ז מראש 18)ולקמן רשות לנטילת טעם יש

אינו  רשות שנטל אע"פ - מומחה היה לא אילו אבל הגולה,
ה"ד. לקמן מפורש ודינו דיין, כהלכה,19)בכלל בו ודנים

הזכאי. בעלֿדין יפסיד שלא שנטל 20)כדי זה שהלך כגון
הים. למדינת כדין שלא רשות 21)הממון ונטל הואיל

כדין  שלא ממון להפקיר ביתֿדין ביד כח יש הגולה, מראש
עליהם  הדין בעלי קיבלוהו אם וכן א). ה, לסנהדרין (רש"י
 ֿ דיבור וברש"י שם בגמרא כמבואר לטעות, בין לדין בין
בעלֿדין  מידי ביד, ונתן נשא ואפילו קבלוך. אי המתחיל:
עקיבא  רבי פטרו טרפון רבי שהרי פטור, זה הרי לחבירו, זה
וקיבלוהו  מומחה שהוא מפני י) אות לעיל (ראה לשלם
ולא  והיתר, איסור שאלת לשאול אליו באו שהם הדין, בעלי

(כסףֿמשנה).כפאם לפניו לשאול שרשותו 22)שיבואו
העולם. בכל לדון רבינו 23)מועילה הי"ד. פ"ד לעיל

שם  והרא"ש פ"ד. בסנהדרין הרי"ף פסקי אחרי בזה נמשך
אין  הדעת, בשיקול שטעה כל ולדבריו, בזה. חולק ה אות
לבטל  הדיין בכח אין התנאים, כאחד שפסק כיון חוזר, הדין
בפירוש  מהם כאחד הלכה נפסקה ולא הואיל דינו, פסק

כג). ס"ק כח, חו"מ סמ"ע (ראה

.âeÏa˜ ‡ÏÂ ˙eL¯ ÏË ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ ‰ÚBh‰ ‰È‰»»«∆À¿∆¿…»«¿¿…ƒ¿
Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡lL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡«¬≈ƒƒ¬≈∆∆…»»À¿∆¬»

ÔÈck Ô‰Ï Ôe„Ï Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈ„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜24, ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»»∆«ƒ
„ia Ô˙Â ‡O Ì‡ :˙Úc‰ ÏewLa ‰ÚËÂ25‰Ó - ¿»»¿ƒ«««ƒ»»¿»««»«

ÈeOÚ ‰OÚM26B˙ÈaÓ ÌlLÈÂ ,27Ô˙Â ‡O ‡Ï Ì‡ ; ∆»»»ƒ«≈ƒ≈ƒ…»»¿»«
ÔÈc‰ ¯ÊÁÈ - „ia28ÌlLÈ - ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â , «»«¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ¿«≈

B˙ÈaÓ29. ƒ≈

רש"י 24) (ראה תורה דין זה אין - שטעה וכיון תורה, כדין
תורה). דין ד"ה: א ו, לזה.25)לסנהדרין ונתן מזה שגבה

מהם,26) כאחד הלכה נפסקה שלא כיון חוזר, הדין ואין
נטלתי  בדין כי שלי, את אחזיר לא לומר: הדין בעל יכול
שאין  במשנה, המפורש בדבר לטעה בניגוד שנטלתי, מה

שם). (רש"י וחוזר כלל דין המעשה 27)דינו פשט שהרי
יפה  כוחו אין רשות, נטל ולא והואיל (שם). האחר כדברי
התנו  הרי לדון. קיבלוהו אם ואפילו מהתשלומין, להפטר
אם  זאת ובכל כדין. דן לא שטעה וכיון כדין, אותם שידון
שזה  מפני ה"א) (לעיל מלשלם פטור - משנה בדבר טעה
טז), ס"ק כח, סימן חו"מ הגר"א (ביאור הוא לאונס קרוב
כזה, מפורש בדבר שיטעה דעתו על להעלות לו היה לא כי
גרם  הבעלֿדין של הרע מזלו אלא להזיק נתכוון לא ובוודאי
היה  מומחה, ואינו הדעת בשיקול כשטעה כן לא שיפסיד.
למתכוון  דומה זה והרי יטעה, שמא בדעתו להעלות לו

(לחםֿמשנה). וחייב ֿ 28)להזיק הבעל נטל שלא עוד כל
כראוי. ולהורות הדין להחזיר ראוי ודאי כדעת 29)דין,

כרבי  שהלכה פ"ד, לסנהדרין ברי"ף דבריו הובאו הגאון,
שלא  להזיק, גרם וזה להזיק, הגורם כל את המחייב מאיר
יטעה  שמא רשות, נטל לא או מומחה, כשאינו לדון לו היה
וכן  הגר"א, (ביאור למזיד קרוב זה והרי הדעת, בשיקול

בלחםֿמשנה).

.ãÓ Ï·‡ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ‰ÁÓÓ BÈ‡L È ¬»ƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈
˙eL¯ ÏËpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÈ„30ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒƒ««ƒ∆»«¿¬≈∆ƒ¿««¬≈

ÔÈic‰ ÏÏÎa BÈ‡Â ,ÚB¯Ê31ÔÈa ,ÔÈc BÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«¿≈ƒ¿«««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎÂ ;‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË»»≈…»»¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»

ÔÈc ˙Èa ÈÙa Ô„Â ¯ÊBÁ32„ia Ô˙Â ‡OÂ ,‰ÚË Ì‡Â . ≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»»¿»»¿»««»
B˙ÈaÓ ÌlLÏ ·iÁ -33‰Ê ÔÈc ÏÚaÓ Á˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ , «»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«ƒ««ƒ∆

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÎÏ‰k ‡lL BÏ Ô˙pL34B‡ , ∆»«∆…«¬»»¿ƒ≈¿«¬ƒ
‡nhL35,ÌlLÈ - ÌÈ·ÏkÏ ¯zn‰ ¯·c ÏÈÎ‡‰L B‡ , ∆ƒ≈∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ¿«≈

‡e‰ ˜Èf‰Ï Ôek˙Ó ‰fL ;˜Èf‰Ï Ì¯Bb Ïk ÔÈ„k36. ¿ƒ»≈¿«ƒ∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

לו 30) ונתנו שבא"י ביתֿדין שטעו או הגולה, ראש שעבר
כמבואר 31)רשות. ראוי, שיהא עד מועילה הרשות שאין

הט"ז. פ"ד קיבלוהו 32)לעיל אם זאת ובכל אחר,
ה"ב. פ"ז, לקמן כמבואר עשוי, שעשה מה בעליֿדין

הוא.33) להזיק מתכוון כשלא 34)שהרי מדובר, כאן
עם  והתדיין לך לבעלֿדין: הדיין אומר אז ביד, ונתן נשא
דיני  פסק עלֿפי לו שנתת הכסף ממנו והוצא דינך, בעל
ואין  שכנגדו לבעלֿדין שפנה אחרי זאת ובכל בטעות, שהיה
בסנהדרין  (רי"ף לשלם עצמו הדיין מחוייב אזי - להחזיר לו

טומאה 35)פ"ד). ספק דבר על לפניו לשאול כשבא
שרץ  ונטל הם, טמאים הדיין: לו אמר בטהרותיו, לו הנולד
טהורים  היו והם טומאתם, את לוודא עליהם והשליך

ב). לג, לסנהדרין (רש"י מומחה,36)בתחילה אינו שאם
להעניק  ביתֿהדין את יטעה ואל בהוראה עסק לו יהא אל

כדין. שלא רשות לו

.ä,da ·iÁ BÈ‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·iÁÂ ‰ÚhL Ôic«»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»
‰Ê ‰OÚÂ37‰¯Lt38Ú·MÈ ‡lL È„k BÈc ÏÚa ÌÚ39, ¿»»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

‰Úe·L Ôa BÈ‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â40ewL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»
B„iÓ41ÌeÏk dÈ‡ - ‰¯Lt‰ ÏÚ42ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ; ƒ»««¿»»≈»¿∆…ƒ≈»»

BÏ ÏÁÓÏ B‡ BÏ ÔzÏ43‰Úe·MÓ ¯ËtiL È„k ‡l‡ ƒ≈ƒ¿…∆»¿≈∆ƒ»≈ƒ¿»
¯ÊBÁ - ˙eÚËa ÔÈ˜ ÏÎÂ ,‰ÚBh‰ da B·iÁL44ÔÎÂ . ∆ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»¿»≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆

להשבע.37) שנתחייב מלשון 38)הנתבע - פשרה הסכם.
זה  מוותרים הצדדים שני כך חם, ואינו קר אינו פושרים,

מה.39)לזה. סכום לו לתת טעה,40)התחייב שהדיין
כלום. לתובע לתת חייב ואינו משבועה, פטור הנתבע נמצא

שהתחייב 41) הנתבע, מידי קנין בקבלת לתובע שהקנו
מהשבועה. להפטר כדי כסף לתת 42)לתובע צריך ואינו

כלום. שבעל 43)לו להשבע ועליו התובע, והוא במקרה
לו. חייב אמרו 44)דינו וכן א). יד, (גיטין ובטל

ומקור  מחילה. אינה - בטעות מחילה א) סו, (בבאֿמציעא
להתחלת  יוסף' ב'נמוקי הובאה הרי"ף מתשובת רבינו דברי
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ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.åeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: ֿ 52)ביתֿהדין שבית לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין

שב  שביתֿהדין שאע"פ רבינו, איך ומשמיענו יודע אינו עיר
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.æÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון

שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם
א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י

שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.çB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.èÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י

פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני
הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי

מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר
אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן

גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz oeygxn `"iÎ'd -

ה'תשע"ו  מרחשון ה' ראשון יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העור כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.à‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
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dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.á˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ֿ 8)חוליא. ובית ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי. בשלהי

.âdlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11Ûk‰ ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·È ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו

ור  הניבים. נרקבו לא אם אפילו מגידֿמשנה.טריפה אה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.ã‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15BÙk ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«¿»
B¯wÚÓ16CÎÈÙÏe ,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆¿ƒ»

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba17‰ËÓLpL ‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»…≈¿≈»∆ƒ¿¿»
d„È18dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ19. »»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ»

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.äÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע. ֿ 22)פחות בית לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.åÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא אחד שספק וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק
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ועשו  חמורה שבועה ביתֿדין שחייבוהו "מי סנהדרין מס'
סתם  חרם אלא עליו היה שלא ראו ואח"כ פשרה ביניהם
לו  שיש לחזור, הוא יכול - לחבירו) שכופר מי בחרם (יהיה

יוד  היה אילו עושה לומר היה לא שבועה עליו שאין ע
בטעות". קנין זה והרי מכירה 45)פשרה, הל' השווה

ה"ב. פט"ו

.åeÓvÚ˙pL ÌÈL46,Ô‡k Ôe„ :¯ÓB‡ „Á‡ ,ÔÈ„a ¿«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»≈»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ‰ÏÚ :¯ÓB‡ „Á‡Â47eÚËÈ ‡nL , ¿∆»≈«¬∆¿≈ƒ«»∆»ƒ¿

B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈck ‡lL ÔBÓÓ e‡ÈˆBÈÂ ÔÈic‰ el‡48 ≈««»ƒ¿ƒ»∆…«ƒƒ
B¯ÈÚa Ô„Â49ÌÚË ‰Ê È‡Ó ÈÏ e˙e e·˙k :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆««

Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk - Ì˙ÈÚË ‡nL ,Èezc«¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ¿««»
epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ50C¯ˆ‰ Ì‡Â .51ÔÈc ˙ÈaÓ ¯·c Ï‡LÏ ƒƒƒ∆¿ƒÀ¿«ƒ¿…»»ƒ≈ƒ

,ÔÈÏ‡BLÂ ÔÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk - ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰«»∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ
ÔÈc ˙Èa ·˙Îa ‡·iM ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ„Â¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…ƒ¿«≈ƒ

ÏB„b‰52. «»

לזה.46) זה קשים נעשו שבירושלים.47)התעקשו,
הגדול.48) בביתֿדין לידון הטוען לא,49)את סנהדרין

כל 50)ב. כאן, לדון בתחילה שניהם נתרצו ואפילו שם.
לו, נותנים - מנומק פס"ד לו לכתוב אח"כ תובע שהחייב
לפרוע  רוצה שאינו מזה גדולה יותר התעצמות לך אין כי
שם  ב'תוספות' וראה (רדב"ז). מנומק פס"ד לו שיתנו עד

אמר. ואם שבעירו.51)ד"ה: ֿ 52)ביתֿהדין שבית לא
הדין  בעלי שיהיו צריך שהרי הדין, פוסק הגדול הדין
דעתו, מודיע הגדול ביתֿדין אלא הדיינים, לפני עומדים
ו. סעיף יג, סימן חו"מ ראה הדין, את דן שבעירו וביתֿדין

שב  שביתֿהדין שאע"פ רבינו, איך ומשמיענו יודע אינו עיר
יפנה  והוא לפניו, לידון אותו כופים זאת בכל זה, דין לדון
ס"ק  יד, סי' לחו"מ (סמ"ע הגדול ביתֿדין חוותֿדעת לקבל
א). סעיף יד, (חו"מ השליח שכר יפרעו הדין בעלי ושני ד),

.æÔÚBË ‰fL ÔÈÈc‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»«ƒƒ∆∆≈
ÔÚBË ‰ÊÂ53l‰Â ,Ô‡k Ôe„ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Lk B‡ ,‰Â ¿∆≈¿∆»«««¿∆»»¿«…∆

:‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ :¯ÓB‡≈≈≈¿≈ƒ«»¬»ƒ»«««¿∆
,BnÚ ‰ÏBÚÂ ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏ≈≈¿≈ƒ«»ƒ∆«…∆¿∆ƒ

„·Ú :¯Ó‡pL54‰ÂÏÓ LÈ‡Ï ‰ÂÏ55‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡«∆∆…∆¿ƒ«¿∆¿≈ƒ»«∆
B˜Èf‰L56˙Èa ÔÈÙBk - ˙BÏÚÏ ÔÚBh‰ ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ ∆ƒƒ¿»¿»»«≈«¬ƒ≈

BnÚ ˙BÏÚÏ ÔÚËp‰ ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈc57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

אחד 53) ואין הוא, מי של - דבר איזה על שחולקים כגון

שניהם  אלא ונתבע תובע כאן שאין נמצא בו, מוחזק מהם
א). ס"ק שם (ט"ז ועבד,54)תובעים התימנים: בכת"י

שם. הכתוב שם.55)כלשון התובע,56)סנהדרין הניזק
התובע. הנגזל חבירו 57)או על מתרעם שהתובע כל כי

יברר  או הזיקו שיסלק עד לו כעבד הנתבע הרי שהזיקו,
הסוגיא  מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה), הזיקו שלא
אחיו, וירמיה הבבלי עוקבן של בעובדה שם בסנהדרין
היה  ולא הגדול, לביתֿהדין לעלות הנתבע את שהכריחו
וראה  ח). ס"ק יד סי' לחו"מ הגר"א (ביאור מזיק אלא לווה
דוקא  שלאו שובר, כותבים ד"ה ב טז, כתובות ב'תוספות'

"לווה".

.çB‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ
‰È‡¯58‰ÚË Ï·‡ ;‰ÂÏnÏ B‡ ˜fpÏ B‡ ÏÊ‚pÏ ¿»»«ƒ¿»«ƒ»««¿∆¬»«¬»

‡l‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚËp‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙È˜È≈̄»ƒ≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿»»≈¿»∆»
¯ËÙÂ BÓB˜Óa ÚaL59. ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

את 59)הוכחה.58) יתבעו הרמאים כל כן, לא שאם
לטרוח  שלא וכדי הגדול, בביתֿדין לדון לעלות העשירים

(רדב"ז). זה את זה גוזלים ונמצאו עמהם, יתפשרו

.èÏB„b ÔÈc ˙Èa ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ60, ¿≈«ƒƒ¿««∆∆≈»≈ƒ»
ÔÈÁÓÓ ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ Ô‰a LiL ˙BÓB˜Ó LÈ Ï·‡¬»≈¿∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ

ÌÈa¯Ï61ÔÈ‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ô‰a LiL ˙BÓB˜Óe , ¿«ƒ¿∆≈»∆«¿ƒƒ∆≈»
ı¯‡aL ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ô˙BÓk¿»ƒ»«««¿∆≈≈ƒ¿¿ƒ∆¿∆∆

ÏB„b‰ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt62‰Ê ÔÈ„a ÂÈÙÏ Ôe„Â ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»¿»»¿ƒ∆
BnÚ CÏB‰Â ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÙBkL -63ÌÈOÚÓ eÈ‰ ÔÎÂ . ∆ƒ∆«…∆¿≈ƒ¿≈»«¬ƒ
„¯ÙÒa ÌBÈ ÏÎa64. ¿»ƒ¿»«

במומחיותם 61)בירושלים.60) לרבים ידועים
שבארצו 62)ובבקיאותם. פלוני "למקום התימנים: בכת"י

פ"ג. סוף לסנהדרין יוסף' ב'נמוקי וכן הגדול", פלוני לפני
הלך 63) - תרדוף צדק "צדק ב): לב, (סנהדרין אמרו שהרי

מתיא  רבי ...אחר ללוד אליעזר רבי אחר יפה, ביתֿדין אחר
הגדול, ביתֿדין נקרא ברומי שאפילו הרי לרומי", חרש בן

(כסףֿמשנה). ממנו למעלה שאין חו"מ 64)כל ובשו"ע
הוא  אם הנתבע אחר לילך צריך "התובע א: סעיף יד, סימן
יותר". גדול הביתֿדין התובע, שבעיר אע"פ אחרת, בעיר
אותו  מוציאים בעירו, ואלם מוחזק "עשיר שם: אמרו וכן

גדול". יותר שבעירו שהביתֿדין אע"פ אחרת, בעיר לדון



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz oeygxn `"iÎ'd -

ה'תשע"ו  מרחשון ה' ראשון יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העור כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.à‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
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‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.á˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של
יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,

וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא
ֿ 8)חוליא. ובית ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא

בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל
כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו

כפלי. בשלהי

.âdlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11Ûk‰ ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·È ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו

ור  הניבים. נרקבו לא אם אפילו מגידֿמשנה.טריפה אה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.ã‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15BÙk ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«¿»
B¯wÚÓ16CÎÈÙÏe ,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆¿ƒ»

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba17‰ËÓLpL ‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿««»…≈¿≈»∆ƒ¿¿»
d„È18dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ19. »»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ»

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.äÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה

שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע. ֿ 22)פחות בית לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.åÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא אחד שספק וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק
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.æÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. שם,28)שם בגמרא
אפילו  היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם. נשבר

בכסףֿמשנה. ראה טריפה, וכשנשברה 29)כלשהו,
מתקיים. הקרום אין אבל 30)העצם, בשיניה, שנשכתו

ה  בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה, הכתה אם
בעופות. לחולדה דריסה שיש ו פירש 31)הלכה כן לוחץ.

ידו  "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב שאמרו מה הרי"ף
הזו,32)לפנים". המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

משני  באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני כתב ורבינו
הללו. האופנים

.çÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÈÓÌÈÚ¯‰ Ì36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה
בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.è¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ

Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם
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ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל

ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה
כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח

טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן
הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.é˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי: תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.àéÏÚ Û‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿««
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.áéÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.âéÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.ãé‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
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.æÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. שם,28)שם בגמרא
אפילו  היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם. נשבר

בכסףֿמשנה. ראה טריפה, וכשנשברה 29)כלשהו,
מתקיים. הקרום אין אבל 30)העצם, בשיניה, שנשכתו

ה  בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה, הכתה אם
בעופות. לחולדה דריסה שיש ו פירש 31)הלכה כן לוחץ.

ידו  "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב שאמרו מה הרי"ף
הזו,32)לפנים". המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

משני  באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני כתב ורבינו
הללו. האופנים

.çÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÈÓÌÈÚ¯‰ Ì36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה
בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.è¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ

Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ
‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

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

dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn 'd oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל

ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה
כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח

טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן
הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.é˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿

‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»
‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»

‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈
ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»

Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»

‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿
‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈

‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי: תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.àéÏÚ Û‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿««
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.áéÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.âéÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.ãé‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
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˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿
,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"

א  שומר חוזר, עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש בל
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
 ֿ המגיד ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

ה'תשע"ו  מרחשון ו' שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.à˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
B‡ ,‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
„‚k ¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆
ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰»»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ‰ÓÏL¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
- ‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e .„ÏzL∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»
ÔÚË˙Â ,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿«

.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

.á,‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
.Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

.âÔÈ‡Â ,Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈

,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡ ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈¿∆¿«
Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¯z‰∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ¿««»

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«»»ƒ¿«

.ã˙‡ ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˜„Ba - L‡¯‰ ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…¿ƒ
˜¯Ê B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯¿̃∆…«∆»ƒ«ƒ»»ƒ¿«
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»
‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

.ä˙BÎ¯Ò e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿
Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ B‡ ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈¿«¿≈
.‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»¿ƒ

.‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe ,ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»¿ƒ»

.å‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ
Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆
‡nL B‡ ,·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓeÀ∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe .„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·wƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ
.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

.æÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
:‡e‰ Ck Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ«¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»
˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL ¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡…∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»
ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Òƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»¬≈≈«ƒƒ»

.ç‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.èB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‰È‰L ÔÈa ,‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»
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elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»
dÒÈÎÏ ‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»¿ƒ»
ÏÚ ‡lL ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆∆…«

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰«≈∆¿ƒ»

.éÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
- Ô‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ«»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆
ÔÓ È‡Â ,ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe .ÔÈ¯Èzn‰««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

.¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa»∆∆¿««¬ƒ≈

.àé.·˜ da LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»∆∆
¯·c „ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«»»
„¯ÙÒa ‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe .LLÁÏ Ì¯BbL∆≈«¬»≈»…»«¿≈»ƒ¿»«

LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e.BÏ ÌÈL ««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.áéÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe .e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Ètƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

.âéÌ„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«
:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈
Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .‰Ù¯Ë ‰na«∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«
.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
.‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

.ãé‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
Û‡Â ,d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„…̃∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»¿«
,eÈ‰ ‡Ï B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ…»

.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

.åèÔÓ ˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»ƒ
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈
Ì‡ ;„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

ה'תשע"ו  מרחשון ז' שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל

שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
הולך  היום אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; שמכר

הלילה. אחר

.àBa ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אב פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.áÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.â‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.ãÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
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˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿
,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"

א  שומר חוזר, עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש בל
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
 ֿ המגיד ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

ה'תשע"ו  מרחשון ו' שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.à˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
B‡ ,‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
„‚k ¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆
ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ
˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰»»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ‰ÓÏL¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
- ‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e .„ÏzL∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»
ÔÚË˙Â ,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿«

.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

.á,‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
.Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

.âÔÈ‡Â ,Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈

,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡ ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈¿∆¿«
Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¯z‰∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ¿««»

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«»»ƒ¿«

.ã˙‡ ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˜„Ba - L‡¯‰ ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…¿ƒ
˜¯Ê B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯¿̃∆…«∆»ƒ«ƒ»»ƒ¿«
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»
‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

.ä˙BÎ¯Ò e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿
Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ B‡ ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈¿«¿≈
.‰˜È„· ‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»¿ƒ

.‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe ,ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»¿ƒ»

.å‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ
Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆
‡nL B‡ ,·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓeÀ∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe .„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·wƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ
.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

.æÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
:‡e‰ Ck Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ«¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»
˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈
ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL ¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡…∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»
ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Òƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»¬≈≈«ƒƒ»

.ç‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.èB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‰È‰L ÔÈa ,‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»
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elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»
dÒÈÎÏ ‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»¿ƒ»
ÏÚ ‡lL ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆∆…«

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰«≈∆¿ƒ»

.éÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
- Ô‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ«»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆
ÔÓ È‡Â ,ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe .ÔÈ¯Èzn‰««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

.¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa»∆∆¿««¬ƒ≈

.àé.·˜ da LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»∆∆
¯·c „ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«»»
„¯ÙÒa ‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe .LLÁÏ Ì¯BbL∆≈«¬»≈»…»«¿≈»ƒ¿»«

LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e.BÏ ÌÈL ««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.áéÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe .e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Ètƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

.âéÌ„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«
:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ
ÔÈ‡L ;‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈
Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«
ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe .‰Ù¯Ë ‰na«∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«
.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
.‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

.ãé‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
Û‡Â ,d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„…̃∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»¿«
,eÈ‰ ‡Ï B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ…»

.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

.åèÔÓ ˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»ƒ
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈
Ì‡ ;„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

ה'תשע"ו  מרחשון ז' שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
נוהג 1) איסורו ואם אחד ביום בנו ואת אותו השוחט יבאר

מותר  אם ראשונה ששחטו וקטן שוטה חרש זמן; בכל

שמה  אם ראויה שאינה שחיטה אחריהם; שני לשחוט
בכלאים; או טמאה בבהמה נוהג אם בנו ואת אותו שחיטה;
יקדים  מי הבת וזה האם זה בהמות שתי שלקחו שנים
להודיע  בהמה המוכר צריך בשנה פרקים בכמה לשחוט;
הולך  היום אם בנו ואת באותו האמור אחד יום אמה; שמכר

הלילה. אחר

.àBa ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰2¯zÓ ¯Oa‰ - „Á‡ ÌBÈa «≈¿∆¿¿∆»«»»À»
‰ÏÈÎ‡a3Ba ˙‡Â B˙‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ ËÁBM‰Â , «¬ƒ»¿«≈∆∆∆¡«…¿∆¿

˙ËÈÁL ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï…ƒ¿¬¿∆»¿≈∆∆»«¿ƒ«
CÎÈÙÏ .ÔB¯Á‡‰4Ô‰ÈMÓ „Á‡ ËÁL Ì‡ ,5‡·e , »«¬¿ƒ»ƒ»«∆»ƒ¿≈∆»

.‰˜BÏ B¯·Á - ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ B¯·Á¬≈¿»«∆«≈ƒ¬≈∆

לאמיתו 2) אבל בתורה, שכתוב כמו זכר לשון רבינו נקט
בלבד, בנקבות בנו ואת אותו שחיטת על לוקים דבר של
רק  אסור בתו או ובנו אב אבל בתה, או ובנה אב פירוש:

את 3)מספק. לאכול שאסור כותב גדולות הלכות ובעל
האסור. ממעשה יהנה שלא כדי ביום, בו הואיל 4)השני

הבדל  ואין השנייה השחיטה מעשה על בא מלקות וחיוב
הבן. או תחילה האם נשחטה האם 5)בין את שחט בין

תחילה. הבן את שחט ובין תחילה

.áÔÓÊ ÏÎa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡6ÌB˜Ó ÏÎ·e7, ƒ¿∆¿≈¿»¿«¿»»
ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa .ÔÈLc˜Ó·e ÔÈlÁa8ÌÈL„˜ ÔÈa ¿Àƒ¿À¿»ƒ≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L9‰¯ÊÚa ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ∆»«»¬»»
ıeÁa ÈM‰Â10‰¯ÊÚa ÈM‰Â ıeÁa ÔBL‡¯‰ B‡ ,11, ¿«≈ƒ«»ƒ«¿«≈ƒ»¬»»

‰È‰L ÔÈa ,ÌÈL„˜ Ô‰ÈL B‡ ÔÈlÁ Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa≈∆»¿≈∆Àƒ¿≈∆»»ƒ≈∆»»
ÔB¯Á‡ ËÁML ‰Ê - ÌÈL„˜ „Á‡Â ÔÈlÁ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆Àƒ¿∆»»»ƒ∆∆»««¬

.Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ∆ƒ¿∆¿

הבית.6) בפני ושלא הבית לארץ.7)בפני ובחוץ בארץ
ואשמות.8) חטאות ושעירים 9)שלמים, ופרים עולה

לאכילה. ראויים שאינם פי על אף על 10)הנשרפים. אף
ופסול. הוא חוץ שחוטי כן ואם קדשים היה שהשני פי

בעזרה 11) חולין משום ואסור חולין השני שהיה פי על אף
שחיטה. שמה ראוייה שאינה שחיטה -

.â‰ËÈÁLa ‡l‡ ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿ƒ»
‡e‰ Ô‰ÈL ˙ËÈÁLa - eËÁL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈∆

¯Á Ì‡ Ï·‡ .¯eq‡‰12B„Èa Ïa˙ B‡ ÔBL‡¯‰13- »ƒ¬»ƒ»«»ƒƒ¿«≈¿»
ÈM‰ ¯ÁÂ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .ËÁLÏ ¯zÓ14B‡ À»ƒ¿…¿≈ƒ»«»ƒ¿»««≈ƒ

.¯eËt - B„Èa Ïa˙ƒ¿«≈¿»»

השחיטה 12) ששם מפני ב, שבהלכה לדינים זה לדמות ואין
אינה  נחירה אבל פסול, להם גורם אחר שדבר אלא היא יפה

תשחטו. לא כתבה: והתורה כלל נעשית 13)שחיטה
מדעתו. שלא בלשון 14)נבילה תשחטו לא אומר הכתוב

אסורה. שניהם שחיטת שרק מכאן רבים,

.ãÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÌÈa eËÁML ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á15˙‡ ≈≈∆¿»»∆»¬≈»¿≈«¿»∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ì‰È¯Á‡ ÈL ËÁLÏ ¯zÓ - ÔBL‡¯‰»ƒÀ»ƒ¿…≈ƒ«¬≈∆¿ƒ∆≈

‰ËÈÁL Ô˙ËÈÁL16.ÏÏk ¿ƒ»»¿ƒ»¿»

אותם,15) רואים אחרים שאילו אותם. רואים אחרים ואין
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השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו
בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.ä- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה

איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.å.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.æBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.ç˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25Ba ˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆¿

È·ˆ ?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï26 …ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ
‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27Ï·‡ ; ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆¬»

˙‡Â d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»¿∆
da28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29‰¯Ò‡ ¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»»¿»

.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.èËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.

הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.éBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.àé˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום

כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.áéËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38- ‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ39ËÁL Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»»«
˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰40dza Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆ƒ»

ÌÈzL ‰˜BÏ -41ËÁL Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»»«
˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. ∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי
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אחרי  ששחטו בתה בן בשחיטת וכן תשחטו לא בנו ואת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.âée‡·e ,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««»
ÔÈ„Ï44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45ÈM‰Â , ¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ46ÔÈzÓÈÂ , «¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»¿«¿ƒ
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.ãé‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.åèÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.æèCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.æéCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי

ה'תשע"ו  מרחשון ח' רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.àÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
את  תשלח ה'עשה'ד"שלח את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.á·iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆
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השני  את לשחוט ואסור כשרה. שחיטתם כהוגן ששחטו
בידו.16)אחריהם. כנתנבל הוא והרי

.ä- ‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰Â ÔBL‡¯‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆»ƒ«¬≈¿≈¿≈»
‰˜BÏ BÈ‡ - BËÁL Ì‡Â ,ÈM‰ ËÁLÏ ¯eÒ‡17. »ƒ¿…«≈ƒ¿ƒ¿»≈∆

את 17) סופג שאינו שחט שאם ומודים שם: במשנה

איסור. ספק על לוקים שאין מפני הארבעים,

.å.‰ËÈÁL dÓL - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰ËÈÁL¿ƒ»∆≈»¿»«¬ƒ»¿»¿ƒ»
B‡ ‰Ù¯Ë B‡ ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁML ÔBL‡¯‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ∆»«Àƒ»¬»»¿≈»

Ï˜Òp‰ ¯BL18B‡ ,‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚ÚÂ «ƒ¿»¿∆¿»¬»»»¬À»
˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ËÁML∆»««¬«»ƒ»»«¬¿»«∆
,„Á‡‰ ˙‡ ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ÈM‰«≈ƒ∆¿≈ƒ»«»ƒ∆»∆»
‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈM‰ ˙‡ ËÁLÂ ÔB¯Á‡‰ ‡·e»»«¬¿»«∆«≈ƒ«¬≈Àƒ»¬»»
È¯‰ - ‰n„‡ ‰¯Ùe ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú B‡ Ï˜Òp‰ ¯BL B‡«ƒ¿»∆¿»¬»»»¬À»¬≈

.‰˜BÏ ‰Ê∆∆

הנאה.18) איסור שהוא פי על אף

.æBËÁL19¯eËt - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ20B˙B‡ ÌeMÓ ¿»«¬«»ƒ»ƒ
BLÙa ·iÁ˙ È¯‰L ,Ba ˙‡Â21Ba e¯˙‰ Ì‡Â .22 ¿∆¿∆¬≈ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ¿

˙„B·Ú ÌeMÓ Ba e¯˙‰ ‡ÏÂ Ba ˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓƒ¿∆¿¿…ƒ¿ƒ¬«
ÌÈ·ÎBk23‰˜BÏ -24. »ƒ∆

השני.19) נתחייב 21)ממלקות.20)את זו בשחיטה
בנו  ואת אותו משום ומלקות זרה, עבודה שעבד על מיתה
בדרבה  ליה "קם התלמוד: בלשון בחמורה. אותו ודנים

ממלקות. ונפטר תשחטהו,22)מיניה". אל עדים,
בנו. ואת אותו עבירת על מלקות אמרו 23)שתתחייב לא

מיתה. ותתחייב זו בשחיטה זרה עבודה עובד אתה עדים לו
חייב,24) אחר ודבר שוגגין מיתות חייבי שסובר יוחנן כר'

בו  התרו לא העדים שהרי זרה עבודה באיסור ששגג ומפני
במעשהו, שיש אחרת עבירה על מלקות ונתחייב זה, משום

אותו. מלקין - בנו ואת אותו איסור היינו

.ç˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡ ÔÈ‡‰Ó‰·a ‡l‡ ‚‰B Ba ≈ƒ¿∆¿≈∆»ƒ¿≈»
‰O B‡ ¯BLÂ :¯Ó‡pL :„·Ïa ‰¯B‰Ë25Ba ˙‡Â B˙‡ ¿»ƒ¿«∆∆¡«¿∆…¿∆¿

È·ˆ ?„ˆÈk .ÌÈ‡ÏÎa ‚‰BÂ .„Á‡ ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï26 …ƒ¿¬¿∆»¿≈¿ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ
‰˜BÏ - da ˙‡Â ÊÚ‰ ËÁLÂ ÊÚ‰ ÏÚ ‡aL27Ï·‡ ; ∆»«»≈¿»«»≈¿∆¿»∆¬»

˙‡Â d˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡aL ÊÚ‰»≈∆»««¿ƒ»»ƒ¿…»¿∆
da28d·e ‰¯t .‰˜BÏ BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,29‰¯Ò‡ ¿»¿ƒ»«≈∆»»¿»»¿»

.d·e ‰i·ˆ ‡Ï ,‰¯Bz»…¿ƒ»¿»

עופות.25) ולא שה חיה, ולא שור שהוא 26)ודרשינן
פפא 27)חיה. רב ולדעת שלוקה, מודים הכול חסדא לרב

כחכמים. ופסק וחכמים אליעזר ר' הרשב"א 28)מחלוקת
בנה  ואת אותה לשחוט לכתחילה אפילו שמותר וסובר חולק
ובנה, צבייה ולא תורה אסרה ובנה שפרה הטעם מאותו

שם. חסדא רב שה 29)כדברי אומר: ובגמרא רבינו. לשון
על  בוודאי הכוונה אבל ובנו, צבי ולא רחמנא אמר ובנו
אבל  הדעות, לכל בנו ואת אותו איסור נוהג שבהן הנקבות

וחכמים. חנניה נחלקו ובנו באב

.èËÁLÂ ,Ôa ‰„ÏÈÂ ‰·˜ ˙‡f‰ ‰i·v‰ ˙a ‰˙È‰»¿»««¿ƒ»«…¿≈»¿»¿»≈¿»«
‰˜BÏ - da ˙‡Â ‰i·v‰ ˙a ‰·˜p‰ ˙‡30ÔÎÂ . ∆«¿≈»««¿ƒ»¿∆¿»∆¿≈

ÊÚ ÔÈnÓe O·k ÔÈnÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïk31ÌÚ O·kÓ ÔÈa , ƒ¿«ƒ«»ƒƒ∆∆ƒƒ≈≈ƒ∆∆ƒ
˙‡Â B˙B‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‰O·k‰ ÌÚ ÊÚÓ ÔÈa ÊÚ‰»≈≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿∆

.Ba¿

הוא 30) והאב האב לזרע שחוששים שסוברים כחכמים
חלק  והצבייה התיש של בבן יש כן ואם בהמה מין תיש,
ביום  תשחטו לא שה מקצת ואפילו "שה" ודורשים  שה.

הגדי.31)אחד. ומן הרחל מן

.éBn‡ C¯È ¯aÚ .˙¯aÚÓ‰ ˙‡ ËÁLÏ ¯zÓ32.‡e‰ À»ƒ¿…∆«¿À∆∆À»∆∆ƒ
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰Â ‰ËÈÁL ¯Á‡ ÈÁ ¯aÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»»À»«««¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««≈

Ú˜¯˜33ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa B˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡ - «¿«≈¬ƒ¿∆»¿ƒ»«
.‰˜BÏ BÈ‡ -≈∆

אם 32) ואפילו שחיטה טעון ואין מאבריה, כאחד שהוא
ואת  אותו לעניין אמו, ירך לאו עובר אחרים בדינים נאמר
בשר  כחתיכת באכילה, מתירתו אמו ששחיטת כיון בנו,
בתוספתא  מפורש וכן בנו. ואת אותו משום בו אין הבהמה,
שחיטה  שטעון את ב: הלכה המקשה בהמה פרק  חולין
מותר  שחיטה טעון שאינו ואת בנו ואת אותו משום אסור

בנו. ואת אותו שחיטת 33)משום ואין שחיטה צריך שאז
אסורות  מאכלות מהלכות ה בפרק כמבואר מטהרתו, אמו
גבי  על בהפריס מודים שחכמים כהנא רב מפרש יד: הלכה
בו  ויש שחיטה שטעון - פרסותיו על עמד פירוש - קרקע
שזורי, שמעון ר' לדעת בניגוד בנו, ואת אותו איסור

לוקה. שאינו רבינו פסק ולכן מדרבנן היא זו ושחיטה

.àé˙B·˜pa ‚‰B Ba ˙‡Â B˙B‡ ¯eq‡34da ‰fL , ƒ¿∆¿≈«¿≈∆∆¿»
È‡cÂ35ÔÈ‡ - ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰fL È‡cÂ Ú„B Ì‡Â . ««¿ƒ«««∆∆»ƒ≈

Ô‰ÈL ÔÈËÁBL36BÈ‡ - ËÁL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈa ¬ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»«≈
˜ÙÒ ¯·c‰L ;‰˜BÏ37È‡ B‡ ÌÈ¯ÎÊa ‚‰B Ì‡B ∆∆«»»»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈

.‚‰B≈

אותו 34) איסור אין והרדב"ז: משנה המגיד לפני הגירסא
ואת  אותו איסור אין ומפרש בנקבות, אלא נוהג בנו ואת
בזכרים  גם נוהג מספק אבל בנקבות אלא בוודאי נוהג בנו

שמסיים. אם 35)כמו על תורה הקפידה למה טעם נתן
בזכרים.36)ובנה. נוהג שמא ספק מחלוקת 37)משום

כמי. הלכה וספק בברייתא היא חכמים

.áéËÁL Ck ¯Á‡Â ‰¯t‰ ˙‡ ËÁBM‰38- ‰Èa ÈL «≈∆«»»¿««»»«¿≈»∆»
˙Bi˜ÏÓ ÈzL ‰˜BÏ39ËÁL Ck ¯Á‡Â ‰Èa ˙‡ ËÁL . ∆¿≈«¿À»«∆»∆»¿««»»«
˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡È‰40dza Ôa ˙‡Â dza ˙‡Â dËÁL . ƒ∆««¿»»¿∆ƒ»¿∆∆ƒ»

ÌÈzL ‰˜BÏ -41ËÁL Ck ¯Á‡Â dza Ôa ˙‡Â dËÁL . ∆¿«ƒ¿»»¿∆∆ƒ»¿««»»«
˙Á‡ ‰˜BÏ - ˙a‰ ˙‡42¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,43. ∆««∆««≈≈«≈

ביום.38) השחיטות 39)בו ששתי ובן, בן כל שחיטת על
ורק  ואחת, אחת כל על וחייב בנו ואת אותו באיסור נעשו
התראה. בלא מלקות שאין ואחת, אחת כל על בו כשהתרו

באיסור 40) נעשתה אחת שחיטה שרק מפני אחת, מלקות
ואותו. אותו 41)בנו על עבר בתה בשחיטת מלקיות. שתי
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אחרי  ששחטו בתה בן בשחיטת וכן תשחטו לא בנו ואת
פי  על ואף באיסור, מעשים שני עשה כן ואם הבת. שחיטת

שניים. לוקה אחד משם הם האיסורים על 42)ששני אף
עבירות: שתי על עבר אחרונה שהייתה הבת שבשחיטת פי
בנו  שחיטת ומשום האם שחיטת כלפי בנו ואת אותו משום
במעשה  נעשו שתיהן אבל הבת, בן שחיטת כלפי ואותו
אחד  בתורה שנאמר האיסור שם וגם אחת, בשחיטה אחד,

בנו. ואת אותו האחרון.43)הוא, השוחט ולוקה

.âée‡·e ,˙a‰ ‰ÊÂ Ì‡‰ ‰Ê ,˙BÓ‰a ÈzL eÁ˜lL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈¿≈∆»≈¿∆««»
ÔÈ„Ï44ÔBL‡¯ ËBÁLÈ ÔBL‡¯ Á˜lL ‰Ê -45ÈM‰Â , ¿ƒ∆∆»«ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ

‰ÎÊ - ËÁLÂ ÈM‰ Ì„˜ Ì‡Â .¯ÁÓÏ ÔÈzÓÈ46ÔÈzÓÈÂ , «¿ƒ¿»»¿ƒ»««≈ƒ¿»«»»¿«¿ƒ
.¯ÁÓÏ „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿»»

ממך 44) יותר צריך אני אומר והשני לשחוט האחד שבא
והשני  לשחוט כך אחר לי יהיה אסור תשחוט אתה ואם
לי  יהיה אסור תשחוט אתה ואם ממך יותר צריך אני אומר

שקניתי. השני את לשחוט כך זכותו 45)אחר שקנה מפני
ונשכר.46)קודם. זריז זה הרי השני קדם אם

.ãé‰Ma ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡a47B¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰ , ¿«¿»»¿»ƒ«»»«≈¿≈»«¬≈
B‡ dn‡ Èz¯ÎÓ ¯·k :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿ƒ¿«¿»»«¿ƒƒ»

dza48‡ÏÂ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ÔÈzÓiL È„k ,ËÁLÏ ¯Á‡Ï ƒ»¿«≈ƒ¿…¿≈∆«¿ƒ∆»«¬¿…
ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â .¯ÁÓÏ „Ú ËBÁLÈƒ¿«¿»»¿≈≈∆∆»«¬

‚Á ÏL49ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ ,50·¯ÚÂ , ∆«¿∆∆»ƒ∆∆«¿∆∆
˙¯ˆÚ51‰M‰ L‡¯ ·¯ÚÂ ,52. ¬∆∆¿∆∆…«»»

דעתו 47) בהמה לוקח וסתם סעודה לעשות ישראל דרך
מיד. לשחוט 48)לשוחטה לשני ואסור נשחטו כבר שמא

שרגל 49)היום. מפני בשמחה מרבין היו עצרת, שמיני
אבל  ישראל, בשביל היו וקרבנותיו וחביב. הוא לעצמו
העולם. אומות כנגד היו הסוכות חג ימי שבעת קרבנות
המינים  וארבעת סוכה בהכנת טרודים הסוכות חג בערב

גדולות. סעודות להכין פנוייה שעתם מרבים 50)ואין היו
השובע. על נאכל יהיה שהפסח כדי ערב 51)באכילה,

שם  ותוספות ראיה. ועולת חגיגה שלמי משום שבועות,
ומרבים  לכם", דבעינן מודים הכל "דבעצרת הטעם כתבו
מחוייבים  השבועות שבחג מודים הכל פירוש: בסעודה,
ואין  ממש) ("לכם" הגוף את גם לענג ולשתות לאכול
[נראה  ותפילה. תורה ידי על הנפש הנאת על רק לסמוך
מפני  רש"י, של פירושו את קיבלו לא התוספות שבעלי
וגם  המועדות בכל מקריבים חגיגה ושלמי ראיה שעולת
הסוכות. חג בערב להודיע צריך אינו ולמה הסוכות בחג
כל  תשלומים חגיגה) ושלמי ראיה (לעולת להם יש אמנם
בהלכות  כתב רבינו בראשון. להקריב מצוה אבל שבעה,

שעבר חגי  דעתו ראיה ובעולת מגונה, זה הרי שהמאחר גה
תעשה. ולא עשה השנה 52)על תחילת שהוא מפני

בו  עושים עניינים וכמה יפה, סימן משום בסעודה מרבים
יפה. לסימן

.åèÁ˜lL ‰Ê ‰‡¯Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆∆»«
B˙˜ÊÁL ,ÌBi‰ ÛBÒa ‰È‰Â ,˙B˜Ï ÊtÁ ‰B¯Á‡a»«¬»∆¿»ƒ¿¿»»¿«∆∆¿»
BÈ‡ - ÌBia ÁÂ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰zÚ ËÁBL ‡e‰L∆≈«»¬»ƒ»»∆««≈

.¯ÁÓÏ ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï ‡nL ,BÚÈ„B‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆»…ƒ¿∆»¿»»

.æèCÈ¯ˆ - ‰lkÏ ˙a‰Â ,Ô˙ÁÏ Ì‡‰ ˙‡ ¯ÎBn‰Â¿«≈∆»≈∆»»¿««««»»ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈËÁBL „Á‡ ÌBÈa È‡ceL ;ÔÚÈ„B‰Ï¿ƒ»∆««¿∆»¬ƒ¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.æéCÏB‰ ÌBi‰ - Ba ˙‡Â B˙B‡a ¯eÓ‡‰ „Á‡ ÌBÈ∆»»»¿¿∆¿«≈
‰ÏÈl‰ ¯Á‡53˙lÁ˙a ÔBL‡¯ ËÁML È¯‰ ?„ˆÈk . ««««¿»≈«¬≈∆»«ƒƒ¿ƒ«

ÏÈÏ ˙lÁz „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ≈¿ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ54ÈÚÈ·¯ ÌBÈ ÛBÒa ÔBL‡¯‰ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒƒ¿≈ƒ»«»ƒ¿¿ƒƒ

ÏÈÏ ˙lÁ˙a ÈM‰ ËÁBL - ˙BLÓM‰ ÔÈa Ì„…̃∆≈«¿»≈«≈ƒƒ¿ƒ«≈
ÈLÈÓÁ55˙BLÓM‰ ÔÈa ÔBL‡¯ ËÁL .56ÏÈÏ ÏL ¬ƒƒ»«ƒ≈«¿»∆≈

ÈML ÏÈÏ „Ú ÈM‰ ËBÁLÈ ‡Ï - ÈLÈÓÁ57Ì‡Â ; ¬ƒƒ…ƒ¿«≈ƒ«≈ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ÈLÈÓÁ ÌBÈa ËÁL58. »«¿¬ƒƒ≈∆

ממעשה 53) זה ולמדים שלפניו, הלילה אחר פירוש:
היום  ושם בנו ואת באותו כמו אחד יום בו שנאמר בראשית

הלילה. אחר הלילה 54)הולך אחר נמשך רביעי יום שכל
אחד. יום ונקרא אחר.55)שלפניו יום כבר שהוא

לילה.56) ספק יום סוף 57)ספק של השמשות בין שמא
חמישי. ליל תחילת היה מספק.58)רביעי

ה'תשע"ו  מרחשון ח' רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שלא 1) כדי אגפיה קצץ ואם הבנים; על אם הלוקח יבאר

הבנים  לקח או אותה, וצד וחזר האם את שלח תעוף;
עוף  זה באי הקן שלוח עליהן; האם וחזרה לקן והחזירן
אם  עליהן; שאמן זמן כל בביצים לזכות מותר ואם נוהג;

נפש. שהרג ועוף במקודשין; נוהג הקן שלוח

.àÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰2¯zÓ ¯Oa‰ - dËÁLe «≈«≈««»ƒ¿»»«»»À»
Ì‡‰ ˙ËÈÁL ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰ÏÈÎ‡a3‡Ï :¯Ó‡pL ; «¬ƒ»¿∆«¿ƒ«»≈∆∆¡«…
‰˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ Áw˙4‰pÁlLiL Ì„˜ ƒ«»≈««»ƒ¿≈ƒ≈»…∆∆¿«¿∆»

¯eËt - dÁ˜lL ¯Á‡ dÁlL Ì‡Â .‰˜BÏ -5. ∆¿ƒƒ¿»««∆¿»»»

ביצים.2) או אפרוחים על היושב מכיון 3)עוף כלומר,
את  תשלח ה'עשה'ד"שלח את לקיים לו איֿאפשר ששחטה
ראה  הבנים". על האם תקח "לא על לוקה לפיכך האם",

ח. הערה אףֿעלֿפי 4)לקמן לעולם, ה'עשה' תתקיים ולא
לוקה. בשחטה, כמו בידיו ה'עשה' ביטל לא שהוא

אין 5) עשה, קום בה שיש לאֿתעשה מצות שכל ממלקות,
לאו  כל התלמוד בלשון או קמא. שם משנה עליו. לוקין
לא  נאמר הקן בשילוח וכאן עליו. לוקין אין לעשה, שניתק
תקח' ה'לא ניתק הרי תשלח, שלח ואחרֿכך האם תקח
אחר  האם שלח אם ולפיכך תשלח', 'שלח של ל'עשה'
שם. לוקה, אינו רב זמן בידו אותה השהה ואפילו שלקחה,
במסכת  קיימו" ולא "קיימו המשפט את רבינו מפרש כך
היינו  שקיימו, מפרש שהוא רש"י דעת כן ואין טו: מכות

שלקחה. אחרי דיבור כדי תוך שלחה אם

.á·iÁ - ‰OÚÏ ‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ¿≈»ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»«¬≈«»
daL ‰OÚ Ìi˜Ï6‰˜BÏ - BÓi˜ ‡Ï Ì‡Â ,7. ¿«≈¬≈∆»¿ƒ…ƒ¿∆
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הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.âdÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,

נראה כן פטור. והוא בעצמו רבינו.שלקח מדברי
את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.

ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.ã‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.ädÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו

"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.åÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,

.æÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.ç¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע

קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.èÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
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בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם
כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.éı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.àédÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.áéÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.âé·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

נפשטה.39)תלושה. לא שהבעיא מספק, להחמיר פסק
מספק.40)

.ãéÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.åèÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.æèÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰Â »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«
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הלאו.6) מעבירת ופטור שיכול, זמן טז:7)בכל במכות
ל'עשה', הניתק לאו על במלקות חייב אימתי מחלוקת יש
בידים  שעשה היינו ה'עשה', את כשביטל אומר האחד
ממילא  אם אבל לוקה, אז ה'עשה' של קיומה המונע מעשה
לא  שהרי לוקה, אינו ה'עשה' קיום למניעת שגרם דבר אירע
קיים  לא רק אם אומר: והשני ה'עשה'. בוטלה באשמתו
נעשה  שזה אף ה'עשה', לקיים יכול שאינו ונתברר ה'עשה'
על  מלקות חייב שישלחנה, קודם האם שמתה כגון ממילא,
לא  אם פסק, ורבינו ב'עשה'. תיקנו שלא כיון הלאו, עבירת
הקודמת, בהלכה פסק וכן בידיו. ביטל שלא אע"פ קיימו
שגורס  כאן מגידֿמשנה (ראה לוקה. שישלחנה קודם מתה
אומר  לקיש וריש קיימו, ולא קיימו אומר יוחנן ר' בגמרא
מפרשים' ה'יש לפי יוחנן כר' פסק ורבינו ביטלו. ולא ביטלו

כסףֿמשנה). וראה שם.

.âdÁlLÂ B„iÓ Ì‡‰ ÛËÁÂ „Á‡ ‡a8‰Á¯aL B‡ , »∆»¿»«»≈ƒ»¿ƒ¿»∆»¿»
BzÚcÓ ‡lL B„È ˙ÁzÓ9ÁlL :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ««»∆…ƒ«¿∆∆∆¡««≈«

‰OÚ Ìi˜ ‡Ï È¯‰Â ,BÓˆÚÓ ÁlLiL „Ú - ÁlLz¿«««∆¿««≈«¿«¬≈…ƒ≈¬≈
.daL∆»

מי 8) של מדעתו זה עשה אם אבל מידו, חטף דוקא
מי  שלחה כאילו והרי שלוחו נעשה הוא הרי שלקחה,

נראה כן פטור. והוא בעצמו רבינו.שלקח מדברי
את 9) בכוונה לה שנתן כגון מדעתו, ברחה אם אבל ואבדה.

ה'עשה'. את וקיים שילוח כן גם זה הרי לברוח, האפשרות

.ã‡lL È„k ‰Èt‚‡ ıv˜Â ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏË»«≈««»ƒ¿ƒ≈¬«∆»¿≈∆…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - dÁlLÂ ,ÛeÚz10‰‰LÓe . »¿ƒ¿»«ƒ«««¿«¿∆

d˙B‡11dÁlLÓe ‰ÈÙÎ eÏc‚iL „Ú BÏˆ‡12Ì‡Â . »∆¿«∆ƒ¿¿¿»∆»¿«¿»¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰„·‡Â ‰Á¯a B‡ ‰ÊÏ Ì„˜ ‰˙Ó≈»…∆»∆»¿»¿»¿»∆∆¬≈…

.daL ‰OÚ Ìiƒ̃≈¬≈∆»

בזה.10) ירגיל שלא ותוכחות רידוי ופירש"י קמא: חולין
מן 11) ויפטר כהלכתה, ה'עשה' את שיקיים כדי שם.

שבה.12)המלקות. מצותֿעשה מקיים זה ובשילוח
קיים  לא כנפיה, שגדלו לפני משלחה שאם משמע מלשונו

ה. בהלכה מדבריו לדייק יש וכן ולוקה, ה'עשה' את

.ädÁÈ¯ÙÓe ‰ÈÙÎa ÊÁB‡ ?Ì‡‰ ÁlLÓ „ˆÈÎÂ13. ¿≈«¿«≈«»≈≈ƒ¿»∆»«¿ƒ»
LÓÁÂ Úa¯‡ elÙ‡ ,‰¯ÊÁÂ dÁlLÂ ‰¯ÊÁÂ dÁlLƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»¬ƒ«¿«¿»≈

ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ;ÁlLÏ ·iÁ - ÌÈÓÚt14. ¿»ƒ«»¿«≈«∆∆¡««≈«¿««

רב 13) משלח? במה יהודה. ורב הונא רב מחלוקת שם:
פוסק  ורבינו באגפיה, אומר יהודה ורב ברגליה, אומר: הונא
ונראה  והכסףֿמשנה. המגידֿמשנה ביארו כן יהודה. כרב
שרב  שם רש"י של השני כפירוש הסוגיא מפרש שרבינו
ואינה  כנפיה שקיצץ אףֿעלֿפי פירושו ברגל, אומר הונא
רק  אומר יהודה ורב שילוח. של 'עשה' קיים לעוף, יכולה
ולפי  אותן. קיצץ שלא היינו בכנפיה, לעוף יכולת לה יש אם
קיים  מדעתו ברחה שאם ג, בהלכה למעלה שכתבנו מה
לאו  הוא "ומפריחה" כאן שכתב שמה לומר עלינו ה'עשה',
אבל  לעוף, האפשרות את מדעתו לה נותן אם ומספיק דוקא,
ה'עשה'. קיים לא ברגל, ללכת האפשרות את רק נתן אם

לא 14) הוא הלימוד אבל שם, המשנה לשון נקט רבינו

"שלח" המילה של הפשוטה משמעותה אלא הלשון מכפל
מציעא  ובבא שם, בסוגיא כמבואר פעמים, מאה אפילו היא
בלשני, לימוד מזה יוצא פעמים, מאה אפילו "השב" לא.

רבֿפעמית. פעולה משמעותו הפעל שמקור

.åÌÈa‰ ˙‡ ÁlLÓe Ì‡‰ ˙‡ ÏËB ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ≈∆»≈¿«≈«∆«»ƒ
Ì‡‰ ˙‡ ÁlLÏ ·iÁ -15˙‡ ÁlLz ÁlL :¯Ó‡pL ; «»¿«≈«∆»≈∆∆¡««≈«¿««∆

.Ì‡‰»≈

האמור 15) "חייב" לשון רבינו מפרש כן קמא. חולין משנה
מלקות. חייב ולא שם,

.æÔwÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â ÌÈa‰ ˙‡ Á˜Ï16‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â , »«∆«»ƒ¿∆¡ƒ»«≈¿««»»¿»
ÁlLlÓ ¯eËt - Ô‰ÈÏÚ Ì‡‰17¯ÊÁÂ Ì‡‰ ˙‡ ÁlL . »≈¬≈∆»ƒ¿«≈«ƒ«∆»≈¿»«

d˙B‡ „ˆÂ18‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡Ï .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆À»…»¿»»∆»
ÌÈa‰ ÏÈ·La Á¯ÙÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ „eˆÏ»»¿ƒ≈»¿»ƒ¿…«ƒ¿ƒ«»ƒ
Ì‡‰Â :¯Ó‡pL ,eÁ˜lÈ ‡lL Ô‰ÈÏÚ ˙ÙÁ¯Ó ‡È‰L∆ƒ¿«∆∆¬≈∆∆…ƒ»¿∆∆¡«¿»≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁ¯Ù‡‰ ÏÚ ˙ˆ·¯B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰ …∆∆«»∆¿…ƒ¬»ƒƒ»ƒ««»
.¯zÓ - d˙B‡ „ˆÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»»À»

במשנה 16) הגירסא וכן שם, במשנה רבינו גירסת היא כך
לה. והחזירן שלפנינו: הגירסא אבל שבמשניות,

"כי 17) בכלל אינו בהן, וזכה הביצים את ונטל הואיל
וראה  "מזומן", לזה: קוראים בתלמוד תורה. שאמרה יקרא"

ח. כשמצא 18)הלכה שילוח מצות שקיים מכיון שם:
בניה  על רובצת אינה הרי עכשיו, אותה וכשצד בקן. אותה

לקחתה. ומותר

.ç¯B‰Ë ÛBÚa ‡l‡ ‚‰B BÈ‡ Ì‡‰ ÁelL19BÈ‡L ƒ«»≈≈≈∆»¿»∆≈
ÔnÊÓ20C·BL ÈBÈ ÔB‚k ,21ewL ˙BÙBÚÂ ‰iÏÚÂ ¿À»¿≈»«¬ƒ»¿∆ƒ¿

Òc¯ta22‡¯wÈ Èk :¯Ó‡pL ,23ÔB‚k ,ÔnÊÓ‰ Ï·‡ ; ««¿≈∆∆¡«ƒƒ»≈¬»«¿À»¿
˙Èaa ewL ÌÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡24·iÁ BÈ‡ - «»ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿««ƒ≈«»

.ÁlLÏ¿«≈«

קן 19) יקרא "כי שנאמר מפרש בגמרא קלח. שם משנה
קלט: שם עוף, רק צפור נקרא אינו טמא ועוף לפניך", צפור

ברשותך.20) בשובך.21)שאינו שקננו מדבריות יוני
לברוח.22) שיכולים מזומן פרט 23)אינו במאורע

קלט: שם ברשותו.24)למזומן, הוא מזומן

.èÔÈÁB¯Ù‡‰ eÈ‰25Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÔÈÁÈ¯ÙÓ »»∆¿ƒ«¿ƒƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa B‡26ÁlLÏ ·iÁ BÈ‡ -27eÈ‰ . ≈ƒ»≈«»¿«≈«»

¯eËÙe ,˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈ·k el‡ È¯‰ - ˙BÙ¯Ë ÔÈÁB¯Ù‡∆¿ƒ¿≈¬≈≈¿≈ƒ»»
ÁlLlÓ28. ƒ¿«≈«

קמ:25) שם משנה לפרוח. פירש"י 26)שיודעים סד: שם
וביצים  זכר, עם הזדווגות בלי תרנגולת שילדה מוזרות.
פרק  תרומות בתוספתא אבל אפרוחים. מוציאות אינן כאלו
(פירוש, היפה נפש מוזרות, ביצים טז: בחולין מובאה ט,
- מוזרות שפירוש משמע תאכלם, איסטניס) שאינו אדם
לדגירה. ראויות שאינן ומובן מקולקלות. צלולות, אינן

האפרוחים 27) על רובצת "והאם דרשו: שם חולין במשנה
בני  ביצים אף קיימא, בני אפרוחין מה הביצים", על או
צריכין  הביצים ומה קיימא. בני שאינן מוזרות יצאו קיימא,
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בני  "אינם מפריחין. יצאו לאמן, צריכין אפרוחין אף לאמן,
בכלל  ראויות אינן או המין לקיום ראויים שאינם - קיימא"
הרי  טריפות, "אפרוחין שכתב כאן רבינו של (מלשונו לקיום
והרי  לשניהם. אחד שטעם משמע, מוזרות", כביצים אלו
משילוח, פטורות שטריפות כהנא רב למד שם בגמרא
של  וטעם לכלביך, ולא תורה אמרה לך" "תקח מדרשה:
"אינם  מפרש שרבינו ונראה קיימא. בני שאינם הוא: מוזרות
אינם  אדם בני שרוב מפני לקיום, ראויות שאינן קיימא", בני
ולא  "לך של מדרשה נתמעטו כך ומתוך אותן, אוכלים
אחד, בקנה איפוא עולים - שנאמרו הטעמים שני לכלביך",

עיון). פטור 28)וצריך טריפות אפרוחים "תניא קמ. שם
כהנא  רב אמר זאת). למדנו (מהיכן מילי? הני מנא משילוח,
שהאפרוחים  פירוש, לכלביך. ולא לך" "תקח קרא אמר
שראויים  טריפות ולא לאכילה, לו וראויים מותרים והביצים

לכלבים. רק

.éı·B¯ B‡ˆnL ¯ÎÊ29ÛBÚ .ÁlLlÓ ¯eËt - Ôw‰ ÏÚ »»∆¿»≈««≈»ƒ¿«≈«
B‡ ,¯B‰Ë ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ ı·B¯ ‡ÓËı·B¯ ¯B‰Ë ÛBÚ »≈≈«≈≈»»≈

ÁlLlÓ ¯eËt - ‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈa ÏÚ30. «≈≈»≈»ƒ¿«≈«

אב.29) ולא בתורה כתוב אם טמא 30)שם, בעוף והטעם
צפור  שקן משום משילוח, פטור טהור עוף ביצי על רובץ
טהור. צפור להיות צריכה המקננת האם בתורה, אמור
דכתיב  משום פטור, טמא עוף ביצי על רובץ טהור ובעוף
באכילה, אסורים טמא עוף וביצי לכלביך, ולא לך תקח
תורה, אמרה צפור" ש"קן הטעם כתב כאן (ובמגידֿמשנה
ותימה  טהור. היינו "צפור", להיות צריך הקן שגם כלומר,
ולא  לך מפני הטעם בפירוש אמרו קמ. בדף שם שהרי עליו,

לכלביך).

.àédÈÓ ÔÈ‡L ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰31Ô‰Â »¿»∆∆«≈ƒ∆≈»ƒ»¿≈
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬≈∆¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

‰˜BÏ32.dÁlLÏ ·iÁ - ‰Ù¯Ë Ì‡‰ ‰˙È‰ . ∆»¿»»≈¿≈»«»¿«¿»

לחומרא.31) רבינו ופסק שם. נפשטה שלא בעיא
הספק.32) על לוקין שאין

.áéÔÈÓÈÒ ˙ˆ˜Ó ËÁL33‰pÁwiL Ì„˜ Ôw‰ CB˙a34 »«ƒ¿»ƒ»ƒ¿«≈…∆∆ƒ»∆»
ÁlLÏ ·iÁ -35.‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ; «»¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

בשילוח,33) שחייב ספק כל אין בקנה אבל הושט, מיעוט
רובה. נפסק אם רק טריפה הגרגרת פסוקת שהרי

משמע 34) שיקחנה" "קודם רבינו מלשון שם. בעיא
היה  באפרוחים שאילו באם, סימנין מקצת שחט שמפרש
הטור  רבינו, דברי מפרשים וכן שיקחם. קודם לאמר צריך
תחת  אפרוחים של סימנים מקצת שחט מפרש ורש"י והר"ן.
לגמור  שבידו כיון האם, בשילוח לחייבו מהו ובעי האם,
בשילוח, וחייב הוא לך תקח באכילה, ולהתירם השחיטה
באכילה, אסורים יהיו השחיטה את יפסיק ואם הואיל או
את  יגמור ואחרֿכך בהיתר, האם את ונוטל מלשלח פטור
הלכה  ג פרק למעלה ראה שהיה, שיעור כדי בתוך השחיטה
היא  מה קשה באם, מפרש שרבינו והר"ן, הטור לפי אבל ב.
רבינו  לשלח. חייב ודאית טריפה באם שאפילו הבעיא
שילוח. בה שייך לא לפיכך נבילה, הוושט שנקובת לשיטתו

בספק.35) מחמירים הבעיא, נפשטה ולא הואיל

.âé·iÁ - Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙk Ì‡ :˙ÙÙBÚÓ ‰˙È‰»¿»¿∆∆ƒ¿»∆»¿«≈«»
ÁlLlÓ ¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,ÁlLÏ36˙ÈÏËÓ ‰˙È‰ .37 ¿«≈«¿ƒ«»ƒ¿«≈«»¿»«¿ƒ

ÌÈÙk B‡38‰Ê È¯‰ - Ôw‰ ÔÈ·e ‰ÈÙk ÔÈa ˙BˆˆBÁ ¿»«ƒ¿≈¿»∆»≈«≈¬≈∆
ÁlLÓ39‰˜BÏ BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;40. ¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈∆

"והאם 36) מהכתוב הדינים שני למדו שם בברייתא
מכיון  דרשו, ועוד מעופפת: ולא "רובצת" ודרשו: רובצת",
שלאו  משמע "רובצת", אלא "יושבת" תורה כתבה שלא
קצת  מעופפת אפילו אלא הבנים, על ממש יושבת דוקא

לשלח. חייב ג"כ בקן, נוגעות ירמיה 37)וכנפיה ר' בעיית
"רובצת". נקרא ואינו חציצה זה אם נוצה 38)שם,

נפשטה.39)תלושה. לא שהבעיא מספק, להחמיר פסק
מספק.40)

.ãéÌÈˆÈa È¯„Ò ÈL eÈ‰41¯„qa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe »¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿»∆»¿«≈∆
˙B¯ÊeÓ ÌÈˆÈa ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰L B‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»¿»∆∆«≈ƒ»

˙È‰L B‡ ,˙BÙÈ ÌÈˆÈa Ô‰ÈzÁ˙Â,Ì‡ Èab ÏÚ Ì‡ ‰ ¿«¿≈∆≈ƒ»∆»¿»≈««≈≈
‰Ê È¯‰ - ¯Îf‰ ÏÚ Ì‡‰Â Ôw‰ ÏÚ ¯Îf‰ ‰È‰L B‡∆»»«»»««≈¿»≈««»»¬≈∆
BÈ‡ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â ;ÁlLÈ - Á˜Ï Ì‡Â ;ÁwÈ ‡Ï…ƒ«¿ƒ»«¿«≈«¿ƒ…ƒ«≈

.‰˜BÏ∆

שבהלכה 41) (בדינים שם. הן ירמיה ר' בעיות האופנים, כל
"לא  וכתב שינה וכאן משלח", זה "הרי רבינו כתב הקודמת,
היא  הבעיא ובכנפים, שבמטלית הלחםֿמשנה, וביאר יקח".
כאילו  שזה מפני והבנים, האם שניהם, את לקחת מותר אם
"משלח" כתב ולכן אחר, במקום והבנים אחד במקום האם
אין  זו שבהלכה במקרים אבל שילוח. חיובי בכל כרגיל
שאסור  ירמיה לר' לו היה וברור כך, כל חשובה חציצה
לפני  הבנים את לקחת מותר אם רק ושאל שניהם, לקחת
לפני  בבנים לזכות אסור קמא: שם אמרו שהרי האם, שילוח
ירמיה  ר' היה ומסופק יח), הלכה לקמן (וכן האם שילוח
את  ולהקדים להתיר עלֿכלֿפנים מועילה זו קלה חציצה אם
יקח" "לא רבינו כתב ולכן האם. שליחת לפני הבנים לקיחת
את  אחריֿכן לשלח עלֿמנת אפילו הבנים יקח שלא היינו,
אינו  שלח לא ואם אומר: רבינו שהרי תמוהים, ודבריו האם.
אם  ירמיה ר' שאל כאן שגם מזה יוצא הספק, מפני לוקה,

שניהם). לקחת מותר

.åèÌÈˆÈa‰ ÔÈa B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÔÈa ˙·LBÈ ‰˙È‰»¿»∆∆≈»∆¿ƒ≈«≈ƒ
Ô‰a ˙Ú‚B dÈ‡Â42ÁlLlÓ ¯eËt -43‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»««»∆»ƒ¿«≈«¿≈ƒ»¿»

.ÁlLlÓ ¯eËt - BcvÓ Ôwa ˙BÚ‚B ‰ÈÙÎe Ôw‰ „ˆa¿««≈¿»∆»¿«≈ƒƒ»ƒ¿«≈«

הצד,42) מן ונוגעת ביניהם שיושבת אףֿעלֿפי מלמעלה,
ואין  רבינו. שמסיים כמו נגיעה, שמה אין הצד מן נגיעה
משמע  ביניהם הלשון שהרי כלל, בהן נוגעת שלא לפרש
מה  בהו... דנגעה ביניהם "מה בסוגיא כמבואר בהן, דנגעה
קושיית  מיושבת זה, פירוש ולפי עלייהו". נגעה דלא ביניהן
נוגעת  אפילו שיושבת בגמרא דמשמע מהא רבינו, על הר"ן
אבל  בהן, נוגעת ואינו דוקא כתב ורבינו פטור. הצד מן בהם

כמ"ש. ברבינו הדברים על 43)פירוש רובצת שנאמר
ביניהם. ולא - האפרוחים

.æèÔÏÈ‡ Èca ÈL ÏÚ ‰˙È‰44:ÔÈ‡B¯ - Ô‰ÈÈa Ôw‰Â »¿»«¿≈«≈ƒ»¿«≈≈≈∆ƒ
ÁlLÏ ·iÁ - Ôw‰ ÏÚ Ïtz ÔÈca‰ eÏËpÈ el‡L Ïk45. …∆ƒƒ»¿««ƒƒ…««≈«»¿«≈«
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אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.æé˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

נקרא  וים "בדרך", כתוב בתורה והטעם, בראשו. קן והיה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.çé˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
ח  לו קנויים קנתה שבשובכו והאפרוחים הביצים היו צירו,

אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.èé˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור

הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',
יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט

שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ëÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכל ֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי

ז  טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו ה,אבל
לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.àëÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

ה'תשע"ו  מרחשון ט' חמישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות עשה שמצות יבאר

שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.àB‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .¯B‰Ë ÛBÚ»∆∆¡«¬∆»≈«»
·iÁ CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆
.Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

.á:¯Ó‡ ‡Ï .ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqkƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…∆¡«
,ÔÈLc˜Óa ‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ .‰Â‰a ‡l‡ ,„eˆÈ ¯L‡¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…¿À¿»ƒ
¯·Ú Ì‡Â .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ¿ƒ»«

.ÔÓc ˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔËÁLe¿»»≈«»¿«∆»»
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.âLÈc˜‰ B‡ ,ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL»««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
.˙BqÎÏ ·iÁ - Ìc‰ ˙‡∆«»«»¿«

.ã˜ÙÒ ‡È‰L ‰È¯a ÔÎÂ ,‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈
ËÁBM‰ .C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈«≈
ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ¿∆¿«»«»¿«¿«««»¿≈
BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

.·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï¿««

.äC¯·Ó - „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
.ÔlÎÏ „Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

.å·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
Ì„a B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BqÎÏ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«
¯LÙ‡ Ì‡ :ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê ¯eÚLk B˙BqÎÏ ·iÁL Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰‡¯iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ
.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰»»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

.æ.˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qkƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ .˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qkƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

.˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL∆ƒ«¿»««»¿«

.ç‡e‰ ‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ Êzp‰ Ìc»«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

.è·iÁ - ¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL»«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»«»
,Áe¯‰ e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙BqÎÏ¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿»«

.˙BqÎlÓ ¯eËÙe»ƒ¿«

.é‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈
ËÁBM‰ B‡ ,‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»«≈
‰Ïa˙Â ËÁBM‰Â ,‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈¿ƒ¿«¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - B„Èa¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆¿»»
Ìc ˙BqÎlÓ ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿««

.Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»

.àéÏBÁ·e ˜c Ï·Êa ,˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa ?ÔÈqÎÓ ‰na«∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«¿
ÌÈ·‡ ˙˜ÈÁL·e ,BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ ¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
ÌÈL¯Á ˙¯Ò·e ,‰wc ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆»»ƒ
el‡ ÏkL ;dL˙kL ‰Ùe‚Óe ˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»∆»≈
e‰qk B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒƒ»

.¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

.áéÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ Òb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ÔÈaÒÂ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈≈
,Ì‰a ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ»∆

:¯ÓB‡Â ;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»¿≈
.¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú«¬∆«¿»»

.âé,ÏÁÎ·e ,ÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa .¯Ù‡·e ,ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆
¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ .ÌÈ„‚a¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
.˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

.ãéËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰«≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»ƒ¿
ÈÏÎa ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ

.¯ÙÚa ‰qÎÈÂƒ«∆¿»»

.åè.¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓeƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
‰ÂˆÓ BfL ;˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆ƒ¿»

.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

.æèB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿
,˙BˆÓ ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L .ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆ƒ¿

‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡LMÓlÓ eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»ƒ¿«≈
¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰ ¯MÈÏ ¯ e˙B‡ C¯ÚÂ ,CLÁa«∆¿»«»≈¿«≈««¬«ƒ¿
ÈÏ‚¯Ï ¯ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï¿¿ƒ«∆¿≈≈≈¿«¿ƒ

.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ
‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»

.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

ה'תשע"ו  מרחשון י' שישי יום
È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿

.ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú¬»ƒ«¬»ƒ

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.
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אילן".44) רובדי שני בין "יושבת לא 45)שם אפילו
על  נקרא זה ובאופן הבנים, על שתהיה שהעיקר בקן, נגעה

הבנים.

.æé˙Á‡ ‰ˆÈa ÏÚ B‡ „Á‡ ÁB¯Ù‡ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰»¿»∆∆«∆¿«∆»«≈»««
ÁlLÏ ·iÁ -46ÌÈn‰ Èt ÏÚ Ô˜ ‡ˆBn‰ .47ÏÚ B‡ «»¿«≈««≈≈«¿≈««ƒ«

ÌÈiÁ ÈÏÚa Èab48ÌÈÁ¯Ù‡ :¯Ó‡ ‡Ï .ÁlLÏ ·iÁ - «≈«¬≈«ƒ«»¿«≈«…∆¡«∆¿…ƒ
ÌÈˆÈ· B‡49‡l‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ B‡ ıÚ ÏÎa :¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ¿…∆¡«¿»≈«»»∆∆»

‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL50. ∆ƒ≈«»«…∆

שם.46) משנה קן, נקרא אחד אפרוח ואפילו "קן" שנאמר
האילן 47) את הים ששטף רש"י: ופירש בים, קן קלט: שם

נקרא  וים "בדרך", כתוב בתורה והטעם, בראשו. קן והיה
דרך". בים "הנותן שנאמר בראשו 48)דרך שם: בגמרא

דבר, של וטעמו בעליֿחיים. כל בראש והואֿהדין אדם, של
מכאן  ראשו", על "ואדמה לב טו, בשמואלֿב שנאמר
היינו  ואדמה אדמה. נקראה אדם של בראשו שהיא שאפילו

הארץ". "על תורה אמרה הקן ובשילוח בלשון 49)ארץ,
לשלח. חייב באחת אפילו שהרי ביצה, או אפרוח ולא רבים,

אחד.50) אפרוח או אחת מביצה יותר בקנים נמצאים כרגיל
שם  שיימצא ביותר המצוי שהוא הארץ" על או עץ "בכל

קנים.

.çé˙ˆ·B¯ Ì‡‰L ÔÓÊ Ïk ÌÈˆÈaa ˙BkÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿«≈ƒ»¿«∆»≈∆∆
ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ˙ˆ·B¯ ‰˙È‰ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ»¬ƒ»¿»∆∆««≈ƒ
ÔÈ‡ - BÎ·BLÂ B˙iÏÚa ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ B‡«»∆¿ƒ«¬ƒ»¿¿≈»
ÏBÎÈ BÈ‡L ÌLk .B¯ˆÁ BÏ ‰˜ ‡ÏÂ ,ÔÈnÊÓ¿À»ƒ¿…»»¬≈¿≈∆≈»
B¯ˆÁ BÏ ‰kÊz ‡Ï Ck ,ÌÈ¯Á‡Ï Ô‰a ˙BkÊÏ51 ƒ¿»∆«¬≈ƒ»…ƒ¿∆¬≈

ÁlLÏ ·iÁ CÎÈÙÏe .Ô‰a52. »∆¿ƒ»«»¿«≈«

זכיא 51) חצירו ליה, זכי מצי דאיהו היכא כל שם: סוגיא
זכיא  לא נמי חצירו ליה, זכי מצי לא דאיהו היכא וכל ליה.
בהם  לזכות יכול שאינו "כשם רבינו שכתב ומה ליה.
למחוק  ויש היא, סופר שטעות הכסףֿמשנה מעיר לאחרים"

בלחםֿמשנה. ראה "לאחרים", המלה שאילו 52)את
ח  לו קנויים קנתה שבשובכו והאפרוחים הביצים היו צירו,

אמורים  דברים במה משילוח, שפטור כמזומן ודינם לו,
על  דפק אם אבל כלל. הבנים מעל האם הוגבהה כשלא
ומזומן  חצירו לו קונה - הביצים מעל הוגבהה והאם הקן,

משילוח. ופטור הוא

.èé˙‡ Ô‰a ¯‰ËÏ elÙ‡Â ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÏhÏ ¯eÒ‡»ƒ…≈««»ƒ«¬ƒ¿«≈»∆∆
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,Ú¯ˆn‰53.ÁlLÏ ·iÁ - Á˜Ï Ì‡Â . «¿…»∆ƒƒ¿»¿ƒ»««»¿«≈«

‰˜BÏ - ÁlL ‡Ï Ì‡Â54‡Ï ‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡L . ¿ƒ…ƒ«∆∆≈¬≈∆…
‰OÚÂ ‰OÚ˙55‰OÚ ‰ÁB„ ‰OÚ ‡ÏÂ ,56. «¬∆«¬≈¿…¬≈∆¬≈

מצוה.53) לדבר אפילו שלח, קמא. שחטה 54)שם אם
שנתבאר  כמו וגו' תקח לא משום לוקה מאליה מתה או
מצותֿעשה  אדם קיים שאם רבינו וסובר ב. בהלכה למעלה
נשאר  ו'לאֿתעשה', 'עשה' בו שיש איסור על עבירה מתוך
כאן  וב'תוספות' ה'עשה'. מפני נדחה ולא בתוקפו הלאו גם
אינו  ולכן ה'עשה', מפני נדחה שהלאו ריב"א דעת מובאת

'לאֿתעשה'55)לוקה. מצות בו שיש חמור איסור

הדין  כלפי מוסב זה נימוק 'עשה'. מפני נדחה אינו ו'עשה',
יטול. לא זו שבהלכה מנמק 56)הראשון זה במשפט

שכבר  אףֿעלֿפי לשלח", חייב לקח "ואם הדין את רבינו
רק  עליו ונשאר הבנים, על האם תקח לא של הלאו על עבר
- מצורע טהרת 'עשה' אין תשלח", "שלח ה'עשה' חיוב

זו. 'עשה' דוחה - המיוחדת חשיבותה למרות

.ëÛBÚ LÈc˜n‰57˙Èa‰ ˜„·Ï58B„iÓ Á¯Ùe59È¯‰Â , ««¿ƒ¿∆∆««ƒ»«ƒ»«¬≈
ÏÚ B‡ ÌÈÁB¯Ù‡‰ ÏÚ ı·B¯ B‡ˆÓe B¯ÈkÓ ‡e‰«ƒ¿»≈«»∆¿ƒ«

Ïk‰ Á˜BÏ - ÌÈˆÈa‰60¯aÊ‚ È„ÈÏ Ô‡È·Óe61ÔÈ‡L . «≈ƒ≈««…¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»∆≈
ÌÈa‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÔÈLc˜Óa ‚‰B Ì‡‰ ÁelLƒ«»≈≈¿À¿»ƒ∆∆¡«¿∆«»ƒ

ClL ÔÈ‡ el‡Â ,CÏ Áwz62. ƒ«»¿≈≈»∆»

ברשותו.57) ושהיה מזבח,58)שלו לקדשי וכל ֿשכן
ור' כשמואל פסק לקרבן. הראויים יונה בני או תורים כגון

רב. נגד וחייב 59)יוחנן מזומן אינו והרי מרשותו, ויצא
קלט. חולין ח) הלכה (ראה בעודם 60)בשילוח הבנים גם

האם. ובדברי 61)תחת הקדש. כולם שהרי האם עם ביחד
משילוח  שפטור שם, בגמרא שנאמר הטעם נרמז אלה רבינו
לשלחו. מצווה שאתה במי תשלח", "שלח דכתיב משום
גזבר. לידי להביאו אלא לשלחו מצווה אתה שאי זה יצא

של 62) ביצים אבל הבית, בדק לקדשי רק מתאים זה טעם
מעילה  רש"י מעילה. דין בהם שאין מפני לא, מזבח קדשי
ולא  יצא. דיבורֿהמתחיל קלח: חולין ב'תוספות' מובא יב,
רק  עוסקת המשנה רב, שלדעת מפני בגמרא, זה טעם נאמר
הכל. לדברי יפה שכוחו טעם לבאר והעדיפו מזבח, בקדשי

ז  טעם מעדיף - הבית בדק קדשי בדין שעומד רבינו ה,אבל
לחםֿמשנה. ראה פשוט, יותר שהוא

.àëÈtÓ ,ÁlLlÓ ¯eËt - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ÛBÚ∆»«∆«∆∆»ƒ¿«≈«ƒ¿≈
.B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈc ˙È·Ï B‡È·‰Ï ‰eˆÓ ‡e‰L∆¿À∆«¬ƒ¿≈ƒ»

ה'תשע"ו  מרחשון ט' חמישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ועוף 1) חיה שחיטת דם לכסות עשה שמצות יבאר

שהיא  בריה שחט ואם והקדישן; חולין שחט הטהורים;
עוף  השוחט בשבת; לחולה השוחט או חיה; או בהמה ספק
ונבלע  שחט במים; שנתערב ודם אחד; במקום חיה ומיני
ואם  מכסין; במה טרפה; ונמצאת השוחט או בקרקע; הדם

ברגל. יכסה ושלא אחר; יכסה אם לכסות שכח

.àB‡ ‰¯B‰Ë ‰iÁ ˙ËÈÁL Ìc ˙BqÎÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿««¿ƒ««»¿»
ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL .¯B‰Ë ÛBÚ»∆∆¡«¬∆»≈«»
·iÁ CÎÈÙÏ .¯ÙÚa e‰qÎÂ BÓc ˙‡ CÙLÂ ,ÏÎ‡È ¯L‡¬∆≈»≈¿»«∆»¿ƒ»∆»»¿ƒ»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :‰qÎiL Ì„˜ C¯·Ï¿»≈…∆∆¿«∆»«»¿»¡…≈∆∆
.Ìc‰ Èeqk ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ«»

.á:¯Ó‡ ‡Ï .ÔnÊÓ BÈ‡L·e ÔnÊÓa ‚‰B Ìc‰ Èeqkƒ«»≈ƒ¿À»¿∆≈¿À»…∆¡«
,ÔÈLc˜Óa ‡ÏÂ ÔÈlÁa ‚‰BÂ .‰Â‰a ‡l‡ ,„eˆÈ ¯L‡¬∆»∆»«…∆¿≈¿Àƒ¿…¿À¿»ƒ
¯·Ú Ì‡Â .˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ÔÈa ÁaÊn‰ ÈL„˜ ÔÈa≈»¿≈«ƒ¿≈«≈»¿≈∆∆««ƒ¿ƒ»«

.ÔÓc ˙‡ ˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ÔËÁLe¿»»≈«»¿«∆»»
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.âLÈc˜‰ B‡ ,ÔLÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ËÁL»««»»¿««»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
.˙BqÎÏ ·iÁ - Ìc‰ ˙‡∆«»«»¿«

.ã˜ÙÒ ‡È‰L ‰È¯a ÔÎÂ ,‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿«»¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈
ËÁBM‰ .C¯·Ó BÈ‡Â ,˙BqÎÏ CÈ¯ˆ - ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»»ƒ¿«¿≈¿»≈«≈
ÔÎÂ .˙aL ¯Á‡Ï ˙BqÎÏ ·iÁ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ¿∆¿«»«»¿«¿«««»¿≈
BÓ„ ‰qÎÓ - ·BË ÌBÈa ÌÈ‡Ïk B‡ ˜ÙÒ ËÁBM‰«≈»≈ƒ¿«ƒ¿¿«∆»

.·BË ÌBÈ ¯Á‡Ï¿««

.äC¯·Ó - „Á‡ ÌB˜Óa ‰iÁ ÈÈÓe ˙BÙBÚ ËÁBM‰«≈ƒ≈«»¿»∆»¿»≈
.ÔlÎÏ „Á‡ ÈeqÎÂ ,ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««¿À»¿ƒ∆»¿À»

.å·iÁ - Ì„ ‰‡¯Ó Ba LÈ Ì‡ :ÌÈÓa ·¯Ú˙pL Ìc»∆ƒ¿»≈¿«ƒƒ≈«¿≈»«»
Ì„a B‡ ÔÈÈa ·¯Ú˙ .¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BqÎÏ¿«¿ƒ«»ƒ¿»≈¿«ƒ¿«
¯LÙ‡ Ì‡ :ÌÈÓ Ì‰ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a¿≈»ƒ»¿ƒ≈«ƒƒ∆¿»
el‡ ‰Ê ¯eÚLk B˙BqÎÏ ·iÁL Ìc‰ ‰‡¯Ó ‰‡¯iL∆≈»∆«¿≈«»∆«»¿«¿ƒ∆ƒ
.¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïk‰ ˙BqÎÏ ·iÁ - ÌÈÓ ‰È‰»»«ƒ«»¿««…¿ƒ«»

.æ.˙¯Á‡ ÌÚt B˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - ‰lb˙Â e‰qkƒ»¿ƒ¿«»≈«»¿««««∆∆
¯Á‡ ‰lb˙Â ¯ÊÁ .˙BqÎÏ ·iÁ BÈ‡ - Áe¯‰ e‰˙qkƒ«¿»«≈«»¿«»«¿ƒ¿«»««

.˙BqÎÏ ·iÁ - Áe¯‰ e‰˙qkL∆ƒ«¿»««»¿«

.ç‡e‰ ‡l‡ Ìc ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈkq‰ ÏÚLÂ Êzp‰ Ìc»«ƒ»¿∆«««ƒƒ≈»»∆»
.˙BqÎÏ ·iÁ -«»¿«

.è·iÁ - ¯k BÓeM¯ Ì‡ :Ú˜¯wa Ìc‰ ÚÏ·Â ËÁL»«¿ƒ¿««»««¿«ƒƒƒ»«»
,Áe¯‰ e‰˙qkL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙BqÎÏ¿«¿ƒ«¬≈∆¿ƒ∆ƒ«¿»«

.˙BqÎlÓ ¯eËÙe»ƒ¿«

.é‰Èe‡¯‰ ‰ËÈÁL Ì„ ‡l‡ ÈeqÎa ·iÁ ÔÈ‡≈«»¿ƒ∆»«¿ƒ»»¿»
ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .ÏÎ‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»∆∆¡«¬∆≈»≈¿ƒ»«≈
ËÁBM‰ B‡ ,‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ B‡ ,‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»«≈Àƒ»¬»»«≈
‰Ïa˙Â ËÁBM‰Â ,‰ÏÈ˜ÒÏ ÔÈc ¯Ó‚pL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»¿«≈¿ƒ¿«¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ .˙BqÎlÓ ¯eËt - B„Èa¿»»ƒ¿«¿≈≈≈∆¿»»
Ìc ˙BqÎlÓ ÔÈ¯eËt - ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa eËÁML∆»¬≈»¿≈«¿»¿ƒƒ¿««

.Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»

.àéÏBÁ·e ˜c Ï·Êa ,˙ÈÒÙ‚·e „ÈÒa ?ÔÈqÎÓ ‰na«∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆«¿
ÌÈ·‡ ˙˜ÈÁL·e ,BL˙ÎÏ CÈ¯ˆ ¯ˆBi‰ ÔÈ‡L ˜c«∆≈«≈»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
ÌÈL¯Á ˙¯Ò·e ,‰wc ÔzLt ÏL ˙¯Ú·e ,ÌÈO¯ÁÂ«¬»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»«»ƒ¿…∆»»ƒ
el‡ ÏkL ;dL˙kL ‰Ùe‚Óe ˙ÈÒ¯ÁÂ ‰·Ï·e ,‰wc«»ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»∆¿»»∆»≈
e‰qk B‡ ÈÏk ÂÈÏÚ ‰Ùk Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ ¯ÙÚ ÔÈÓƒ»»≈¬»ƒ»»»»¿ƒƒ»

.¯ÙÚa :¯Ó‡pL ;Èeqk ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ·‡a«¬»ƒ≈∆ƒ∆∆¡«∆»»

.áéÁÓ˜Â ,Òb ÏBÁÂ Òb Ï·Êa ÌÈqÎÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿«ƒ¿∆∆«¿«¿∆«
el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BÎzÓ ÈÏk ˙˜ÈÁLe ,ÔÒ¯eÓe ÔÈaÒÂ¿Àƒ¿»¿ƒ«¿≈«»¿ƒ∆≈≈
,Ì‰a ÔÈqÎnL ,„·Ïa ·‰f‰ ˙˜ÈÁMÓ ıeÁ .¯ÙÚ ÔÈÓƒ»»ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«∆¿«ƒ»∆

:¯ÓB‡Â ;BÏ ·‰Ê ˙¯ÙÚÂ :¯Ó‡pL .¯ÙÚ ‡¯˜pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»»»∆∆¡«¿«¿…»»¿≈
.¯ÙÚÏ ˜c ¯L‡ „Ú«¬∆«¿»»

.âé,ÏÁÎ·e ,ÔL·k‰ ÁÈt ‡e‰Â ,¯eÁÈLa ÔÈqÎÓ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿…«
¯Ù‡ ÔÈa ÌÈˆÚ ¯Ù‡ ÔÈa .¯Ù‡·e ,ÌÈÏÈÒt ˙¯˜·e¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈≈∆≈ƒ≈≈∆
¯ÙÚÓ :·e˙k È¯‰L ,Û¯OpL ¯Oa ¯Ù‡ elÙ‡ .ÌÈ„‚a¿»ƒ¬ƒ≈∆»»∆ƒ¿«∆¬≈»≈¬«
.˙Ácp‰ ¯ÈÚ ¯ÙÚa ˙BqÎÏ ¯zÓe .˙‡hÁ‰ ˙Ù¯O¿≈«««»À»¿««¬«ƒ«ƒ««

.ãéËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ‰hÓÏ ¯ÙÚ ÔzÏ CÈ¯ˆ ËÁBM‰«≈»ƒƒ≈»»¿«»¿««»ƒ¿
ÈÏÎa ËBÁLÈ ‡Ï Ï·‡ ;¯ÙÚa ‰qÎÈ Ck ¯Á‡Â Ba¿««»¿«∆¿»»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ

.¯ÙÚa ‰qÎÈÂƒ«∆¿»»

.åè.¯ÙÚa e‰qÎÂ :¯Ó‡pL ,‰qÎÈ ‡e‰ ËÁML ÈÓeƒ∆»«¿«∆∆∆¡«¿ƒ»∆»»
‰ÂˆÓ BfL ;˙BqÎÏ ·iÁ - ¯Á‡ e‰‡¯Â e‰qk ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ»¿»»«≈«»¿«∆ƒ¿»

.„·Ï ËÁBMa ‰ÈeÏz dÈ‡Â ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿≈»¿»«≈¿«

.æèB‡ B„Èa ‡l‡ ,BÏ‚¯a ‰qÎÈ ‡Ï - ‰qÎnLÎe¿∆¿«∆…¿«∆¿«¿∆»¿»
eÈ‰ÈÂ ÔBÈfa ‚‰Ó Ba ‚‰È ‡lL È„k ,ÈÏÎa B‡ ÔÈkÒa¿«ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿«ƒ»¿ƒ¿
,˙BˆÓ ÏL ÔÓˆÚÏ „B·k‰ ÔÈ‡L .ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓƒ¿¿»»∆≈«»¿«¿»∆ƒ¿

‰· ‰evL ÈÓÏ ‡l‡LMÓlÓ eÏÈv‰Â ,‡e‰ Ce¯a Ô ∆»¿ƒ∆ƒ»»∆»¿ƒƒ»ƒ¿«≈
¯B‡Â ,ÌÈM˜Ún‰ ¯MÈÏ ¯ e˙B‡ C¯ÚÂ ,CLÁa«∆¿»«»≈¿«≈««¬«ƒ¿
ÈÏ‚¯Ï ¯ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Li‰ ˙B·È˙ ˙B¯B‰Ï¿¿ƒ«∆¿≈≈≈¿«¿ƒ

.È˙·È˙Ï ¯B‡Â ,E¯·c¿»∆¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÂÈ˜¯t ÔÈÓe .‰M„˜ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,ÈLÈÓÁ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆¬ƒƒ¿≈∆¿À»ƒ¿«¿»»
ÌÈL - ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :ÌÈMÓÁÂ ‰LÏL¿»«¬ƒƒƒ¿ƒ≈ƒ»¿«ƒ
‰Ú·L - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¬»¬ƒ¿»
¯OÚ ‰Úa¯‡ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»«¿»»»»

.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

ה'תשע"ו  מרחשון י' שישי יום
È„nÏ EÈËtLÓe ,ÈÈ ‡ ‰ˆ¯ Èt ˙B·„ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿»∆«¿≈ƒ

d`ltd xtq `Ede iXW xtq¥¤¦¦§¥¤©§¨¨
.˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
˙BÎÏ‰ .„ .˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿

.ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú¬»ƒ«¬»ƒ

-d̀ltdxtq
zFrEaW zFkld¦§§

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Ú·MÏ ‡lL (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»«
‡lL (‚ .‡ÂMÏ BÓL ‡OÏ ‡lL (· .¯˜MÏ BÓLaƒ¿«∆∆∆…ƒ»¿«»¿∆…
(‰ .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÏ ‡lL („ .ÔB„wÙa ¯tÎÏƒ¿…¿ƒ»∆…ƒ»««¿ƒ«»

.˙Ó‡a BÓLa Ú·MÏƒ»«ƒ¿∆¡∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
חייבים 1) ומה שבועות, מיני ארבעה על כללית סקירה

עליהן.
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.à˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.á¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.âÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון
מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.ã˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד  שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.äÌ„‡Ï ˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈¿»»
ÏÚÂ ,ÌÈÓL ‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆»«ƒ¿«
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Ïk ÔÎÂ .ÌÈL Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈¿«ƒ¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik23ÌÏL Ì„‡Ï ˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL .24 «≈»∆∆∆«»»≈»≈¿»»»≈

.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
בדרום  היו ערים וארבע עשרים שווא, שבועת משום לוקה

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.åÔB‚k ?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«¿
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL25ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ,26, ∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«¿ƒƒ

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ27‰vÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……««»
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , ¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ

ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,

מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה
לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.æ.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬
‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»

ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆
‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ

‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות

אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.çB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈
‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«
Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«

B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ
‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ

ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.è?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆

„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…
epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
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.à˙Úe·Le ,Èeha ˙Úe·L :Ô‰ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ≈¿≈¿«ƒ¿«
˙Úe·L .˙e„Ú‰ ˙Úe·Le ,ÔB„wt‰ ˙Úe·Le ,‡ÂL»¿¿««ƒ»¿«»≈¿«

Èeha2Ú·M˙ Èk LÙ B‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡e‰‡h·Ï ƒ∆∆¡««»∆∆ƒƒ»«¿«≈
Ú¯‰Ï ÌÈ˙ÙO·3·ÈËÈ‰Ï B‡4‰Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡È‰Â . ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¡∆∆¿«¿»»

‡a‰Ï ÌÈzL :ÌÈ˜ÏÁ5¯·ÚLÏ ÌÈzLe ,6ÔB‚k . ¬»ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒ¿∆»«¿
ÏÚÂ ,‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚpL ¯·ÚL ¯·c ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»»∆»«∆«¬»∆…«¬»¿«

‰OÚÈ ‡lLÂ ‰OÚiL ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL ¯·c7. »»∆»ƒƒ¿∆≈»∆¿∆…≈»∆

בשעת 2) האדם מלב היוצא דבר הוא - ביטוי לשון
בוטה  "יש הכתוב כלשון ובהתפעלותה נפשו התרגשות
בנדרים  להתרגל לאדם ראוי שאין ומפני חרב" כמדקרות
לכתחילה  המורה לשון לכתוב התורה רצתה לא ושבועות
בשפתיים", "לבטא הדגישה: לכן השבועה, היתר על
הנפש  התרגשות בעת ממנו השבועה שיצאה כלומר,

לח). אות ה, ויקרא תמימה (תורה כגון 3)והתפעלותה
מחר. או היום יאכל בין 4)שלא (שיאכל), לעצמו בין

שידבר  כגון לעשותה שבידו הטבה עמהם שייטיב לאחרים
יכבדם. או לשלטונות יאכל.5)עליהם לא או שיאכל

"להרע 6) הכתוב שלשון פי על ואף אכלתי. לא או שאכלתי
הכתוב  מריבוי - להיות, העתיד על רק משמעה להטיב" או

שעבר. דבר על גם דורשים יבטא" אשר ואם 7)"לכל
שבועתו. חילל והחליף, מאלה אחת אל נשבע

.á¯LÙ‡L ÌÈ¯·„a ‡l‡ ˙‚‰B Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡Â¿≈¿«ƒ∆∆∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿»
¯·ÚLÏ „ˆÈk .¯·ÚLÏ ÔÈa ‡a‰Ï ÔÈa ,Ô˙BOÚÏ BÏ8? «¬»≈¿«»≈¿∆»«≈«¿∆»«

ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯fL B‡ ,ÈzÏÎ‡L9ÌÚ ÈBÏt ¯acL B‡ , ∆»«¿ƒ∆»«¿ƒ∆∆«»∆ƒ≈¿ƒƒ
ÈBÏt10,ÌiÏ Ô·‡ Èz˜¯Ê ‡lL B‡ ,ÈzÏÎ‡ ‡lL B‡ ; ¿ƒ∆…»«¿ƒ∆…»«¿ƒ∆∆«»

ÈBÏt ÌÚ ÈBÏt ¯ac ‡lL B‡11?‡a‰Ï „ˆÈk . ∆…ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿«»
Ô·‡ ˜¯Ê‡ ‡lL B‡ ˜¯Ê‡L B‡ ,ÏÎ‡ ‡lL B‡ ÏÎ‡L∆…«∆……«∆∆¿…∆…∆¿…∆∆

ÌiÏ12¯·ÚLÏ ÌÈzL el‡ È¯‰ .13.‡a‰Ï ÌÈzLe «»¬≈≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ¿«»

שאינה 8) פי על אף לשעבר, שבועה לפרש רבינו הקדים
מפורשת  להבא" "ששבועה בעוד בתורה, מפורש כתובה
ממדרש  הנלמד דבר כל כי להיטיב"? או "להרע בתורה:
להקדים  הוא בדין ועוד, תחילה. לפרשו עליו חביב חכמים
לשקר, יצאה מפיו שיצאה משעה שכן לשעבר" "שבועה
אינו  להבא" "שבועה ואילו שקר, שנשבע בנפשו שיודע
לא  שנשבע מה ויעשה דברו את שיחליף עד עליה חייב
שבועתו  את עשה כשהחליף זמן לאחר שרק נמצא לעשות
חייב, זאת ובכל לשקר מפיו יצאה לא שבועתו ובשעת שקר,
וסידר  חידוש, יותר בה יש להבא" "שבועה כורחך ועל

זו". אף זו "לא בדרך דבריו את שאין 9)רבינו פי על אף
הטבה. ולא הרעה לא בו 10)בה אין שהדיבור פי על אף

אחרים. של אלא עצמו של דבר זה אין וגם אף 11)ממש,
ברשותו, זה אין שהרי בלהבא, אינה זו ששבועה פי על
ב"לשעבר". עליה חייב ידבר, לא או ידבר שפלוני

משום 12) עליה חייב אינו פלוני עם פלוני שידבר אבל
מכת  ולוקה לעשות, באפשרותו זה שאין בטוי שבועת

שווא. לשבועת שגרם אכלתי.13)מרדות ולא אכלתי
אין  ואפילו ולאו" "הן בכלל: שהוא דבר לכל הדין והוא
לא  או לים צרור זרקתי כגון והטבה" "הרעה משום בו

האדם". יבטא אשר "לכל הכתוב: מריבוי - זרקתי

.âÔB‚k ,ÛÈÏÁ‰Â el‡ ˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ó ˙Á‡ ÚaLƒ¿«««≈«¿««¬≈¿∆¡ƒ¿
ÏÎ‡È ‡lL ÚaLpL14,ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡iL B‡ ,ÏÎ‡Â ∆ƒ¿«∆……«¿»«∆…«¿…»«

È¯‰ - ÏÎ‡Â ÈzÏÎ‡ ‡lL ,ÏÎ‡ ‡Ï ‡e‰Â ÈzÏÎ‡L B‡∆»«¿ƒ¿…»«∆…»«¿ƒ¿»«¬≈
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ .¯˜L ˙Úe·L BÊ15‡Ï :¯Ó‡ ¿«∆∆¿«∆¿«≈∆¡«…

¯˜MÏ ÈÓL· eÚ·M˙16„ÈÊÓa ¯˜MÏ ÚaL Ì‡Â .17- ƒ»¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒƒ¿««∆∆¿≈ƒ
‰˜BÏ18‚‚BLa .19„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -20; ∆¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈

.¯ÓB‚Â ÌL‡Â Ú„È ‡e‰Â epnÓ ÌÏÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿»«¿»≈¿≈

זו.14) כיכר יאכל שלא או לא 15)היום, או זרקתי כגון
שבועת  וכן לעיל, הנזכרים פלוני עם פלוני שדיבר או זרקתי
העדות. שבועת וגם לקמן. המפורשת הפיקדון

שבועה 16) זוהי - שקר תהא לא שבועה בשעת שמשמעו
לאחר  לשקר כדי בשמי תישבעו לא משמעו: וגם לשעבר
לאו  בו להתרות צריך בו והמתרה להבא. שבועה זוהי - זמן
כשנשבע  דברו", יחל "לא על גם שעובר הדין והוא זה.
לאווין  למנות רבינו של דרכו שאין אלא ומחליף. להבא
שורש  המצוות במניין שהגדיר כפי, אחת, מצוה על הרבה
הזכיר  לא ולכן המצוות" ירבו הלאווין בריבוי לא "כי ט
נדרו. על לעובר גם משותף שהוא יחל" "לא  לאו

זה.17) לאו משום בו חסר 18)והתרו ארבעים מלקות
בטוי, משבועת חלקים בשלושה רק מדובר זה וכל אחת.
מעשה, בו שיש לאו על שעבר ואכל יאכל שלא נשבע כגון
מעשה, עשה שלא פי על אף אכל, ולא שאכל בנשבע וכן
הנשבע  אבל נשבע", לשקר שבועתו "שמשעת מפני חייב,
אינו  שקר, שבועת על שעבר פי על אף אכל ולא שיאכל
משעת  שקר שבועת זו אין וגם מעשה עשה לא שהרי לוקה,

שאכל,19)שבועה. יודע והוא אכל, שלא שנשבע כגון
קרבן. עליה שחייבים ידע לא אבל אסורה, זו ושבועה

חטאת 20) מביא עשיר היה אם אלא קבוע, שאינו קרבן הוא
עשירית  מביא דלות ובדלי עוף, מביא עני היה ואם בהמה
יעמוד  לא כי ויורד עולה נקרא זה "ומפני סולת. האיפה
מחוייב  החוטא יד השגת לפי הכול אלא אחד במין (הקרבן)
הגדול  בשם הנשבע "כי ל: מצוה החינוך וכתב הקרבן".
מקיל  הוא הנה בפיו, ששקר יודע והוא שהיה, דבר לאמת
שפתיו  תאלמנה - אמת שאין בליבו כאומר אלוקים, ביראת
בפיו  ואומר בליבו האדם שגומר הוא, נשבע פירוש כי ...
כמו  לעולם ישנהו ולא עליו שנשבע דבר אותו לקיים
יבוא  שבועה לשון וזה ישתנה, לא קיים הוא ברוך שהשם
להיותו  בדבריו (גופו) שנפעל כלומר נפעל, בלשון לעולם

הוא". ברוך בקיומו שאמר כמו קיים

.ã˙B˜BÏÁÓ Úa¯‡Ï ˙˜ÏÁ ‡ÂL ˙Úe·L21˙Á‡‰ : ¿«»¿∆¡∆∆¿«¿««¬»««
Ôk ÔÈ‡L Úe„i‰ ¯·c ÏÚ ÚaLpL -22ÔB‚k ?„ˆÈk . ∆ƒ¿««»»«»«∆≈≈≈«¿

‡e‰L ‰M‡‰ ÏÚÂ ,‰M‡ ‡e‰L LÈ‡‰ ÏÚ ÚaLpL∆ƒ¿««»ƒ∆ƒ»¿«»ƒ»∆
Ïk ÔÎÂ .·‰Ê ÏL ‡e‰L LÈL ÏL „enÚ ÏÚÂ ,LÈ‡ƒ¿««∆«ƒ∆∆»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

מחלקות.21) התימנים: יד  שניכר 22)ובכתב "והוא
אנשים  שלושה בו שיודעים דבר שכל אדם". בני לשלושה

וידוע. מפורסם זה הרי

.äÌ„‡Ï ˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L Úe„È ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ‰iM‰«¿ƒ»∆ƒ¿««»»»«∆≈»≈¿»»
ÏÚÂ ,ÌÈÓL ‡e‰L ÌÈÓM‰ ÏÚ ÚaLpL ÔB‚k .Ôk ‡e‰L∆≈¿∆ƒ¿«««»«ƒ∆»«ƒ¿«
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Ïk ÔÎÂ .ÌÈL Ì‰L ÌÈM‰ ÏÚÂ ,Ô·‡ ‡È‰L BÊ Ô·‡‰»∆∆∆ƒ∆∆¿««¿«ƒ∆≈¿«ƒ¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik23ÌÏL Ì„‡Ï ˜ÙÒ Ba ÔÈ‡ ¯·c‰ ‰fL .24 «≈»∆∆∆«»»≈»≈¿»»»≈

.‰Úe·La ¯·c‰ ˜cˆÏ È„k¿≈¿«≈«»»ƒ¿»

בזול,23) יהיו שהפירות ונשבע יורד מטר ראה אמרו ושם
בדרום  היו ערים וארבע עשרים שווא, שבועת משום לוקה

אמת. שהיא שווא שבועת על חרבו בדעתו 24)וכולן
לו  אסור שלם, בלתי אדם עם כשמדבר ואפילו ובשכלו,
והכתוב  כך, על להישבע לו מה כי הידוע, דבר על להישבע

כאיוולתו". כסיל תען "אל אומר

.åÔB‚k ?„ˆÈk .‰Âˆn‰ ˙‡ Ïh·Ï ÚaLpL - ˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆ƒ¿«¿«≈∆«ƒ¿»≈«¿
˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙È ‡lL ÚaLpL25ÔÈlÙz LaÏÈ ‡lL ,26, ∆ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿ƒƒ∆…ƒ¿«¿ƒƒ

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kÒa ·LÈ ‡lLÂ27‰vÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿∆…≈≈¿À»¿««À¿……««»
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa28ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa ‰pÚ˙iL B‡ , ¿≈≈«∆«∆ƒ¿«∆¿«»¿»ƒ

ÌÈ·BË29.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈…«≈»∆

ציצית,25) בה יטיל ולא בציצית המחוייבת טלית שילבש
ביטול  זו אין בציצית יתעטף שלא סתם נשבע אם אבל
ואין  בציצית. מחוייב שאינו בגד ללבוש יכול שהרי מצוה,
כדי  בה ולהתעטף טלית לקנות הדין) (מצד מחוייב אדם

ציצית. בה אלא 26)שיעשה נשבעתי לא טוען ואפילו
כי  ולוקה, לו שומעים אין נקי גוף צריכים שהתפילין מפני
לבטל  נשבע ונמצא הכושר שעת לו תהיה שלא אפשר אי

שעה. באותה אין 27)המצוה סתם סוכה אמר ואפילו
לסוכת  כוונתו אלא מצוה של שאינה צל לסוכת כוונתו
אדם. בני לשון אחר הלך ובשבועות בנדרים כי מצוה,

מצוה. לבטל נשבע זה הרי לאכול 28)ולפיכך שמצוה
לארץ  בחוץ ידובר וכאן בניסן. עשר חמישה בליל מצה כזית
נשבע  אם ולפיכך, הספק, מן טובים ימים שני בו שעושים
ערב  שהרי פנים, כל על לוקה הפסח, בלילי מצה לאכול לא
יאמר  אם אבל התורה, מן מצה באכילת בו חייב מהם  אחד
לא  לומר יכול שהרי ילקה, לא הפסח" ב"ליל לארץ בחוץ
ואין  עשר חמשה ספק הוא והרי אחד לילה על אלא נשבעתי

הספק. על בהם.29)לוקין להתענות ואסור

.æ.˙BOÚÏ Ba Ák ÔÈ‡L ¯·c ÏÚ ÚaLpL - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆ƒ¿««»»∆≈…««¬
‰ÏÈÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔLÈÈ ‡lL ÚaLpL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿«∆…ƒ«¿»»ƒ«¿»

ÌÈÙeˆ¯ ÌBÈÂ30ÌÈÓÈ ‰Ú·L ÌeÏk ÌÚËÈ ‡lL B‡ , »¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ÌÈÙeˆ¯31˙Úe·L ÚaLp‰ Ïk . ¿ƒ¿≈…«≈»∆»«ƒ¿»¿«

,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - el‡ ˙BÚe·L Úa¯‡Ó ‡ÂL»¿≈«¿«¿≈≈¿…«¬∆
‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL32Ì‡Â . ∆∆¡«…ƒ»∆≈¡…∆«»¿¿ƒ

‰˜BÏ „ÈÊÓ ‰È‰33ÌeÏkÓ ¯eËt - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â ;34. »»≈ƒ∆¿ƒ»»≈»ƒ¿

שבועתו 30) יצאה ומשנשבע אפשרי, בלתי הוא זה שדבר
שזה 31)לשקר. באוויר, פורח גמל שראה שנשבע כגון

אפשר. שאי עזרא 32)דבר אבן אברהם ר' וכתב
הוא  כאשר כי (בשבועתו) השם לזכור טעם "והנה בפירושו:
דברו  יקיים לא אם והנה אמת דברו יהיה כן אמת השם
השם  הנושא כי חושבים ורבים ... השם את מכחיש כאילו
קשה  היא כי להם אראה ואני גדולה עבירה עשה לא לשווא
עבירות  שהן והנואף, הרוצח אחריו, הבאים הלאווין מכל
ואשר  יפחד, כי ולנאוף לרצוח עת כל יוכל לא - קשות

אין  שבועות אחד ביום יישבע לשווא להישבע עצמו הרגיל
שלא  יישבע אז עתה, נשבעת למה תוכיחנו ואם ... מספר
יקדימו  שידברו דיבור כל לפני כי בה, רגילותו מרוב נשבע
לבדה  העבירה זאת רק בישראל היה לא ואילו ... השבועה
מכותינו". על מכה ולהוסיף הגלות להאריך תספיק

עליו,33) לוקים מעשה בו שאין לאו שזהו פי על אף
- לשווא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי שנאמר
דין  בית אבל אותו (מוחלין) מנקין אין מעלה של דין בית
כי  שנשבע, במה ומותר אותו, ומנקין אותו מלקין מטה של

כלל. עליו חלה לא שאין 34)השבועה הקרבן, מן אף
במזיד. בין בשוגג בין שווא בשבועת קרבן

.çB¯·Á ÔBÓÓ LiL ÈÓ Ïk ?„ˆÈk ÔB„wt‰ ˙Úe·L¿««ƒ»≈«»ƒ∆≈»¬≈
B˜LÚ B‡ BÏÊbL B‡ ,‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,B„Èa35, ¿»≈ƒ»≈ƒ¿∆∆¿»¬»

Ú·˙Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰„·‡ BÏ ‡ˆÓ B‡»»¬≈»¿…∆¡ƒ»¿«≈»∆¿»«
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙÎÂ B„Èa BÏ LiL ÔBÓÓ epnÓƒ∆»∆≈¿»¿»«¬≈∆≈
‰¯‰Ê‡ BÊ - eLÁÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆∆∆¡«…¿«¬«¿»»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙÎÏ36ÚaL Ì‡Â . ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ««∆¿ƒƒ¿«
Â‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ba ¯ÙkL ÔBÓÓ ÏÚ ¯˜L ÏÚ BÏ«∆∆«»∆»«¬≈∆≈¿«

B˙ÈÓÚa LÈ‡ e¯wL˙ ‡Ï :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,¯Á‡37- «≈¿«∆∆¡«…¿«¿ƒ«¬ƒ
‡È‰ BÊ ‰Úe·Le .ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ«¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ«»¿»ƒ

ÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜p‰38. «ƒ¿≈¿««ƒ»

שכיר 35) תעשוק "לא הכתוב כלשון פעולתו, שכר שכובש
ואביון". לאו 36)עני על לוקים ואין מעשה בכפירה שאין

(שישלם  לתשלומין" "ניתן זה לאו כי ועוד, מעשה. בו שאין
כפירת  שמשעת הוא, ענשו אבל עליו. לוקין ואין קרן)
כשומר  נפטר (ואינו באונסין וחייב גזלן עליו נעשה הפיקדון

לעדות. נפסל וגם שכר) או נכתב:37)חינם לו וסמוך
לשקר". בשמי תישבעו כוללת:38)"ולא שהיא פי על אף

הפיקדון  שכפירת לפי כך, נקראת ואבידה, עושק וגזל מלווה
תחילה. בה פתח הכתוב וגם יותר ומקיפה מצוייה

.è?da ¯wML ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÏÚ ·iÁ ‡e‰ ‰Óe««»«¿««ƒ»∆ƒ≈»
Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ39,LÓÁ ˙ÙÒBz ÌÚ Ba ¯ÙkL ¿«≈∆«∆∆∆»«ƒ∆∆…∆

È‡cÂ ÌL‡ ·È¯˜Óe40‰È‰L ÔÈa „ÈÊÓ ‰È‰L ÔÈa , «¿ƒ»»««≈∆»»≈ƒ≈∆»»
˙ÓeO˙· B‡ ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL .‚‚BL≈∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿∆

„È41‡ÏÂ ;ÌL‡Â ‡ËÁÈ Èk ‰È‰Â ,¯ÓB‚Â ÏÊ‚· B‡ »¿»≈¿≈¿»»ƒ∆¡»¿»≈¿…
epnÓ ÌÏÚÂ Ba ¯Ó‡42„ÈÊÓ ·iÁÏ -43.‚‚BLk ∆¡«¿∆¿«ƒ∆¿«≈≈ƒ¿≈

ל"אשם 40)למפקיד.39) בניגוד וודאי, חטא על שבא
חתיכות  שתי לפניו שהיו כגון עבירה, ספק על שבא תלוי"
אכל  איזה יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן ואחת חלב אחת
כי  תלוי", "אשם ספקו על מביא זה כגון השנייה), (שאבדה

שי  עד ועומדת תלוייה זה חוטא של שחטא,כפרתו לו יוודע
שבועת  חטא על הבא זה איל וקרבן חטאת. קרבן יביא ואז
למדנו  דברינו ומתוך גזילות". "אשם במשנה נקרא הפיקדון
וודאי, שחטא איש של אשם קרבן וודאי, אשם לנקד ֲַשיש
חטא. אם המסופק תלוי איש של אשם לקרבן בניגוד

ואבן 41) במלווה. או (שותפות) להתעסק ממון בידו ששם
עמו". ידו ששם "שותפות מפרש: בניגוד 42)עזרא

אינו  זה ומטעם ממנו" "ונעלם בה: שנאמר בטוי לשבועת
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שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב
ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.éÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

¯eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש אבל 45)מן והחומש, הקרבן מן
שזוהי  למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת בכל
גם  שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת אזהרה
מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו זה, מלאו

.àéÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.áé˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.âéepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ה'תשע"ו  מרחשון י"א ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כנויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.àel‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,BÓˆÚ ÈtÓƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈
‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»
¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â .ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»
‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈
ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa»∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈

.Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓ B·iÁÏ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

.áB‡ „ÁÈÓ‰ ÌMa ¯Á‡ BÚÈaL‰L B‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
,ÔepÁ BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k ,ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿«
‡ˆBiÎÂ ,ÌÈt‡ C¯‡ BÓML ÈÓ·e ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓ·e¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆««ƒ¿«≈
‰Ï‡ ÔÎÂ .‰¯eÓ‚ ‰Úe·L BÊ È¯‰ - ÔBLÏ ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¬≈¿»¿»¿≈»»
ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL ‡e‰Â .‰Úe·L Ô‰ È¯‰ - ¯e¯‡Â¿»¬≈≈¿»¿∆«¿ƒ≈ƒ
:¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰«≈ƒƒ«ƒƒ≈«¿∆»«
ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a¿»»»«¿ƒ∆¿«¿ƒ
È¯‰ ,BÏÎ‡Â - ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ«¬»¬≈

ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .¯˜MÏ ÚaL ‰Ê.˙BÚe·L È ∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

.âÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ '‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
EÏ ÔÈ‡L ;LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈¿
‡e‰Â ,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ;BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈¿

.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ≈«¬≈∆«»

.ãÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»
,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÔÓ Èepk B‡ ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈÈepk‰«ƒƒ¿∆≈«¿

.ä- ‰Úe·L ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
eÈ‰Â ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .‰Úe·Lkƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ¿»
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eÈ‰L B‡ ;'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿»¿»¿»∆»
,'‡˙ÓBÓ' ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL ,ÌÈin¯‡¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»»»
¯Ó‡L ÔÂÈk ;'‡‰BÓ' ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ»≈»∆»«
ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L BÈÚÂ BÚÓLnL ÔBLÏ»∆«¿»¿ƒ¿»¿»¬≈∆«»¿ƒ

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L∆ƒ¿¿»

.å,‰Úe·L C¯c ÌÈÓÚt ÈzL 'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆¿»
.ÚaLk ‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL .‰Úe·L - 'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿…¿»∆∆¡«
‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaLƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈»≈ƒ¿»
BÊ È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈

.‰Úe·L¿»

.æB‡ '‰Ï ¯q‡ :¯Ó‡B‡ ‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
È¯‰ ,‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»¬≈

.‰Úe·Lk ‡È‰ƒƒ¿»

.çÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

.¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .¯eËt ‰Ê∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

.è:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
.dÒÈt˙‰ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»ƒ¿ƒ»
,Ôa¯w‰ ÔÓ B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»ƒ««¿ƒ«»¿»

.‰Úe·La ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡»∆¡…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»

.éÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

.ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»

.àé‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
?„ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«
‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

.áéÂÈt ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆ƒ
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ
„Ú ,‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«
;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«

˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ
ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï…»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
,ÔÈÂL ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ ,¯„ B‡»«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ»ƒ
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ

.‰˜BÏÂ¿∆

.âéÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰»»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿
Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰¯„»¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

.BÏ

.ãé‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

.dÓL¿»

.åèÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«
‰È‰ CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ ÌÎzÚc«¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»»»
˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««
ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

.˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .Ì˜ BaÏƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

.æè,ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

.ezÚc ÏÚ««¿≈

.æé¯Á‡Â ,‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»¿««
È„k ‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¯Ò‡pL∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿¿≈
ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«≈
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»ƒ
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆À»

.‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

.çé,CÏ ¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»»
¯ea„ È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈∆
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â .¯zÓÀ»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…

.èé‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

.‰Úe·M‰«¿»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שגגתה. על אלא קרבן קכט 43)מביא מצוה החינוך וכתב
ממון  גזילת ואיסור הואיל אדם יחשוב לבל המצוה: משרשי
מה  מחבירו ויגזול יילך הגזילה, את והשיב עליו נאמר
לו  ויכופר גזילתו וישיב לו לכשיהיה בלבבו וידמה שירצה
לכן  עבירה! לעוברי פתח זה ויהיה מעולם, חטא לא כאילו
קרבן  צריך חומש בתוספת ההשבה עם שאף התורה הודיעה
את  הביא ולא גזילתו את השיב אם אמנם ... וכו' לכפרה,
שהיה  כמו חזק ענשו אין אולם חטאו, נתכפר לא קרבנו

השבתה. לפני

.éÚ„ÈÂ Ba ·iÁ˙pL ÔBÓna B‡ ÔB„wta „ÈÊiL ‡e‰Â¿∆»ƒ«ƒ»«»∆ƒ¿«≈¿≈«
BÏ LiL ÁÎLÂ ‚‚L Ì‡ Ï·‡ .‰Úe·L ˙ÚLa Baƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»«∆≈
‰Ê È¯‰ - Ú„È Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÏˆ‡∆¿»¿»«¿ƒ¿«¿««»»«¬≈∆

ÌeÏkÓ ¯eËÙe Òe‡44¯eÒ‡L Ú„È ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . »»ƒ¿¿≈ƒ…»«∆»
Òe‡ ‰Ê È¯‰ - ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ¯˜MÏ Ú·MÏƒ»««∆∆«¿ƒ«»¬≈∆»

¯eËÙe45. »

והקרבן.44) החומש אבל 45)מן והחומש, הקרבן מן
שזוהי  למעלה, האמור תכחשו" "לא על עבר זאת בכל
גם  שפטור ושכח" ל"שגג בניגוד ממון. לכפירת אזהרה
מכלום. שפטור - ושכח" ב"שגג רבינו שציין וזהו זה, מלאו

.àéÔB„wt‰ ˙Úe·L ˙‚‚L ‡È‰ C‡È‰ ,Ôk Ì‡46? ƒ≈≈«ƒƒ¿«¿««ƒ»
,Â‡Ï Ì‡ Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ Ì‡ epnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k¿∆∆¿«ƒ∆ƒ«»ƒ»∆»»¿»ƒ«
‡È‰ BÊ - ÔBÓÓ BÏˆ‡ BÏ LiLÂ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„ÈÂ¿»«∆ƒ¬»¿∆≈∆¿»ƒ

d˙‚‚L47.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe . ƒ¿»»¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»

אנוס 46) אלה בכל והלא חומש, ותוספת קרבן עליה שחייב
פיקדון.47)הוא? וזדון קרבן שגגת

.áé˙e„Ú eÚ„iL ÌÈ„Ú‰ ?„ˆÈk ˙e„Ú‰ ˙Úe·L¿«»≈≈«»≈ƒ∆»¿≈
ÔBÓÓ48BÏ „ÈÚ‰Ï ˙e„Ú‰ ÏÚa ÌÚ·˙e ,49e¯ÙÎÂ , »¿»»««»≈¿»ƒ¿»¿

˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L eÚaLÂ ,e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ Ô˙e„Úa¿≈»¿…≈ƒ¿ƒ¿¿∆≈»¿ƒ≈
‰Úe·L ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‡¯˜ ‡È‰ BÊ -ƒƒ¿≈¿«»≈¿«»ƒ«¿»
eÈ‰L ÔÈa da ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰L ÔÈa ,„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ BÊ»¿»∆¿≈≈∆»¿ƒƒ»≈∆»
‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ ‡ËÁ˙ Èk LÙ :¯Ó‡pL .ÌÈ‚‚BL¿ƒ∆∆¡«∆∆ƒ∆¡»¿»¿»»»

ÌÏÚÂ da ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,„Ú ‡e‰Â50ÔB„f‰ ÏÚ ·iÁÏ - ¿≈¿…∆¡«»¿∆¿«¿«≈««»
.‰‚‚Lkƒ¿»»

קנס.48) או קרקע לעדות את 49)פרט ולחייב לטובתו
ויורד 50)הנתבע. עולה קרבן מביאי בכל שנאמר כשם

שכבש  מי חוקר: והרדב"ז פרשה. באותה עמה שנכתבו
איך  לשקר ונשבע נפש, לאיבוד אולי וגרם במזיד עדותו
סולת? האיפה עשירית והוא דלות בדלי הבא בקרבן יתכפר
שהוא  אחרי וידויו לו יועיל מה מתוודה הוא אם ואפילו
אם  טעם, ידעת אם מסיים: הוא אף נפש". בדם "עשוק

זה. גם תבין נהרגים" אינם "הרגו

.âéepnÓ ÌÏÚpL ÔB‚k ?˙e„Ú‰ ˙Úe·L ˙‚‚L „ˆÈk≈«ƒ¿«¿«»≈¿∆∆¿«ƒ∆
‰¯eÒ‡ BÊ ‰Úe·ML Ú„ÈÂ ,Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»∆»»¿»¿»«∆¿»¬»
.Ôa¯˜ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ú„iL - dB„Êe .¯˜L ‡È‰LÂ¿∆ƒ∆∆¿»∆»«∆«»ƒ»∆»»¿»
˙e„Ú‰ eÁÎML B‡ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ú„È ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«∆ƒ¬»∆»¿»≈

eÚaLÂ51˙e„Ú BÏ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L Ì‰Ï Ú„B Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿¿¿««»«»∆∆≈¿ƒ≈
ÔÈÒe‡ el‡ È¯‰ - ¯˜L ÏÚ eÚaLpLÂ52Û‡ ÔÈ¯eËÙe , ¿∆ƒ¿¿«∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ«

Ôa¯w‰ ÔÓ53. ƒ«»¿»

באמת.51) שנשבעו אנסם.52)בחשבם לא 53)שליבם
יגיד  לא אם בכלל: ואינם עוון, כל נושאים שאינם בלבד זו
אלו  הרי בו, חייב שהשוגג הקרבן מן אף אלא עוונו. ונשא

הקרבן. מן פטור והאנוס הם אנוסים כי פטורים

ה'תשע"ו  מרחשון י"א ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שבועה,1) כנויי אחרים, ומפי עצמו מפי השבועה אופני

דיבור. כדי תוך חזרה כשבועה, התפסה

.àel‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»∆»≈«¿»»ƒ≈¿≈
,ÔÓ‡ ‰ÚÂ ÌÈ¯Á‡ ÈtÓ ÚaLn‰ „Á‡Â ,BÓˆÚ ÈtÓƒƒ«¿¿∆»«À¿»ƒƒ¬≈ƒ¿»»»≈
‰ÚÂ ÔË˜ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÚÈaL‰ elÙ‡¬ƒƒ¿ƒ≈»ƒ«»»»¿»»
- ‰Úe·L ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏkL .·iÁ - ÔÓ‡»≈«»∆»»∆»≈««¿»
¯ÓB‡‰ B‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ „Á‡Â .ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆBÓk¿ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»≈»≈
·iÁÓ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·c»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈¿∆»«≈¿À»
‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰Úe·L ÈÏÚ ÈzÏa˜ ,BÊ ‰Úe·La È‡¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ»«¿»¿…«≈
ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa»∆¿»»¬≈∆¿ƒ¿»¿»»»≈

.Ôa¯˜ B·iÁÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓ B·iÁÏ¿«¿«¿≈¿«¿»¿»

.áB‡ „ÁÈÓ‰ ÌMa ¯Á‡ BÚÈaL‰L B‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«≈«≈«¿À»
,ÔepÁ BÓML ÈÓa ÚaLpL ÔB‚k ,ÔÈÈepk‰ ÔÓ „Á‡a¿∆»ƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿«
‡ˆBiÎÂ ,ÌÈt‡ C¯‡ BÓML ÈÓ·e ,ÌeÁ¯ BÓML ÈÓ·e¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿∆∆««ƒ¿«≈
‰Ï‡ ÔÎÂ .‰¯eÓ‚ ‰Úe·L BÊ È¯‰ - ÔBLÏ ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¬≈¿»¿»¿≈»»
ÔÓ ÌL ¯ÈkÊiL ‡e‰Â .‰Úe·L Ô‰ È¯‰ - ¯e¯‡Â¿»¬≈≈¿»¿∆«¿ƒ≈ƒ
:¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈÈepk‰ ÔÓ Èepk B‡ ˙BÓM‰«≈ƒƒ«ƒƒ≈«¿∆»«
ÈÓÏ B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,'‰Ï ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡a¿»»»«¿ƒ∆¿«¿ƒ
È¯‰ ,BÏÎ‡Â - ÈBÏt ¯·c ÏÎ‡iL ÈÓ ,ÌeÁ¯ BÓML∆¿«ƒ∆…«»»¿ƒ«¬»¬≈

ÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .¯˜MÏ ÚaL ‰Ê.˙BÚe·L È ∆ƒ¿««∆∆¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

.âÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ '‰a ‰Úe·L :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿»«¿ƒ∆¿«
EÏ ÔÈ‡L ;LÈ‡ ‡e‰Â ,‰M‡ BfL ;ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡lL∆……«¿»«∆ƒ»¿ƒ∆≈¿
‡e‰Â ,˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ;BÏ LÈÂ ,ÌeÏk È„Èa¿»ƒ¿¿≈∆≈ƒ≈«¿≈¿

.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú„BÈ≈«¬≈∆«»

.ãÌL ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰Úe·L B‡ ¯e¯‡ B‡ ‰Ï‡ ¯Ó‡»«»»»¿»¿…ƒ¿ƒ≈
Ï·‡ .ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·ca ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èepk ‡ÏÂ¿…ƒ¬≈∆»«»»∆ƒ¿«»»¬»
,B˙Úe·L ÏÚ ¯·Ú Ì‡ Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ ‰˜BÏ BÈ‡≈∆¿…≈ƒ»¿»ƒ»««¿»
ÔÓ Èepk B‡ ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL da ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»≈ƒ«≈«¿À»ƒƒƒ

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈÈepk‰«ƒƒ¿∆≈«¿

.ä- ‰Úe·L ÈÈepk Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‰Úe·M‰ ‡ÏÂ¿…«¿»ƒ¿«∆»»ƒ≈¿»
eÈ‰Â ÌÈ‚lÚ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ eÈ‰L ÔB‚k .‰Úe·Lkƒ¿»¿∆»«¿≈»ƒ¿ƒ¿»
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eÈ‰L B‡ ;'‰˜e˜L' B‡ '‰˙e·L' ‰Úe·LÏ ÌÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿»¿»¿»∆»
,'‡˙ÓBÓ' ÌBLÏa ‰Úe·L ÔBLlL ,ÌÈin¯‡¬«ƒƒ∆¿¿»ƒ¿»»»
¯Ó‡L ÔÂÈk ;'‡‰BÓ' ÌÈ¯ÓB‡Â d˙B‡ ÔÈpÎÓ ÌÈ‚lÚ‰Â¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ»¿¿ƒ»≈»∆»«
ÈÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Úe·L BÈÚÂ BÚÓLnL ÔBLÏ»∆«¿»¿ƒ¿»¿»¬≈∆«»¿ƒ

.‰Úe·L ÔBLÏ ‡ÈˆB‰L∆ƒ¿¿»

.å,‰Úe·L C¯c ÌÈÓÚt ÈzL 'Â‡Ï Â‡Ï' ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈»»¿≈¿»ƒ∆∆¿»
.ÚaLk ‰Ê È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,'Ô‰ Ô‰' B‡≈≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL .‰Úe·L - 'Ï‡ÓO'e ,‰Úe·L - 'ÔÈÓÈ' ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿…¿»∆∆¡«
‡Ë·Ó :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .BfÚ ÚB¯Ê·e BÈÓÈa '‰ ÚaLƒ¿«ƒƒƒ¿«À¿≈»≈ƒ¿»
BÊ È¯‰ - Èepk B‡ ÌL ¯ÈkÊ‰Â ,CÎÂ Ck ‰OÚ‡ ‡lL∆…∆¡∆»»»¿ƒ¿ƒ≈ƒ¬≈

.‰Úe·L¿»

.æB‡ '‰Ï ¯q‡ :¯Ó‡B‡ ‰OÚ‡L ÔepÁ BÓML ÈÓÏ »«ƒ»«¿ƒ∆¿«∆∆¡∆
È¯‰ ,‰Úe·L ÔBLÏa B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰OÚ‡ ‡lL∆…∆¡∆ƒ¿ƒƒ¿¿»¬≈

.‰Úe·Lk ‡È‰ƒƒ¿»

.çÏÈ‡B‰ - E˙BÓk È‡Â :¯Ó‡Â ,ÚaL B¯·Á ÚÓL»«¬≈ƒ¿»¿»««¬ƒ¿¿ƒ
È¯‰ ,B¯·Á BÚÈaL‰ ‡ÏÂ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈¬≈

.¯eËt ‡e‰L ‰Úe·La ÒÈt˙Ó e‰ÊÂ .¯eËt ‰Ê∆»¿∆«¿ƒƒ¿»∆»

.è:¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‰Ê ¯Oa ÏÎ‡ ‡lL :ÚaL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«∆……«»»∆¿»«¿»«
;˙t‰ ÏÚ ¯eËt ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ¯Oak BÊ ˙t‰ È¯‰Â«¬≈«««»»«∆¬≈»«««
.dÒÈt˙‰ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ÂÈtÓ ‰Úe·L ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿»ƒƒ»∆»∆»ƒ¿ƒ»
,Ôa¯w‰ ÔÓ B‡ ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»ƒ««¿ƒ«»¿»

.‰Úe·La ÒÈt˙‰L ˙t‰ d˙B‡ ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡»∆¡…»««∆ƒ¿ƒƒ¿»

.éÌBi‰ ÏÎ‡È ‡lL BaÏa ¯Ó‚Â ,‰Úe·LÏ Ôek˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»¿»«¿ƒ∆……««
‡ÏÂ ,‰Úe·La ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·cLÂ ‰zLÈ ‡lL B‡∆…ƒ¿∆¿∆»»∆»»»ƒ¿»¿…
‡h·Ï :¯Ó‡pL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»¬≈∆À»∆∆¡«¿«≈
‰Úe·L ÔÈÚ ‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ÚaLp‰ ÔÈ‡ - ÌÈ˙ÙO·ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿»«»«∆ƒƒ¿«¿»

.ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»

.àé‡ÈˆB‰Â ‰ÚËÂ ,Ú·M‰Ï BaÏa ¯Ób Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈«¿»»¿ƒ
?„ˆÈk .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BaÏa ‰È‰ ‡lL ¯·c ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»»»∆…»»¿ƒ¬≈∆À»≈«
‡aLÎe ,Ô·e‡¯ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL Ú·M‰Ï Ôek˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»≈«∆……«≈∆¿≈¿∆»
È¯‰ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡lL ÚaL ‰Úe·L ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿»ƒ¿«∆……«≈∆ƒ¿¬≈
B‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,Ô·e‡¯ ÌÚ ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê∆À»∆¡…ƒ¿≈∆¬≈…ƒ
.BaÏa ÔBÚÓL ‰È‰ ‡Ï È¯‰L ,ÔBÚÓL ÌÚÂ ;ÂÈ˙ÙOaƒ¿»»¿ƒƒ¿∆¬≈…»»ƒ¿¿ƒ

.áéÂÈt ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡ ˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡L ÔÎÂ¿≈¿»ƒ≈¿≈«»«∆ƒ¿∆ƒ
‡lL eÈÙa „Á‡ ÚaL Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÂL BaÏÂ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«∆»¿»≈∆…
‰È‰ ‡Ï È‡ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰Â ,ÏÎ‡Â ,ÌBi‰ ÏÎ‡È…««¿»«¿ƒ¿¿»«¬ƒ…»»
‡ÈˆB‰Â ÈBLÏ ‰ÚËÂ ,ÌBi‰ ‡ˆ‡ ‡lL ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»∆…≈≈«¿»»¿ƒ¿ƒ
„Ú ,‰˜BÏ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈaÏ· ‰˙È‰ ‡lL ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆…»¿»¿ƒƒ¬≈∆≈∆«
;ÚaL ‰ÏÈÎ‡ ÏÚL ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌÈ„Ú ÈÙa ‰„BiL∆∆ƒ¿≈≈ƒ…∆∆…«∆«¬ƒ»ƒ¿«

˙Úa ‰ÚhL ÔÚË ‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ÂÈÏÚ ÏawL B‡∆ƒ≈»»«¿»»¿…»«∆»»¿≈
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ ÔÚhL Èt ÏÚ Û‡ .‰‡¯˙‰«¿»»««ƒ∆»«««»≈¿ƒ
B‡ ÈzÚaL ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ,Ba e¯˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ¿≈ƒƒ¿¿»«≈»…ƒ¿«¿ƒ
ÚaLpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,‰Ê ¯·c ÏÚ Èz¯„ ‡Ï…»«¿ƒ«»»∆¿««∆≈ƒ»»∆ƒ¿«
,ÔÈÂL ÈaÏÂ Èt ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :¯Ó‡ ,¯„ B‡»«»«≈»»¬»…»»ƒ¿ƒƒ»ƒ
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯„p‰ ÏÚ ÈaÏa ‰È‰ È‡z B‡¿«»»¿ƒƒ««∆∆≈¿ƒ

.‰˜BÏÂ¿∆

.âéÈaÏa :¯Ó‡Â ,‰¯„ EzL‡ :BÏ e¯Ó‡ :Ba ‡ˆBik«≈»¿ƒ¿¿»¿»¿»«¿ƒƒ
:BÏ e¯Ó‡ .BÏ ÔÈÚÓBL - Èz¯Ù‰Â dÏ ¯Ù‰Ï ‰È‰»»¿»≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ»¿
Ì˙B‡ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ ,‰¯„ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰¯„»¿»¿≈…»¿»¿≈»∆»»»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯Ù‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :¯Ó‡ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ»»»«¿ƒƒ»»¿»≈≈¿ƒ

.BÏ

.ãé‡lL ÚaLÂ ,ÔÈhÁ ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL BaÏa ¯Ób»«¿ƒ∆…∆¡…«ƒƒ¿ƒ¿«∆…
˙t ÌÈhÁ ˙tL ;ÌÈhÁ ˙Ùa ¯eÒ‡ - Ì˙Ò ˙t ÏÎ‡È…««¿»»¿«ƒƒ∆«ƒƒ«

.dÓL¿»

.åèÏÚÂ ,ÌBi‰ ÏÎ‡ ‡lL ‰Úe·L :¯Ó‡Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»«¿»∆……««¿«
‰È‰ CÎÂ Ck :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ‡ - ÚaL È‡ ÌÎzÚc«¿¿∆¬ƒƒ¿»≈∆»«»»»»»
˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,BzÚc ÏÚ ‰Ê ÚaL ‡lL ;ÈaÏa¿ƒƒ∆…ƒ¿«∆««¿∆»«««
ÚaLpL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌaÏÂ ÂÈt ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈»∆»»ƒ¿ƒ»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«
ÌB˜Óa el‡ ÏL ÌalL ÈtÓ ,·iÁ - ÌÈÂL ÌzÚc ÏÚ««¿»»ƒ«»ƒ¿≈∆ƒ»∆≈ƒ¿

.˙BÚe·L ÈÈÓ ¯‡La ÔÎÂ .Ì˜ BaÏƒ»¿≈ƒ¿»ƒ≈¿

.æè,ÚaLp‰ ˙‡ ÔÈic‰ ÔÈÚÈaLnLk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¿∆«¿ƒƒ««»ƒ∆«ƒ¿»
‡l‡ ,E˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ e‡ EzÚc ÏÚ ‡Ï :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ…««¿¿»«¿ƒƒ¿∆»

.ezÚc ÏÚ««¿≈

.æé¯Á‡Â ,‰Úe·La ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰Â ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»¿««
È„k ‡e‰Â ,¯ea„ È„k CB˙a „iÓ Ba ¯ÊÁ ¯Ò‡pL∆∆¡«»«ƒ»¿¿≈ƒ¿¿≈
ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ,Èa¯ EÈÏÚ ÌBÏL :·¯Ï „ÈÓÏz ¯Ó‡iL∆…««¿ƒ¿«»»∆«ƒ¿»«≈
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈzÓÁ B‡ ,‰Úe·L BÊ¿»ƒ«¿ƒ»«¿ƒƒ¿«≈ƒ¿»ƒ
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Ò‡M ‰Ó ¯Èz‰L ÌÈÚL el‡≈∆ƒ¿»»∆ƒƒ«∆»«¬≈∆À»

.‰ÚBËÏ ‰ÓB„ ‰fL ;‰Úe·M‰ ‰¯˜ÚÂ¿∆∆¿»«¿»∆∆∆¿∆

.çé,CÏ ¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»»
¯ea„ È„k CB˙a Ô‰Ó Ïa˜Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈≈∆¿¿≈ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,Ô‰ :¯Ó‡Â¿»«≈»«¿ƒƒ¿«≈»∆¬≈∆
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ì‡Â .¯zÓÀ»¿ƒ««¿≈ƒ≈»«¬…

.èé‰Ê ÔÈ‡ - BaÏa ¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ÚaLƒ¿«¿»«¿¿≈ƒ¿ƒ≈∆
¯zÓ B‡ ,Ca ¯ÊÁ :ÌÈ¯Á‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈ƒ»¿¬≈ƒ¬…»À»
È„k CB˙a BaÏa Ì‰È¯·c Ïa˜Â ,CÏ ÏeÁÓ B‡ ,CÏ»»»¿ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿≈
BÓk ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰ ‡ÈˆBiL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ea„ƒ≈∆¿«∆ƒ«¬»»¿ƒ¿

.‰Úe·M‰«¿»
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oeygxnקלח 'iÎ'd iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz oeygxn `"iÎ'd -

ה'תשע"ו  מרחשון ה' ראשון יום
יום ראשון ֿ שישי ה 'ֿ י 'מרחשון 

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ו  מרחשון ו' שני יום

.ÁÓ¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ו  מרחשון ז' שלישי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  מרחשון ח' רביעי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˘ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  מרחשון ט' חמישי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˘ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  מרחשון י' שישי יום

.ÂÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים

הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתן
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו את ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ֿ מקֹום ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכל
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ― ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות.מ  למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי צוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם

f.)אמרם zekn);"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה c"id)הּמאמר llkd seq)אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶַַַַָָ
לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ֿ נפׁש ּבמּכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻיתעּלה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם hk)מׁשּפט ,dl xacna), ְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹ
יכֹול לארץ. ּובחּוצה ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאמרּו:

oeygxn `"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאף
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלה
נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָוערי

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכל

― הרפ"ד הּגדֹולהּמצוה ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻוימּנה
לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכ
ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ּבחכמת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאדם
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ּבמעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָוהתנהגּותֹו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)תּכירּו ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְִִִִֵַַָָ
(my mixacהממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים ֿ תּכירּו "לא :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּבכלֿ יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב ֿ החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ֿ הּזּכאי, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

ּבּמׁשּפט". ּפנים ֿ תּכירּו "לא נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ֿ ּדיני מּכל ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה;
ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשמעֹון:
אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן אֹו החּיב ְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּוא

להּטת" רּבים "אחרי a)יתעּלה: ,bk zeny)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
(.`i oileg)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ו  מרחשון י"א קודש שבת יום

.‚Ù¯ .·Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÎ¯ .ËÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהענין
ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקצתם
איׁש המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים והיּו מיתה, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָחּיב

ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאחד
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא (zenyׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
(a ,bkּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
(my mihtyn zyxt)עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ֿ רּבים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחרי
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" ֿ רב הּנטּיה(my)על ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ֿ רב ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעל
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ֿ תענה לזכּות(oicd)"ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ֿ הּדברים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", ֿ רב .(el.)על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא

.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
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קלט oeygxn 'iÎ'd iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz oeygxn `"iÎ'd -

ה'תשע"ו  מרחשון ה' ראשון יום
יום ראשון ֿ שישי ה 'ֿ י 'מרחשון 

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ו  מרחשון ו' שני יום

.ÁÓ¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

― הרמ"ח נחלֹות,הּמצוה ּבדיני ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
[וגֹו']" לֹו אין ּובן ּכי-ימּות "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֵֵֶַָָוהּוא

(g ,fk xacna)הּבכֹור ׁשּיהיה ספק, ּבלי זה ּדין ּומכלל .ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּוכבר הּיֹורׁשים. מּמׁשּפטי מׁשּפט זה ּכי ׁשנים, ּפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָיֹורׁש
ּבתרא. מ[ּבבא] ט' ּופרק ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבארּו

(dyr zeevnl mekiq ixac m"anxd `ian o`k).

ה'תשע"ו  מרחשון ז' שלישי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  מרחשון ח' רביעי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˘ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  מרחשון ט' חמישי יום

.ÁÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.È˘ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Á"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  מרחשון י' שישי יום

.ÂÚ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ú˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקע"ו [ּדּינים]הּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ
ויכריחּו הּתֹורה, צּוּויי לּפעל להֹוציא וׁשֹוטרים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹׁשֹופטים

הּטֹוב על ויצּוּו ּבּה, ללכת האמת מּדר ֿ הּסֹוטים ֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
העברין, על ֿ הענׁשים את לּפעל ויֹוציאּו ֿ הרע, מן ְְְְֲֳִִִִֶַַַַַַָָָָָֹויזהירּו
לרצֹון מסּורים ואזהרֹותיה הּתֹורה מצות יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹּכדי
יהיּו האּלה ׁשהממּנים זֹו, מצוה ּומתנאי ואדם. ֿ אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻּכל

ּב ׁשּממּנים והּוא: מּדרּגה, למעלה עׂשריםּדרגה ֿ עיר כל ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
העיר ּבׁשער אחד ּבמקֹום ּכּלם ׁשּמתקּבצים ּדּינים ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּוׁשלׁשה

(oiqelke` xtqn zlra)סנהדרי וזֹוהי ― זה למנין ְְְְְְִִֵֶֶַָָָהראּויה
ׁשבעים ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית ּבירּוׁשלים ּוממּנים ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָקטּנה.
ראׁש והּוא ― הּׁשבעים אֹותם על אחד ּוממּנים ְְְִִִִֶַַַַָָָֹּדּינים,
והּכל 'נׂשיא' ּגם חכמים לֹו ׁשּקֹוראים והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹהיׁשיבה,
מּועטים, ׁשאנׁשיו ּומקֹום להם. המיחד ּבמקֹומם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֻיתקּבצּו
ֿ ּפנים ֿ ּכל על ּבֹו ממּנים קטּנה, לסנהדרי ראּוי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
ואּלה קטּנים, ּבדברים ֿ הּדינים את לּפעל להֹוציא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשלׁשה
וכן מהם. ׁשּלמעלה למי הּגדֹולים ֿ הּדברים את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמעבירים
ּדרכי ּובֹודקים ּבּׁשוקים המבּקרים ונגׂשים ׁשֹוטרים ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָֹממּנים
ּבדבר אפּלּו עול יעׂשּו ׁשּלא ּכדי ּומּתנם, ּבמּׂשאם אדם ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבני
יתעּלה: אמרֹו הּוא זֹו מצוה ּבֹו ׁשּנאמרה והּצּוּוי ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָמּועט.

"ׁשערי ֿ ּבכל ל ֿ ּתּתן וׁשטרים gi)"ׁשפטים ,fh mixac). ְְְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ספרי mihtey)ּולׁשֹון zyxt yix)ּדין ּבית ׁשּממּנין "מּנין : ְְְִִִִִֵֵֶַַ

ּתּתןֿ וׁשטרים ׁשפטים לֹומר: ּתלמּוד ֿ יׂשראל? לכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹאחד
לֹומר: ּתלמּוד ּכּלן? ּגּבי על אחד ׁשּממּנין ּומּנין .ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֻל
וׁשבט? ֿ ׁשבט לכל ּדין ּבית ׁשּממּנין ּומּנין ,ל ֿ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתּתן
ּגמליאל ּבן ׁשמעֹון רּבי .ּבכלֿׁשערי לֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּתלמּוד
ֿ וׁשבט ֿ ׁשבט ּכל על מצוה ― וׁשפטּו לׁשבטי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹומר:
על ― ֿ העם את וׁשפטּו ׁשּנאמר: ֿ ׁשבטֹו את ּדן ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָלהיֹות
והּוא זקנים, ׁשבעים למּנֹות הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָּכרחם"

איׁש" ׁשבעים ֿ ּלי "אספה למׁשה: יתעּלה (xacnaאמרֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ
(fh ,`iואמרּו(jzelrda zyxt ixtq):לברכה זכרֹונם ְְְְִִָָָָ

ֿ לי וכהנּו לעֹולם: קּים הּוא הרי ― לי ׁשּנאמר ֿ מקֹום ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ּכל
n`)וגֹו'" ,gk zeny)ואינּה ּתמידי צּוּוי ׁשּזה ּכלֹומר: ― ְְְְִִִֵֶֶַָ

הּדֹורֹות.מ  למׁש חֹובה אּלא ׁשעה, לפי צוה ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

ּוקטּנה ּגדֹולה סנהדרי ּכלֹומר: האּלה, ׁשּכלֿהּמּנּויים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָודע,
אּלא יהיּו לא ּכּלם ― הּמּנּויים ּוׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֻּובית

סמיכה ואין ּדוקא, יׂשראל zepiicl)ּבארץ dknqd)ּבחּוצה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
רּׁשאים יׂשראל, ּבארץ הּסמיכה נתקּימה אם א ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלארץ.
ענין וזהּו לארץ, ּובחּוצה ּבארץ לדּון הּסמּוכים ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָאֹותם

f.)אמרם zekn);"לארץ ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת "סנהדרין : ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ולא ּבארץ לא נפׁשֹות ּדיני ידּונּו לא ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֹֹֹאבל
ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ּכמֹו עֹומד, הּבחירה ּבית אם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאּלא

הּזה c"id)הּמאמר llkd seq)אמרֹו על ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִֵֶַַַַָָ
לחּקת לכם אּלה "והיּו ּבׁשגגה: ֿ נפׁש ּבמּכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻיתעּלה

מֹוׁשבתיכם" ּבכל לדרתיכם hk)מׁשּפט ,dl xacna), ְְְְִֵֵֶֶָֹֹֹֹ
יכֹול לארץ. ּובחּוצה ּבארץ ― מֹוׁשבתיכם "ּבכל ְְְְֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאמרּו:

oeygxn `"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ּבחּוצה נֹוהגֹות יהיּו מקלט ערי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָאף
לארץ, ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין נֹוהגין הּדּינין אּלּו ― ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלה
נתּבארּו ּוכבר ּבארץ". אּלא נֹוהגֹות אין מקלט ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָוערי

סנהדרין. ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּכל

― הרפ"ד הּגדֹולהּמצוה ּדין ּבית ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה ּבחכמת ּבקי ׁשאינֹו ּדּין מּלמּנֹות ּגלּות ראׁש ְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹאֹו
על מזהר הּוא הרי ּבֹו, ׁשּיׁש מעלֹות ּבגלל אֹותֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֻוימּנה
לבקיאּות אּלא הּתֹורנּיים ּבּמּנּויים מּביטים אין אּלא ;ְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָּכ
ואזהרֹותיה צּוּוייה וידיעת הּתֹורה ּבחכמת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָהאדם
מּלמּנֹות והאזהרה .לכ הּמתאימים ּבמעׂשים ְְְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָוהתנהגּותֹו
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו היא אחרֹות מעלֹות ּבגלל ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֻממּנה

ּבּמׁשּפט" ּפנים fi)תּכירּו ,` mixac)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְִִִִֵַַָָ
(my mixacהממּנה זה ― ּבּמׁשּפט ּפנים ֿ תּכירּו "לא :ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

לאדם אּלא אינה זֹו ׁשאזהרה ּכלֹומר: ּדּינין", ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָלהֹוׁשיב
לֹו ׁשהזהרׁשּיׁש יׂשראל, על ּדּינין למּנֹות הרׁשּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אמרּו: לעיל. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה מּכל ּדבר ּבגלל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּנֹותם
ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו נאה ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשּמא
איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו קרֹובי ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְִִִִִִִֶֶַַָָּגּבֹור
ּבכלֿ יֹודע ּפלֹוני איׁש ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ממֹון הלוני ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָּפלֹוני
ּומחּיב ֿ החּיב את מזּכה ונמצא ּדּין, אֹוׁשיבּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלׁשֹון
יֹודע ׁשאינֹו מּפני אּלא רׁשע ׁשהּוא מּפני לא ֿ הּזּכאי, ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאת

ּבּמׁשּפט". ּפנים ֿ תּכירּו "לא נאמר: לכ ―ְְֱִִִֶַַַָָָֹ

― הקע"ה הרב,הּמצוה אחר ללכת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ֿ ּדיני מּכל ּדין ּבאיזה החכמים ּבין מחלקת נֹופלת ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאם
ראּובן ׁשּבין ּבדין ּכגֹון הּפרטי, ּבּדין ּגם ננהג וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּתֹורה;
ׁשמעֹון אם עירם, ּדּיני ּבין מחלקת נֹופלת אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלׁשמעֹון:
אמרֹו והּוא הרב, אחר נל ― ראּובן אֹו החּיב ְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּוא

להּטת" רּבים "אחרי a)יתעּלה: ,bk zeny)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
(.`i oileg)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא'. ― 'רּבא :ְְְְְֲִִִֵַָָָָָֻ

ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה והלכֹותיה ְְְְְְְִִֶֶַַָָזֹו

ה'תשע"ו  מרחשון י"א קודש שבת יום

.‚Ù¯ .·Ù¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÁÎ¯ .ËÎ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרפ"ב מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּופרּוׁש ּבלבד. אחד אדם הרב היה אם הרב ּדעת ְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹאחר
ּבחֹוטא: הּדּינים ּבין מחלקת נפלה ׁשאם הּזה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהענין
ׁשאינֹו אמרּו ּומקצתם מיתה חּיב ׁשהּוא אמרּו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקצתם
איׁש המזּכים על ּבּמנין יתרים המחּיבים והיּו מיתה, ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָחּיב

ֿ הּדּין את ה' והזהיר החֹוטא, אֹותֹו להרֹוג אסּור ― ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאחד
― המזּכים על יתרים המחּיבים ׁשּיהיּו עד ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָמּלהרגֹו

לרעת" ֿ רּבים אחרי ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא (zenyׁשנים. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ
(a ,bkּדין ּבגזר ׁשּיארע, ֿ רב ּכל אחר ּתּמׁש לא ְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹּכלֹומר:

הּמכלּתא ּולׁשֹון "לרעֹות". ּבמיחד אמרֹו ענין וזהּו ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻהּמות,
(my mihtyn zyxt)עׂשר ּוׁשנים מזּכין עׂשר "אחד :ְְִֵַַַָָָָ

ֿ תהיה לא לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב יהא אני ׁשֹומע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹמחּיבין
ּפי על לטֹובה הּטֹות" אמרּו: וׁשם לרעת". ֿ רּבים ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹאחרי
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשנים". ּפי על לרעה הּטֹות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאחד,

מּסנהדרין ד' ּבפרק זֹו .(al.)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הרפ"ג מּלנטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
המחּיב ּבחּיּוב עליו הּסמכּות ּדר אחר ּדּין סברת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻאחר
חקירתֹו לפי ּבעצמֹו הּדבר ׁשּיבחֹון ּבלי הּזּכאי. זּכּוי ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָאֹו
ֿ תענה "ולא אמרֹו: והּוא הּדין, יסֹודֹות מּתֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָֹּוסברתֹו

לנטת" ֿ רב הּנטּיה(my)על ּבריב, ּתבּקׁש אל ּבזה: הּכּונה . ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ותׁשּתֹוק הּגדֹולים, עם אֹו הרב עם ׁשּתּטה והּוא: ְְְְְִִִִִִֶֶַַָֹּבלבד,
"ולאֿ הּמכלּתא: ּולׁשֹון הּדין ּבאֹותֹו ּבדעּת ּׁשּיׁש ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹמּמה
ׁשאהיה ּדיי מנין: ּבׁשעת ּתאמר ׁשּלא לנטת, ֿ רב על ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹתענה
אף יכֹול .ּׁשּלפני מה אמֹור אּלא ― ּפלֹוני איׁש ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָּכרּבי
להּטת" רּבים אחרי לֹומר: ּתלמּוד ― ּכן ממֹונֹות ְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹּדיני

(my)זכּות לּמלּמד האזהרה נלמדה הּזה ֿ הּלאו מן וגם .ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ֿ תענה "ולא יתעּלה: אמרֹו חֹובה, וילּמד יחזֹור ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלא
אֹותֹו להּטֹות ּבֹו ּדבר יהא לא ּכלֹומר: לנטת", ֿ רב ְְְְְְִִֵַַַָֹֹעל
ׁשּנאמר: לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין וכן ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָלחֹובה.

מחזירין וכן לנטֹות". ֿ רב על ֿ תענה לזכּות(oicd)"ולא ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַֹ
― ֿ הּגדֹול מן מתחילין אין וכן לחֹובה. מחזירין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָואין
ֿ תענה "ולא ּׁשּנאמר: מּמה נלמדּו האּלה ֿ הּדברים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל

מּסנהדרין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לנטת", ֿ רב .(el.)על ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִֵָָָוׁשם

― הרכ"ט אתֿהּמצוה לסקֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
מקצת על n)העֹוברים wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא הּמצות, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ומתּו" ּבאבנים אתם ck)"ּוסקלּתם ,ak mixac)על ונעיר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
מצות ּכׁשאזּכיר סקילה, חּיב עליהן ׁשהעֹובר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמצות
ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹלא

.(dn.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרכ"ח אתֿהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
"ּבאׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמצות. מקצת על ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹהעֹוברים

ואתהן" אתֹו ci)יׂשרפּו ,k `xwie)ֿלא ּבמצות ונעיר , ְְְְְְְִִִֶֶָֹֹֹ
נתּבארּו ּוכבר ׂשרפה. עליהן ׁשחּיבים הּמצות על ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹתעׂשה

סנהדרין מּמּסכת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(ap.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
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:Ca-ãaò øLà äLwäãéà zøîàå ìáa Cìî-ìò äfä ìLnä úàNðå:äáäãî äúáL Nâð úáL C ©¨−̈£¤¬ª©¨«§¨¹̈¨©¨¨¬©¤²©¤¬¤¨¤−§¨¨®§¨¥µ¨©´Ÿ¥½¨§−̈©§¥¨«

ä:íéìLî èáL íéòLø ähî äåäé øáLåócøî íéBb óàá äãø äøñ ézìa úkî äøáòa íénò äkî ¨©¬§−̈©¥´§¨¦®¥−¤Ÿ§¦«©¤³©¦Æ§¤§½̈©©−¦§¦´¨¨®Ÿ¤³¨©Æ¦½ª§−̈
a:CNç éìæ:äpø eçöt õøàä-ìk äè÷L äçð §¦¬¨¨«¨¬¨¨§−̈¨¨¨®¤¨§−¦¨«

i"yx
.ÂÈ˙ÂÓÏ‡· ÌÈÈ‡ ‰ÚÂ (·Î) חתולים ויגורו

שמהÚÂ‰.בארמנותיו: וענתה ב)כמו ומעונותיו (הושע
ב)טרפה קול:(נחום עניית לשון וענה  עוד לפרש ויש

.ÌÈ˙Â:שלהם עונג בהכלי טובתה ÈÓÈÂ‰.יענו ימי
ישראל הובטחו כבר כי ימשכו כט)לא מלאת (ירמי' לפי

ידי  על פקידה ואותה אתכם אפקד שנה שבעים לבבל
דריוש  אחר מבבל המלוכה שיטול פרס מלך כורש
והתנו  עליהם נתחברו ופרס מדי שניהם כי המדי

אפרכי: מנייכו מלכי מינן אי ÌÁ¯Èביניהם ÈÎ (‡)
.·˜ÚÈ ˙‡ בבל:‰' מיד גאולתם הבטחת להם לשמור

.Ï‡¯˘È· „ÂÚ ¯Á·Â:שלימה גאולה יגאלם לעתיד
.ÂÁÙÒÂנא ספחני וכן ב)ונוספו א וכן (שמואל

ה' בנחלת כז)מהסתפח ÌÂÏÁ˙‰Â.:(שם יהיו (·)
אותם והתנחלתם וכן מהם כה)ננחלים ¯„Â.Â:(ויקרא

בו תרדה לא כמו ונגישה רדוי ·ÌÂÈ(‚):(שם)לשון
.ÍÏ '‰ ÁÈ‰:מדבר הכתוב Í·ˆÚÓלישראל

.ÍÊ‚¯ÓÂ מפלתו ובראותך בבל מלך והרגיזך שעצבך
חפשי: תצא כי לך Ó„‰·‰.יניח מרבית („) לשון

מדוד  האומרים דרשו ורבותינו כבד, ומשא גאוה
¯˘ÌÈÚ.והבא: ‰ËÓ '‰ ¯·˘ עמים (‰) מכה שהיה

Í˘Á.בעברה: ÈÏ· Û„¯ÂÓ (Â) וגוי גוי כל מורדף
אומה  כל אחר ומדלוק מרדוף עצמו חשך בלי ידו על

¯‰.ואומה: ÂÁˆÙ (Ê) שקטה נחה פצחו הרנה זאת
הארץ: כל

cec zcevn
(·Î).‰ÚÂיצעקו והתנים  בהארמונות  תצעק  מהציים  אחד כל 

והתנים הציים  (דרך  בהם מתענגים שהיו  בהיכליהם המה  גם 
בתמידות ): עתÂ¯˜Â·.לצעוק עליה  לבוא קרוב  הזמן

וכפל  מרובה לזמן נמשכין יהיו לא שלותה ימי הפורעניות 
הענין : לחוזק  במ''ש ‰'.(‡)הדבר ÌÁ¯È ÈÎלמעלה חוזר

תהיה בבל  ובחורבן וכו' ירחם כי בבל רץ  עת יקרב וזה לומר
לישראל: ה'Á·Â¯.תשועה בעיני זאת עוד  ותקטן כאומר עוד 

שלמה גאולה  ותהיה  המשיח  בימי ישראל בכל יבחר עוד כי 
אדמתם: על יניח כולם עליהםÂÏÂ‰.ואת  גרים  יתחברו
במ ''ש: הדבר כפל וכו' אתÌÂÁ˜ÏÂ.(·)ונספחו יקחו  העמים
מקומם : אל והביאום  ינחלוÌÂÏÁ˙‰Â.ישראל  ישראל בית 

ולשפחות: לעבדים להם להיות אדמתם  על בהיותם ÂÈ‰Âמהם
.ÌÈ·Â˘:מאז אותם  שבו אשר האומות את ישבו Â„¯Â.הם 

לעבודה: אותם שנגשו באותם  ·ÌÂÈ.(‚)ימשלו  ‰È‰Âחוזר
בבל : מפלת על ‰'.הוא  ÁÈ‰שהיית ממה  מנוחה לך  שיתן

מן מנוחה  לך  ויהיה העבודה ומן וברוגז בעצב הנה  עד
בך : עבד  בבל  מלך  אשר  הקשה  וכו':Â˘‡˙.(„)העבודה הזה  המשל  לדבר  קול Â‚˘.תרים  לעבוד ˘·˙ הנוגש נתבטל

הזהב:˘·˙‰.עבודה: מרבית בעלת  העשירות לומר רצה  המוזהבת, המדה  ¯˘ÌÈÚ.(‰)נתבטלה ‰ËÓשהיו העם לומר  רצה
הזה: כמטה באומות  ÂÎÂ'.מכים Ë·˘:במ ''ש הדבר  אף:·Ú·¯‰.(Â)כפל  Ò¯‰.בחרון  È˙Ï· ˙ÎÓשלא מתמדת מכה הכה

המוכה: מן ÂÎÂ'.תסור ÌÈÂ‚ Û‡· ‰„Â¯מורדף הוא היה לכן שפוכה  ובחימה באף כוכבים העובדי  על  משל  הוא כי  על  ר''ל
לכלה: עד מורדף היה כי מניעה  רנה:Á‰.(Ê)מבלי פצחו ואנשים  הארץ שקטה במפלתו  עתה  הנה

oeiv zcevn
(·Î).‰ÚÂרם קול  וכו' הלוים  וענו כמו קול  הרמת  ענין

כז ): חיה :‡ÌÈÈ.(דברים  או·‡ÂÈ˙ÂÓÏ.שם בארמנותיו  כמו
נחש : מין ותנים אולם מלשון עת :Ú˙‰.הוא  (‡)מלשון

.ÌÁÈ‰Â:וישרינון חןÂÏÂ‰.תרגומו  לוית  כמו חבור ענין
א ): יסופחוÂÁÙÒÂ(משלי חרול  תחת כמו וקבוץ אסיפה ענין
ל ): ונחלום:ÌÂÏÁ˙‰Â.(·)(איוב  שבי:˘ÌÈ·Â.כמו  מלשון

.Â„¯Â:( כד (במדבר מיעקב וירד כמו ממשלה (‚)ענין
.ÍÊ‚¯ÓÂ:(ג (חבקוק ארגז ותחתי כמו החרדה  תנועת  ענין 

ל):˘·˙.(„) (לקמן שבת הם רהב כמו  בטול  Ó„‰·‰.ענין 
דהבא די ראשה אנת בים נאמר  וכן דהבא הוא זהב  של  תרגום 

ב): ממשלה:¯Â„‰.(Â)(דניאל  כמוÍ˘Á.ענין מניעה ענין 
כב ): (בראשית חשכת ˘˜Ë‰.(Ê)ולא  ‰Áלהם א' פתרון

יב) (דניאל  עפר  אדמת  כמו נרדפים  בשמות המלה  וכפל 
פצחיÂÁˆÙ.והדומים : וכן  שמחה קול  והרמת פה  פתחון  ענין

נד ): (לקמן וצהלי רנה
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i"yx
(Ê).Ì¯Â‚È:אותם ÊÂ¯.(Á)יגור ˘È‡ Í¯„ ÍÙÎÙ‰

הפכפך: דרכו המצוה מן סר זר והוא È·Â˙(Ë)איש
.¯·Á ומדרש אשתו, עם לדבר חבירו לבית שנכנס

שהם  ישראל מעל להסתלק השכינה שסוף ניבא אגדה
מדינים: Á·¯.כאשת ˙È·Â רעים בו שמחברים בית

ה': בהיכל מנשה שהעמיד צלם כגון להקב''ה
(‡È).È˙Ù ÌÎÁÈ ıÏ ˘Ú· הלצים יסורי ע''י

בתשובה: ושבים מתחכמים ÏÈÎ˘Ó(È·)הפתאים
.˜È„ˆ להכרית לב נותן הקב''ה הוא עולם של צדיקו

עמלק: זכר כגון רשע ·Ò˙¯.(È„)בית Ô˙Ó:צדקה
.˜Á· „ÁÂ˘Â:עזה חמה יכפה אף, יכפה צדקה זו אף

(ÂË).ËÙ˘Ó ˙Â˘Ú ˜È„ˆÏ ‰ÁÓ˘ להקב''ה שמחה

העה''ב  לחיי לזכותם כדי בצדיקים דין לעשות
כדי  עליהם יסורין מביא שהקב''ה לצדיק ושמחה

תהלים: במדרש נדרש כך לעה''ב היא ÁÓÂ˙‰.שיזכו
.ÔÂ‡ ÈÏÚÂÙÏ היסורין ואין לשוב לב נותנין שאין לפי

ו  ומצטערין להן להועיל:מועילין ‡„Ì(ÊË)לא
.ÏÎ˘‰ Í¯„Ó ‰ÚÂ˙:התורה מן ·˜‰Ïפורש

.ÌÈ‡Ù¯:גיהנם ÂÒÁÓ¯.(ÊÈ)בעדת ˘È‡ שאוהב מי
תמיד: משתה Á˙Â˙(ÁÈ)שמחת Ú˘¯ ˜È„ˆÏ ¯ÙÂÎ

.„‚Â· ÌÈ¯˘È כגון תחתיו בא ורשע נחלץ צדיק
והמן: Ó„·¯.(ËÈ)מרדכי ı¯‡· ˙·˘ ·ÂË זה גם 

נאמר: השכינה סלוק ‡„Ì.(Î)על ÏÈÒÎÂ וכסילות
אדם: של

cec zcevn
(Ê).„Â˘ משפט לעשות מאנו כי פחד עליהם  יביא עצמו הגזל 

לבעליו: הגזל פעם‰ÍÙÎÙ.(Á)להשיב במעשיו המתהפך
הדרך  מן זר הוא ופעם  לו איש דרך  פעם  הנה בהפך  ופעם כך

השתנות: מבלי עת  בכל ישר  פעלו הזך  האיש  ÏÚ(Ë)אבל 
.‚‚ ˙Ùחבורות מבלי ויחידי  וממטר  מזרם מחסה  מבלי
חבורתÓ‡˘˙.אנשים : בבית אף מדינים אשת עם מלשבת
¯Ú.(È)אנשים: ‰˙Â‡לחשוב יטעה  כי  על  הרשע  מעשה אין 

ולזה לה חשקה  ונפשו ברעתם  הוא  יודע אבל טובים  שמעשיו
א ''כ  לטובה  חשבה כ''א  כמותו  רשע רעהו בעיניו יוחן  לא 

הצדק: אנשי  כמשפט  לרעהו לאהוב לפתי·Ú˘.(È‡)מהראוי  הוא מועיל  לעצמו יועיל לא אם הלץ  על  עונש  בוא בעת
לנפשו: יפחד  כי על  יתחכם כי הבנה ויקח ÏÈÎ˘‰·Â.המשולל  תועלת יקבל  עצמו הוא  השכל  דברי  בלמדו  אף לחכם אבל 

שבידו: מה על  נוסף ˆ„È˜.(È·)דעת ÏÈÎ˘Ó נתברך כי  הרשע של  ביתו מצליח הזה  הצדיק  רשע  בבית עומד  הצדיק כאשר
ה': בעיני טובים ומעשיו ביתו נתברך  בעבורו יחשוב  כי רע לעשות  הרשעים את לסלק סיבה  והיא  הסותם‡ÌËÂ.(È‚)בגללו

לו : ישיב מי  ואין לעזרה  צרתו  בעת  יקרא הוא שגם  גמולו נוגשיו מפני  יצעק  אשר דל  צעקת  משמוע  הנותןÔ˙Ó.(È„)אזנו
עוד: נראה יהיה  ולא האף  את יכסה הזה המתן הנה בו  אפו  שחרה למי בסתר ·Á˜.מתן „ÁÂ˘Âבהסתר ר ''ל  בחיק  שוחד  הנותן

במ ''ש : הדבר וכפל  וחזקה עזה חמה בזה יכפה שמחה˘ÁÓ‰.(ÂË)אז היא המחתה ועשיית  משפט  יעשה בעת  ישמח  הצדיק
און: ‰˘ÏÎ.(ÊË)לפועלי  Í¯„Ó:התורה אבל ·˜‰Ï.מדרך עוד יתעה  ולא  ינוח אז המתים בקהל כשיהיה המיתה  אחר ר''ל 

יותר : יום בכל לתעות והולך מוסיף  הוא חייו ימי Â‚Â'.(ÊÈ)כל  ¯ÂÒÁÓ ˘È‡מחסור איש יהיה  ומשתה  מאכל  שמחת האוהב
טובה: מכל  חסר  ÂÎÂ'.ר ''ל  ÔÈÈ ·‰Â‡: במ ''ש הדבר הדיןÙÂÎ¯.(ÁÈ)כפל  מדת אין  הגזירה ובטלה הצדיק על  מיתה נגזר  אם

נפשו: לפדיון רשע יותן  כי עד  Â‚Â'.מתפייס ˙Á˙Â: במ ''ש הדבר Ó„·¯.(ËÈ)כפל  ı¯‡·: אנשים שאין מלשבתÓ‡˘˙.במקום
כעס : והתמדת מדינים אשת עם מיושב Â‚Â'.(Î)במקום ¯ˆÂ‡להתקיים טוב  ושמן נחמדים דברים  באוצרו  לאצור החכם דרך 

הצורך : לעת  ימצא לא אם יחוש ולא יבלענו מידו הניחו לא  עד  בכפו בעודו אדם שבבני הכסיל  אבל הצורך לעת

oeiv zcevn
(Ê).Ì¯Â‚Èרשע מגורת וכן  ופחד מגור י):מל ' Ù˙.(Ë)(לעיל

כהנים Á·¯.זויות : חבר  וכן אנשים ו):חבורת ÔÁÂÈ.(È)(הושע
חן : במעשיוÏÈÎ˘Ó.(È·)מלשון המצליח כי הצלחה ענין 

בהשכל : שעושה  להבריות  ויסלףÛÏÒÓ.נראה כמו מעקם 
בוגד כב):דברי כסויÙÎÈ‰.(È„)סותם:‡ÌËÂ.(È‚)(לקמן ענין 

כגיגית  הר עליהם  כפה פח):ובדרז ''ל  עניןÁÓÂ˙‰.(ÂË)(שבת
ונחלשו:¯ÌÈ‡Ù.(ÊË)שבר: שנרפו המתים  ·Â‰.(Î)הם

בליעה:ÂÚÏ·È.במדור: מלשון
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áë:eëLné àì äéîéå dzò àBáì áBø÷å âðò éìëéäa íépúå åéúBðîìàa íéià äðòå§¨¨³¦¦Æ§©§½̈§©¦−§¥´§¥®Ÿ¤§¨³¨Æ¦½̈§¨¤−¨¬Ÿ¦¨¥«
äéòùéãéfÎ`

àúéa-ìò eçtñðå íäéìò øbä äåìðå íúîãà-ìò íçépäå ìàøNéa ãBò øçáe á÷òé-úà äåäé íçøé ék¦Á§©¥̧§¹̈¤©£ÀŸ¨©¬Æ§¦§¨¥½§¦¦−̈©©§¨¨®§¦§¨³©¥Æ£¥¤½§¦§§−©¥¬
:á÷òéáìå íéãáòì äåäé úîãà ìò ìàøNé-úéa íeìçðúäå íîB÷î-ìà íeàéáäå íénò íeç÷ìeúBçôL ©£«Ÿ§¨´©¦»¤¡¦´¤§¨¼§¦«§©£´¥«¦§¨¥À©µ©§©´§½̈©£¨¦−§¦§¨®

ì íéáL eéäå:íäéNâða eãøå íäéáLâ (ñ)äãáòä-ïîe Eæâøîe Eaöòî Eì äåäé çéðä íBéa äéäå §¨ÆŸ¦´§«Ÿ¥¤½§¨−§Ÿ§¥¤«§¨À̈§¸¨¦³©§¨Æ§½¥«¨§§−¥¨§¤®¦¨£Ÿ̈¬
:Ca-ãaò øLà äLwäãéà zøîàå ìáa Cìî-ìò äfä ìLnä úàNðå:äáäãî äúáL Nâð úáL C ©¨−̈£¤¬ª©¨«§¨¹̈¨©¨¨¬©¤²©¤¬¤¨¤−§¨¨®§¨¥µ¨©´Ÿ¥½¨§−̈©§¥¨«

ä:íéìLî èáL íéòLø ähî äåäé øáLåócøî íéBb óàá äãø äøñ ézìa úkî äøáòa íénò äkî ¨©¬§−̈©¥´§¨¦®¥−¤Ÿ§¦«©¤³©¦Æ§¤§½̈©©−¦§¦´¨¨®Ÿ¤³¨©Æ¦½ª§−̈
a:CNç éìæ:äpø eçöt õøàä-ìk äè÷L äçð §¦¬¨¨«¨¬¨¨§−̈¨¨¨®¤¨§−¦¨«

i"yx
.ÂÈ˙ÂÓÏ‡· ÌÈÈ‡ ‰ÚÂ (·Î) חתולים ויגורו

שמהÚÂ‰.בארמנותיו: וענתה ב)כמו ומעונותיו (הושע
ב)טרפה קול:(נחום עניית לשון וענה  עוד לפרש ויש

.ÌÈ˙Â:שלהם עונג בהכלי טובתה ÈÓÈÂ‰.יענו ימי
ישראל הובטחו כבר כי ימשכו כט)לא מלאת (ירמי' לפי

ידי  על פקידה ואותה אתכם אפקד שנה שבעים לבבל
דריוש  אחר מבבל המלוכה שיטול פרס מלך כורש
והתנו  עליהם נתחברו ופרס מדי שניהם כי המדי

אפרכי: מנייכו מלכי מינן אי ÌÁ¯Èביניהם ÈÎ (‡)
.·˜ÚÈ ˙‡ בבל:‰' מיד גאולתם הבטחת להם לשמור

.Ï‡¯˘È· „ÂÚ ¯Á·Â:שלימה גאולה יגאלם לעתיד
.ÂÁÙÒÂנא ספחני וכן ב)ונוספו א וכן (שמואל

ה' בנחלת כז)מהסתפח ÌÂÏÁ˙‰Â.:(שם יהיו (·)
אותם והתנחלתם וכן מהם כה)ננחלים ¯„Â.Â:(ויקרא

בו תרדה לא כמו ונגישה רדוי ·ÌÂÈ(‚):(שם)לשון
.ÍÏ '‰ ÁÈ‰:מדבר הכתוב Í·ˆÚÓלישראל

.ÍÊ‚¯ÓÂ מפלתו ובראותך בבל מלך והרגיזך שעצבך
חפשי: תצא כי לך Ó„‰·‰.יניח מרבית („) לשון

מדוד  האומרים דרשו ורבותינו כבד, ומשא גאוה
¯˘ÌÈÚ.והבא: ‰ËÓ '‰ ¯·˘ עמים (‰) מכה שהיה

Í˘Á.בעברה: ÈÏ· Û„¯ÂÓ (Â) וגוי גוי כל מורדף
אומה  כל אחר ומדלוק מרדוף עצמו חשך בלי ידו על

¯‰.ואומה: ÂÁˆÙ (Ê) שקטה נחה פצחו הרנה זאת
הארץ: כל

cec zcevn
(·Î).‰ÚÂיצעקו והתנים  בהארמונות  תצעק  מהציים  אחד כל 

והתנים הציים  (דרך  בהם מתענגים שהיו  בהיכליהם המה  גם 
בתמידות ): עתÂ¯˜Â·.לצעוק עליה  לבוא קרוב  הזמן

וכפל  מרובה לזמן נמשכין יהיו לא שלותה ימי הפורעניות 
הענין : לחוזק  במ''ש ‰'.(‡)הדבר ÌÁ¯È ÈÎלמעלה חוזר

תהיה בבל  ובחורבן וכו' ירחם כי בבל רץ  עת יקרב וזה לומר
לישראל: ה'Á·Â¯.תשועה בעיני זאת עוד  ותקטן כאומר עוד 

שלמה גאולה  ותהיה  המשיח  בימי ישראל בכל יבחר עוד כי 
אדמתם: על יניח כולם עליהםÂÏÂ‰.ואת  גרים  יתחברו
במ ''ש: הדבר כפל וכו' אתÌÂÁ˜ÏÂ.(·)ונספחו יקחו  העמים
מקומם : אל והביאום  ינחלוÌÂÏÁ˙‰Â.ישראל  ישראל בית 

ולשפחות: לעבדים להם להיות אדמתם  על בהיותם ÂÈ‰Âמהם
.ÌÈ·Â˘:מאז אותם  שבו אשר האומות את ישבו Â„¯Â.הם 

לעבודה: אותם שנגשו באותם  ·ÌÂÈ.(‚)ימשלו  ‰È‰Âחוזר
בבל : מפלת על ‰'.הוא  ÁÈ‰שהיית ממה  מנוחה לך  שיתן

מן מנוחה  לך  ויהיה העבודה ומן וברוגז בעצב הנה  עד
בך : עבד  בבל  מלך  אשר  הקשה  וכו':Â˘‡˙.(„)העבודה הזה  המשל  לדבר  קול Â‚˘.תרים  לעבוד ˘·˙ הנוגש נתבטל

הזהב:˘·˙‰.עבודה: מרבית בעלת  העשירות לומר רצה  המוזהבת, המדה  ¯˘ÌÈÚ.(‰)נתבטלה ‰ËÓשהיו העם לומר  רצה
הזה: כמטה באומות  ÂÎÂ'.מכים Ë·˘:במ ''ש הדבר  אף:·Ú·¯‰.(Â)כפל  Ò¯‰.בחרון  È˙Ï· ˙ÎÓשלא מתמדת מכה הכה

המוכה: מן ÂÎÂ'.תסור ÌÈÂ‚ Û‡· ‰„Â¯מורדף הוא היה לכן שפוכה  ובחימה באף כוכבים העובדי  על  משל  הוא כי  על  ר''ל
לכלה: עד מורדף היה כי מניעה  רנה:Á‰.(Ê)מבלי פצחו ואנשים  הארץ שקטה במפלתו  עתה  הנה

oeiv zcevn
(·Î).‰ÚÂרם קול  וכו' הלוים  וענו כמו קול  הרמת  ענין

כז ): חיה :‡ÌÈÈ.(דברים  או·‡ÂÈ˙ÂÓÏ.שם בארמנותיו  כמו
נחש : מין ותנים אולם מלשון עת :Ú˙‰.הוא  (‡)מלשון

.ÌÁÈ‰Â:וישרינון חןÂÏÂ‰.תרגומו  לוית  כמו חבור ענין
א ): יסופחוÂÁÙÒÂ(משלי חרול  תחת כמו וקבוץ אסיפה ענין
ל ): ונחלום:ÌÂÏÁ˙‰Â.(·)(איוב  שבי:˘ÌÈ·Â.כמו  מלשון

.Â„¯Â:( כד (במדבר מיעקב וירד כמו ממשלה (‚)ענין
.ÍÊ‚¯ÓÂ:(ג (חבקוק ארגז ותחתי כמו החרדה  תנועת  ענין 

ל):˘·˙.(„) (לקמן שבת הם רהב כמו  בטול  Ó„‰·‰.ענין 
דהבא די ראשה אנת בים נאמר  וכן דהבא הוא זהב  של  תרגום 

ב): ממשלה:¯Â„‰.(Â)(דניאל  כמוÍ˘Á.ענין מניעה ענין 
כב ): (בראשית חשכת ˘˜Ë‰.(Ê)ולא  ‰Áלהם א' פתרון

יב) (דניאל  עפר  אדמת  כמו נרדפים  בשמות המלה  וכפל 
פצחיÂÁˆÙ.והדומים : וכן  שמחה קול  והרמת פה  פתחון  ענין

נד ): (לקמן וצהלי רנה

`k wxt ilyn - miaezk
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æ:ètLî úBNòì eðàî ék íøBâé íéòLø-ãLçæå øæå Léà Cøc Ctëôä:Bìòt øLé Cèì áBèúáL Ÿ§¨¦¬§¥®¦¬¥¹£À©£¬¦§¨«£©§©Ä¤´¤¦´¨¨®§¹©À¨¨¬¨¢«À¨¤¬¤
:øáç úéáe íéðéãî úLàî âb-úpt-ìòé:eäòø åéðéòa ïçé-àì òø-äúeà òLø Lôðàéõì-Lðòa ©¦©¨®¥¥¬¤¦¹§¨¦À¥¬¨«¤¤´¤−̈¨¦§¨¨®Ÿª©−§¥¨´¥¥«©§¨¥ −
:úòc-çwé íëçì ìékNäáe éút-íkçéáé:òøì íéòLø ólñî òLø úéáì ÷écö ìékNîâéBðæà íèà ¤§©¤®¦§©§¦¬§¹¨À̈¦©¨«©©§¦´©−¦§¥´¨¨®§©¥−§¨¦´¨¨«Ÿ¥´¨ −§
:äðòé àìå àø÷é àeä-íb ìc-ú÷òfîãé:äfò äîç ÷ça ãçLå óà-ätëé øúqa ïzîåèäçîN ¦©£©¨®©«¬¦¹§À̈§´Ÿ¥¨¤«©¨´©−¥¤¦§¤¨®§¬Ÿ©©¹¥À¥¨¬©¨«¦§¨´

:ïåà éìòôì äzçîe ètLî úBNò ÷écvìæè:çeðé íéàôø ìä÷a ìkNä Cøcî äòBz íãàæéLéà © −©¦£´¦§¨®¹§¦À̈§´Ÿ£¥¨«¤¨À̈−¤¦¤´¤©§¥®¦§©−§¨¦´¨«©¦´
:øéLòé àì ïîLå-ïéé áäà äçîN áäà øBñçîçé:ãâBa íéøLé úçúå òLø ÷écvì øôkèéúáL áBè © −§Ÿ¥´¦§¨®Ÿ¥¬©«¦¹̈¤À¤´Ÿ©£¦«´Ÿ¤©©¦´¨¨®§©−©§¨¦´¥«À¤¬¤
:ñòëå íéðéãî (íéðåãî) úLàî øaãî-õøàaë:epòláé íãà ìéñëe íëç äåða ïîLå ãîçð | øöBà §¤«¤¦§¨®¥¥−¤¦§¨¦´¨¨«©¨³¤§¨´−̈¤¤¦§¥´¨¨®§¦−¨¨´§©§¤«

i"yx
(Ê).Ì¯Â‚È:אותם ÊÂ¯.(Á)יגור ˘È‡ Í¯„ ÍÙÎÙ‰

הפכפך: דרכו המצוה מן סר זר והוא È·Â˙(Ë)איש
.¯·Á ומדרש אשתו, עם לדבר חבירו לבית שנכנס

שהם  ישראל מעל להסתלק השכינה שסוף ניבא אגדה
מדינים: Á·¯.כאשת ˙È·Â רעים בו שמחברים בית

ה': בהיכל מנשה שהעמיד צלם כגון להקב''ה
(‡È).È˙Ù ÌÎÁÈ ıÏ ˘Ú· הלצים יסורי ע''י

בתשובה: ושבים מתחכמים ÏÈÎ˘Ó(È·)הפתאים
.˜È„ˆ להכרית לב נותן הקב''ה הוא עולם של צדיקו

עמלק: זכר כגון רשע ·Ò˙¯.(È„)בית Ô˙Ó:צדקה
.˜Á· „ÁÂ˘Â:עזה חמה יכפה אף, יכפה צדקה זו אף

(ÂË).ËÙ˘Ó ˙Â˘Ú ˜È„ˆÏ ‰ÁÓ˘ להקב''ה שמחה

העה''ב  לחיי לזכותם כדי בצדיקים דין לעשות
כדי  עליהם יסורין מביא שהקב''ה לצדיק ושמחה

תהלים: במדרש נדרש כך לעה''ב היא ÁÓÂ˙‰.שיזכו
.ÔÂ‡ ÈÏÚÂÙÏ היסורין ואין לשוב לב נותנין שאין לפי

ו  ומצטערין להן להועיל:מועילין ‡„Ì(ÊË)לא
.ÏÎ˘‰ Í¯„Ó ‰ÚÂ˙:התורה מן ·˜‰Ïפורש

.ÌÈ‡Ù¯:גיהנם ÂÒÁÓ¯.(ÊÈ)בעדת ˘È‡ שאוהב מי
תמיד: משתה Á˙Â˙(ÁÈ)שמחת Ú˘¯ ˜È„ˆÏ ¯ÙÂÎ

.„‚Â· ÌÈ¯˘È כגון תחתיו בא ורשע נחלץ צדיק
והמן: Ó„·¯.(ËÈ)מרדכי ı¯‡· ˙·˘ ·ÂË זה גם 

נאמר: השכינה סלוק ‡„Ì.(Î)על ÏÈÒÎÂ וכסילות
אדם: של

cec zcevn
(Ê).„Â˘ משפט לעשות מאנו כי פחד עליהם  יביא עצמו הגזל 

לבעליו: הגזל פעם‰ÍÙÎÙ.(Á)להשיב במעשיו המתהפך
הדרך  מן זר הוא ופעם  לו איש דרך  פעם  הנה בהפך  ופעם כך

השתנות: מבלי עת  בכל ישר  פעלו הזך  האיש  ÏÚ(Ë)אבל 
.‚‚ ˙Ùחבורות מבלי ויחידי  וממטר  מזרם מחסה  מבלי
חבורתÓ‡˘˙.אנשים : בבית אף מדינים אשת עם מלשבת
¯Ú.(È)אנשים: ‰˙Â‡לחשוב יטעה  כי  על  הרשע  מעשה אין 

ולזה לה חשקה  ונפשו ברעתם  הוא  יודע אבל טובים  שמעשיו
א ''כ  לטובה  חשבה כ''א  כמותו  רשע רעהו בעיניו יוחן  לא 

הצדק: אנשי  כמשפט  לרעהו לאהוב לפתי·Ú˘.(È‡)מהראוי  הוא מועיל  לעצמו יועיל לא אם הלץ  על  עונש  בוא בעת
לנפשו: יפחד  כי על  יתחכם כי הבנה ויקח ÏÈÎ˘‰·Â.המשולל  תועלת יקבל  עצמו הוא  השכל  דברי  בלמדו  אף לחכם אבל 

שבידו: מה על  נוסף ˆ„È˜.(È·)דעת ÏÈÎ˘Ó נתברך כי  הרשע של  ביתו מצליח הזה  הצדיק  רשע  בבית עומד  הצדיק כאשר
ה': בעיני טובים ומעשיו ביתו נתברך  בעבורו יחשוב  כי רע לעשות  הרשעים את לסלק סיבה  והיא  הסותם‡ÌËÂ.(È‚)בגללו

לו : ישיב מי  ואין לעזרה  צרתו  בעת  יקרא הוא שגם  גמולו נוגשיו מפני  יצעק  אשר דל  צעקת  משמוע  הנותןÔ˙Ó.(È„)אזנו
עוד: נראה יהיה  ולא האף  את יכסה הזה המתן הנה בו  אפו  שחרה למי בסתר ·Á˜.מתן „ÁÂ˘Âבהסתר ר ''ל  בחיק  שוחד  הנותן

במ ''ש : הדבר וכפל  וחזקה עזה חמה בזה יכפה שמחה˘ÁÓ‰.(ÂË)אז היא המחתה ועשיית  משפט  יעשה בעת  ישמח  הצדיק
און: ‰˘ÏÎ.(ÊË)לפועלי  Í¯„Ó:התורה אבל ·˜‰Ï.מדרך עוד יתעה  ולא  ינוח אז המתים בקהל כשיהיה המיתה  אחר ר''ל 

יותר : יום בכל לתעות והולך מוסיף  הוא חייו ימי Â‚Â'.(ÊÈ)כל  ¯ÂÒÁÓ ˘È‡מחסור איש יהיה  ומשתה  מאכל  שמחת האוהב
טובה: מכל  חסר  ÂÎÂ'.ר ''ל  ÔÈÈ ·‰Â‡: במ ''ש הדבר הדיןÙÂÎ¯.(ÁÈ)כפל  מדת אין  הגזירה ובטלה הצדיק על  מיתה נגזר  אם

נפשו: לפדיון רשע יותן  כי עד  Â‚Â'.מתפייס ˙Á˙Â: במ ''ש הדבר Ó„·¯.(ËÈ)כפל  ı¯‡·: אנשים שאין מלשבתÓ‡˘˙.במקום
כעס : והתמדת מדינים אשת עם מיושב Â‚Â'.(Î)במקום ¯ˆÂ‡להתקיים טוב  ושמן נחמדים דברים  באוצרו  לאצור החכם דרך 

הצורך : לעת  ימצא לא אם יחוש ולא יבלענו מידו הניחו לא  עד  בכפו בעודו אדם שבבני הכסיל  אבל הצורך לעת

oeiv zcevn
(Ê).Ì¯Â‚Èרשע מגורת וכן  ופחד מגור י):מל ' Ù˙.(Ë)(לעיל

כהנים Á·¯.זויות : חבר  וכן אנשים ו):חבורת ÔÁÂÈ.(È)(הושע
חן : במעשיוÏÈÎ˘Ó.(È·)מלשון המצליח כי הצלחה ענין 

בהשכל : שעושה  להבריות  ויסלףÛÏÒÓ.נראה כמו מעקם 
בוגד כב):דברי כסויÙÎÈ‰.(È„)סותם:‡ÌËÂ.(È‚)(לקמן ענין 

כגיגית  הר עליהם  כפה פח):ובדרז ''ל  עניןÁÓÂ˙‰.(ÂË)(שבת
ונחלשו:¯ÌÈ‡Ù.(ÊË)שבר: שנרפו המתים  ·Â‰.(Î)הם

בליעה:ÂÚÏ·È.במדור: מלשון
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד פב תמהה:àøîâדף íézLהגמרא éðôa àzLä ששנתיים ששנינו לאחר - ©§¨¦§¥§©¦

לפרקן הסמוכה השנה eäìלפני ïéëpçî,להתענותàéòaî äðL éðôa צריכה האם - §©§¦§¦§¥¨¨¦©§¨
הגמרא: מתרצת לפרקן. הסמוכה השנה לפני שנה גם אותם שמחנכים עוד לומר המשנה

àä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà,'שנה 'לפני שמחנכים כחוש äìBçaששנינו ילד - ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨§¤
ו  שתים',àäותשוש, 'לפני שמחנכים àéøáa.ששנינו ¨§¨¦

להתענות: התינוקות חינוך באופן מחלוקת מביאה äðBîLהגמרא ïa ,àðeä áø øîà̈©©¨¤§¤
בריא, והוא אחד, ויום òLzכן åשנים ïá,חולה והוא אחד, BúBàויום ïéëpçî לצום §¤¥©§©§¦

ìúBòL.אחדותøNò ïa,בריא והוא אחד äøNòכן åויום úçà ïá והוא אחד ויום §¨¤¤¤§¤©©¤§¥
היום ïéîéìLîחולה, כל את äøNòוצמים íézL ïa .ïðaøcî נעשה אחד, ויום ©§¦¦¦§©¨¨¤§¥¤§¥

חולה ובין בריא ובין àúééøBàãî.גדול, ïéîéìLîוהיינוú÷Bðéúa אבל בילדה, - ©§¦¦¦§©§¨§¦¤
וכדלהלן. שונה, זמנו התינוק

øîà ïîçð áøå,òLz ïaוחולה ìהבריא, ïúBà ïéëpçî ,øNò ïaïa .úBòL §©©§¨¨©¤¥©¤¤¤§©§¦¨§¨¤
äøNò úçàוחולה ìLהבריא, ïa .ïðaøcî ïéîéìLî ,äøNò íézL ïaL ©©¤§¥¤§¥¤§¥©§¦¦¦§©¨¨¤§Ÿ

.àúééøBàãî ïéîéìLî ,äøNòוהיינו,÷Bðéúa לאחר שנה במצוות שחיובו ¤§¥©§¦¦¦§¨§¨§¦
התינוקת.

נחמן: ורב הונא רב על החולקת àkéìשיטה ïðaøc äîìLä ,øîà ïðçBé éaøå- §©¦¨¨¨©©§¨¨§©¨¨¥¨
אותם  מחנכים אלא התענית, את להשלים התינוקות את לחנך חכמים חייבו לא

לפיכך, 'לשעות'. רק øNòלהתענות ïaאו äøNòהבריא, úçà ïa,החולהïéëpçî ¤¤¤¤©©¤§¥§©§¦
ì BúBà.úBòL ו,äøNò íézL ïaחולה ובין בריא àúééøBàãîבין ïéîéìLî. §¨¤§¥¤§¥©§¦¦¦§©§¨

הגמרא: ìáàבמשנתינו,ïðzמקשה ,íéøetkä íBéa ïúBà ïépòî ïéà úB÷Bðézä §©©¦¥§©¦¨§©¦¦£¨
.íézL éðôìå äðL éðôì ïúBà ïéëpçî לפני' המשנה נקטה מדוע קשה, ולכאורה §©§¦¨¦§¥¨¨§¦§¥§©¦

ו  שתיים'. 'לפני גם ונקטה מאחר ïîçðשנה' áøå àðeä áøì àîìLa הסוברים ¦§¨¨§©¨§©©§¨
יתכן  לפרקן, הקודמת בשנה התענית את החולים התינוקות שישלימו תיקנו שחכמים

ש  ולפרש חולים, ותינוקת בתינוק המשנה את íézL'להעמיד éðôìå äðL éðôì'¦§¥¨¨§¦§¥§©¦
שהיא עשרה] אחת [שנת שנה לאותה את äðLה éðôìהכוונה להשלים שצריכים ¦§¥¨¨

מדרבנן,ïäéøáãìהתענית -å שהיאíézL éðôìלהשלים חייבים (ïäéøáãì)שהם §¦§¥¤§¦§¥§©¦
äøBz éøáãì].שעות בתענית אותם מחנכים אז מדאורייתא], -ïðçBé éaøì àlà §¦§¥¨¤¨§©¦¨¨

לתינוקות, השלמה כלל תיקנו לא שחכמים שנה ÷àéLהסובר 'לפני המשנה כוונת מה ©§¨
שתיים'. ולפני

הגמרא: íézL',מתרצת Bà äðL' éàî ïðçBé éaø Eì øîà אותם שמחנכים הכוונה ¨©§©¦¨¨©¨¨§©¦
,ï÷øéôì Ceîñ.לבריא ושנתיים לחולה שנה ¨§¦§¨

יוחנן: רבי לדברי ïépòîראיה ïéà ,úB÷Bðéz ,ìàeîL øa äaø éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥©¨©§¥¦¥§©¦
Bà.ï÷øéôì Ceîñ íézL Bà äðL ïúBà ïéëpçî ìáà ,íéøetkä íBéa ïú̈§©¦¦£¨§©§¦¨¨¨§©¦¨§¦§¨

,àçéð ,ïðçBé éaøì àîìLa שעות בתענית התינוקות את מחנכים אין לדבריו שהרי ¦§¨¨§©¦¨¨¦¨
בבריא. שנתיים או בחולה, לפרקם סמוך שנה ïîçð,אלא áøìe àðeä áøì àlà¤¨§©¨§©©§¨

לפרקם, סמוך שנים ארבע או שלש הוא הקטנים שחינוך דוחה ÷àéL.הסוברים ©§¨
ïðaøהגמרא: Cì éøîà,[נחמן ורב הונא éðz÷c[רב énð Cepéç éàî ששנה בברייתא ¨§¥¨©¨¨©¦©¦§¨¨¥

ל  חינוך שמואל, בר כן.äîìLä,רבה לפני מתחיל ל'שעות' החינוך אבל ©§¨¨

i"yx
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד פב תמהה:àøîâדף íézLהגמרא éðôa àzLä ששנתיים ששנינו לאחר - ©§¨¦§¥§©¦

לפרקן הסמוכה השנה eäìלפני ïéëpçî,להתענותàéòaî äðL éðôa צריכה האם - §©§¦§¦§¥¨¨¦©§¨
הגמרא: מתרצת לפרקן. הסמוכה השנה לפני שנה גם אותם שמחנכים עוד לומר המשנה

àä ,àéL÷ àì ,àcñç áø øîà,'שנה 'לפני שמחנכים כחוש äìBçaששנינו ילד - ¨©©¦§¨Ÿ©§¨¨§¤
ו  שתים',àäותשוש, 'לפני שמחנכים àéøáa.ששנינו ¨§¨¦

להתענות: התינוקות חינוך באופן מחלוקת מביאה äðBîLהגמרא ïa ,àðeä áø øîà̈©©¨¤§¤
בריא, והוא אחד, ויום òLzכן åשנים ïá,חולה והוא אחד, BúBàויום ïéëpçî לצום §¤¥©§©§¦

ìúBòL.אחדותøNò ïa,בריא והוא אחד äøNòכן åויום úçà ïá והוא אחד ויום §¨¤¤¤§¤©©¤§¥
היום ïéîéìLîחולה, כל את äøNòוצמים íézL ïa .ïðaøcî נעשה אחד, ויום ©§¦¦¦§©¨¨¤§¥¤§¥

חולה ובין בריא ובין àúééøBàãî.גדול, ïéîéìLîוהיינוú÷Bðéúa אבל בילדה, - ©§¦¦¦§©§¨§¦¤
וכדלהלן. שונה, זמנו התינוק

øîà ïîçð áøå,òLz ïaוחולה ìהבריא, ïúBà ïéëpçî ,øNò ïaïa .úBòL §©©§¨¨©¤¥©¤¤¤§©§¦¨§¨¤
äøNò úçàוחולה ìLהבריא, ïa .ïðaøcî ïéîéìLî ,äøNò íézL ïaL ©©¤§¥¤§¥¤§¥©§¦¦¦§©¨¨¤§Ÿ

.àúééøBàãî ïéîéìLî ,äøNòוהיינו,÷Bðéúa לאחר שנה במצוות שחיובו ¤§¥©§¦¦¦§¨§¨§¦
התינוקת.

נחמן: ורב הונא רב על החולקת àkéìשיטה ïðaøc äîìLä ,øîà ïðçBé éaøå- §©¦¨¨¨©©§¨¨§©¨¨¥¨
אותם  מחנכים אלא התענית, את להשלים התינוקות את לחנך חכמים חייבו לא

לפיכך, 'לשעות'. רק øNòלהתענות ïaאו äøNòהבריא, úçà ïa,החולהïéëpçî ¤¤¤¤©©¤§¥§©§¦
ì BúBà.úBòL ו,äøNò íézL ïaחולה ובין בריא àúééøBàãîבין ïéîéìLî. §¨¤§¥¤§¥©§¦¦¦§©§¨

הגמרא: ìáàבמשנתינו,ïðzמקשה ,íéøetkä íBéa ïúBà ïépòî ïéà úB÷Bðézä §©©¦¥§©¦¨§©¦¦£¨
.íézL éðôìå äðL éðôì ïúBà ïéëpçî לפני' המשנה נקטה מדוע קשה, ולכאורה §©§¦¨¦§¥¨¨§¦§¥§©¦

ו  שתיים'. 'לפני גם ונקטה מאחר ïîçðשנה' áøå àðeä áøì àîìLa הסוברים ¦§¨¨§©¨§©©§¨
יתכן  לפרקן, הקודמת בשנה התענית את החולים התינוקות שישלימו תיקנו שחכמים

ש  ולפרש חולים, ותינוקת בתינוק המשנה את íézL'להעמיד éðôìå äðL éðôì'¦§¥¨¨§¦§¥§©¦
שהיא עשרה] אחת [שנת שנה לאותה את äðLה éðôìהכוונה להשלים שצריכים ¦§¥¨¨

מדרבנן,ïäéøáãìהתענית -å שהיאíézL éðôìלהשלים חייבים (ïäéøáãì)שהם §¦§¥¤§¦§¥§©¦
äøBz éøáãì].שעות בתענית אותם מחנכים אז מדאורייתא], -ïðçBé éaøì àlà §¦§¥¨¤¨§©¦¨¨

לתינוקות, השלמה כלל תיקנו לא שחכמים שנה ÷àéLהסובר 'לפני המשנה כוונת מה ©§¨
שתיים'. ולפני

הגמרא: íézL',מתרצת Bà äðL' éàî ïðçBé éaø Eì øîà אותם שמחנכים הכוונה ¨©§©¦¨¨©¨¨§©¦
,ï÷øéôì Ceîñ.לבריא ושנתיים לחולה שנה ¨§¦§¨

יוחנן: רבי לדברי ïépòîראיה ïéà ,úB÷Bðéz ,ìàeîL øa äaø éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥©¨©§¥¦¥§©¦
Bà.ï÷øéôì Ceîñ íézL Bà äðL ïúBà ïéëpçî ìáà ,íéøetkä íBéa ïú̈§©¦¦£¨§©§¦¨¨¨§©¦¨§¦§¨

,àçéð ,ïðçBé éaøì àîìLa שעות בתענית התינוקות את מחנכים אין לדבריו שהרי ¦§¨¨§©¦¨¨¦¨
בבריא. שנתיים או בחולה, לפרקם סמוך שנה ïîçð,אלא áøìe àðeä áøì àlà¤¨§©¨§©©§¨

לפרקם, סמוך שנים ארבע או שלש הוא הקטנים שחינוך דוחה ÷àéL.הסוברים ©§¨
ïðaøהגמרא: Cì éøîà,[נחמן ורב הונא éðz÷c[רב énð Cepéç éàî ששנה בברייתא ¨§¥¨©¨¨©¦©¦§¨¨¥

ל  חינוך שמואל, בר כן.äîìLä,רבה לפני מתחיל ל'שעות' החינוך אבל ©§¨¨

i"yx

äìåçá 'îâ .à ãåîò áô óãyegk .
:gk yeyzeïá àðåä áø øîà

äðåîùdpeny dxary `ixal .
pemiiqnck zwepizae ryzl zqpk

rax` ryz zpy iedc dizlin
:dwxt iptl mipyòùú ïáådlegl .

jezl dqpkpe ryz zpy dxary
dwxt iptl mipy 'b epiidc xyr

:zeryl oikpgnøùò ïád`ixal .
xyr cg`l dqpkpe xyr dxary
dleg zwepizl dxyr zg` oae
oa opaxcn oinilyn a''il dqpkpe
oinilyn b''il dqpkpe a''i
zwepiza owxit `idy 'iixe`cn

:ea zeey dlegde d`ixadáøå
'åëå øîåà ïîçðongp ax bilt `l .

ilin yxit xn `l` `ped axc`
:wepizc ilin yxit xne zwepizc

ïðúiptl zeryl eze` oikpgn .
mizy iptle mipy izy epiidc dpy
ongp axl `nlya yly epiidc
dnlyd `ki` ixn`c `ped axle
edciclc b''r` xn`wck opaxcn
ivn mipy rax` `ixad jepig ied
w''de dlega dlek 'ipznl 'vexzl
mipy izy zeryl eze` oikpgn
yly mdy mdixac znlyd iptl
ax xn`wck z''cc znlyd iptl
z` oikpgn zixiyr dpyc `ped
`idy zeryl dlegd zwepizd
znlyd wxtl dkenqd dpy iptl
dlegl a''i zpya `idy mdixac
wxtl mikenqd mizy iptl epiidc

:`ziixe`càéù÷ ïðçåé 'øì àìà.
oizipzn `nwezin `l dicicl
opaxcn dnlyd opixn` `dc llk
ipzw `cg 'ipzn `nizc `kil
axe `ped axc `ail` `pniwe`ck
`ixaa `tiqe dlega `yixe ongp
`l inp `cqg ax `niwe`ck
`ixal yly ipzw 'ipznc `nwez

:dlegl zg`e `ixal mizy xn` opgei 'xe dlegl mizyeïðçåé éáø êì øîàmizy rnync dpy iptl ipzz `l .
:`ixal mizye dlega 'wxtl jenq dpy dze` oikpgn `ni` `l` mipy 'b rnync mizy iptleàðúã òîù àú

ìàåîù øá äáø:mizy iptle dpy iptl ipz `le opgei 'xk mizy e` dpy .àçéð ïðçåé 'øìdlegl dpy dl iwene .
:`ixal mizyeàéù÷ ïîçð áøìå àðåä áøì àìàmipy 'b edcicl zeryl oikepigay zegte `ed zeryl jepig `dc .

ny dleg zwepiza `ped ax xn` `dc ied:mipy izy oikepigay lecb ipzw `ziixae zixiyra dze` oikpgéàî
äîìùä éðú÷ã êåðéç:dlegl zg` `ziixe`c dnlyd iptl `ixal mizy mdixacc dnlyd inp ocicle mdixacc .



xcde"קנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc xifp(oey`x meil)

àøîâ
rbn lr glbn xifp didiy micnel `aiwr iaxly dpyna epcnl
xifpy dnn xnege lwa ,lde`a `nhn `edy xengd mc ziriax
df lre ,ld`a `nhn epi`y lwd dxeryk mvr rbn lr glbn

k dfn df micnel oi`y el exn`xnege lw micnel oi`y oei
.ipiqn dynl dkldn

:dpynd yexita zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéàxifpdy dn m`d ¦©§¨§
rbn lr glbnäøBòNk íöòn cnlpd `edäëìä,ipiqn dynl ¤¤¦§¨£¨¨

íc úéòéáøea dxeryk mvrn `aiwr iax cnlå ,øîBçå ì÷exn` §¦¦¨©¨¤§
y elïéðc ïéàa mc ziriaxa df oicî øîBçå ì÷`edy oicäëìä ¥¨¦©¨¤¦£¨¨

.ipiqn dynl,àîìc Bày oicdíc úéòéáøddeyd lkl z`nhn ¦§¨§¦¦¨
`ed cg` ld`a dnrn cnlpdäëìä,ipiqn dynleníöò £¨¨¤¤

äøBòNk`aiwr iax cnløîBçå ì÷`idy oeik mc ziriaxl ¦§¨©¨¤
hny dxeng,ld`a d`n,äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàåepiidcoi`y §¥¨¦©¨¤¥£¨¨

:dkldn zcnlpd dxnegd ici lr cenll
:`ziixad ixacn df wtq zhyet `xnbd,òîL àzxifpy df oic ¨§©

rbn lr glbnäëìä äøBòNk íöò,ipiqn dynl `edeef dkldn ¤¤¦§¨£¨¨
rbn lr s` glbn xifpdy `aiwr iax cnlíc úéòéáøa,øîBçå ì÷ §¦¦¨©¨¤

åy el exn`.äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéà §¥¨¦©¨¤¥£¨¨

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

äðùî
dpene ,ezexifp zxzqp zna `nhpy xifpy mincewd miwxta epipy
,ez`nehn xdhpe iriayd meiae iyilyd meia dfne mini dray
,ez`neh lr oaxw `ian zxgnle ,glbne iriayd meia laehe
xfege ,dxdh zexifp ly oaxw `ian dteqae ,ycgn zexifp dpene
zglbza mixifp ebdpi cvik dpc epizpyn .oiia xzene glbne

.e`nhp m` wtq yiyk ,zepaxwae
íéøéæð éðLïäì øîàLmc`éúéàø ,ãçàz`àîèpL íkî ãçà §¥§¦¦¤¨©¨¤¤¨¨¦¦¤¨¦¤¤¦§¨

z`neh,zníkî äæéà òãBé éðéàåwtqa mwifgdl on`p ,`ed §¥¦¥©¥¤¦¤
e ,mzexifp ini xnb cr mipiznne mi`nhïéçlâî,my`x z` mdipy §©§¦

ïéàéáîezetzeyaäàîeè ïaø÷xdhpyk `nh xifp `iany §¦¦¨§©§¨
,ez`nehn,my`l yake serd zlere serd z`hg epiidcåok §

oi`ianäøäè ïaø÷epiidc ,dxdha ezexifp milyny xifp ea aiigy ¨§©¨¢¨
mdipia mipzne ,minlyl li`e z`hgl dyake dlerl yakøîBàå§¥

cg` lk,exiaglàeä éðà íàiziidy dfàîèixd ,xedhd dz`e ¦£¦¨¥
ïaø÷délL äàîeè,iny lr axwieïaø÷ådäøäè`edElLaxwie ¨§©§¨¤¦§¨§©¨¢¨¤§

,jny lrøBähä àeä éðà íàå,z`nhpy df `ed dz`eïaø÷ §¦£¦©¨¨§©

délL äøäè,iny lr axwieïaø÷ådäàîeè`edElLlr axwie ¨¢¨¤¦§¨§©§¨¤§
.jny

ïéøôBñåcer wtqd zngn mdipyìLíBé íéL,dycg zexifp ly §§¦§¦
,zexifpd ini oipnl miler epny mipey`xd zexifpd ini oi`y

xn`py(ai e xacna)lk `vnpe ,'Fxfp `nh iM ElRi mipW`xd minIde'§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦¨¥¦§
,ezexifp onf `ed eiykr `ny wtqa mdn cg`ïéàéáîemeiqa §¦¦

,ef zexifpäøäè ïaø÷mdn cg` lk dpzne ,zetzeya sqepøîBàå ¨§©¨¢¨§¥
,exiaglàeä éðà íàiziidy,àîhäy ixdïaø÷däàîeèaxwedy ¦£¦©¨¥¨§©§¨

dpey`xd zexifpd xnb xg`lélL,didïaø÷ådäøäèaxwedy ¤¦§¨§©¨¢¨
f`ElL,didäæådidi dzr mi`ian ep`y dxdhd oaxw -ïaø÷ ¤§§¤¨§©

,éúøäèzaeg z` milyn ip` dzr wxy ,e`iadl lhen ilry ¨¢¨¦
.izexifpàeä éðà íàåiziidyøBähä,mipey`xd zexifpd inia s` §¦£¦©¨

ïaø÷däøäè`idd zexifpd xnba axwedyélL,didïaø÷å ¨§©¨¢¨¤¦§¨§©
däàîeèdid ,f` axwedyäæå ,ElLmi`ian ep`y dxdhd oaxw - §¨¤§§¤

didi dzr,Eúøäè ïaø÷:jzexifp zaeg ici z`vi dzr wxy ¨§©¨¢¨§

àøîâ
éðz÷,epizpyna epipy -íäì øîàL íéøéæð éðL,cg`ãçà éúéàø ¨¨¥§¥§¦¦¤¨©¨¤¨¦¦¤¨

,íkî äæéà òãBé éðéàå ,àîèpL íkî.d`neh wtq zwfga md ixd ¦¤¤¦§¨§¥¦¥©¥¤¦¤
:`xnbd dywnéànàåixd ,d`neh wtq zwfga md÷ôñ ìk §©©¨§¥

äàîeèclepydì ïðéôìé àëéäî ,ãéçiä úeLøamicnel okidn - §¨¦§©¨¦¥¥¨¨§¦©¨
,`nh `ed wtqnyäèBqîok m`e ,xg` mr dcgiizde dxzqpy ¦¨

,dheqk epicäèBq äî`l` dxizqd zra my eid `lìòBa ©¨¥
úìòáðå,mipy mdyãéçiä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìk óà`ed ,`nhy §¦§¤¤©¨§¥§¨¦§©¨¦
`weecéøz éa àkéàc ïBâkonfa zeyx dze`a miyp` ipy yiyk - §§¦¨¥§¥

.wtqd clepyìáààëäz` yi ixd ,epizpyna o`k -éðLd,íéøéæð £¨¨¨§¥§¦¦
åz` mbïBäéab éà÷c éàä`nhp mdn cg`y d`xy mc` eze` - §©§¨¥©¥

`linne ,mci lr cnryàúìz àädyely cgi mpyiy `vnp - ¨§¨¨
df ote`ae ,miyp`déì äåäepiptly wtqd aygp -äàîeè ÷ôñ £¨¥§¥§¨

clepyäàîeè ÷ôñ ìëå ,íéaøä úeLøaclepdíéaøä úeLøa ¦§¨©¦§¨§¥§¨¦§¨©¦
øBäè B÷éôñ.wtq zwfga elld mixifpd ipyy dpyna epipy recne §¥¨

.d`neh
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øa äaø øîàzxacn dpyndøîBàa ¨©©¨©©¨§¥

,iyily eze`íëéðéa ä÷øæpL äàîeè éúéàø,mkn cg`a drbpe ¨¦¦§¨¤¦§§¨¥¥¤
df cnry oeike ,mdnr cnry xaecn `le ,drbp ina rcei ipi`e
,cigid zeyxa d`neh wtq lkk `ede ,mipy o`k ixd wegxn

.`nh ewitqy
:df uexizl di`x `ian iy` axénð à÷éc ,éMà áø øîàmb - ¨©©©¦©§¨©¦

,wegxn cnryk xaecny df uexizk wiecn dpynd oeyln
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מוסג"פ המכתבים שהמציאם לי לקריאה... בגוף השקו"ט של מכתבים המצורפים, מוסגר 

בקשר לזה גם קטע מכ"ע היו"ל בדענווער, ולכאורה כל הנ"ל מחפשים בדוקא דרכים חדשים, והנה מובן 

וגם פשוט שאם זהו דרכים חדשים למטרה הישנה, הנה מקום לדון ולעיין האם נכון הדבר, אף שאמרו 

חז"ל כל הדרכים בחזקת וכו' אבל באם ח"ו ]וע"פ השמועה יש מקום לחשש זה[, מחפשים גם "מטרות" 

חדשות בדוקא או - בנוסח אחר, דת חדשה, הרי מעיקרא דדינא יש פירכא, ולכאורה הדרך סו"ס הוא 

ע"י הדגשת פסק דין המשנה, אשר המעשה - המקובל - הוא העיקר והקדמת נעשה לנשמע הי' תנאי 

מוכרח לקבלת התורה, ולא רק בימים ההם אלא בכל יום ויום, אלא שעתה הדבר בנקל יותר הרבה, 

לאחרי הנסיון של כמה אלפי שנה, שהראה הנצחיות של התורה והמצוה, והרי בעניני תורה ומצות אין 

מקום למסחר, ז.א. שיוותרו באופן פרינציפיוני על חלק מהם ובלבד שיקבלו על עצמם חלק השני, כי אף 

המשך בעמוד הבא

miwxt dyelya` cenr fp sc ± iriax wxtxifp
àøîâåäì àéòáéàlw oipc oi`c ryedi iaxe xfril` iax oizipzna ixn`wc i`d Ð

ixn`w ikid ,xnege?,eilr glbn xifpc ipiqn dynl dkld dxeryk mvr :opixn` in

i` ,dkldn xnege lw oipc oi`e ,eilr glbn xifpc dxeryk mvrn xnege lw mc ziriaxe

dynl dkld mc ziriax :xn`w ikd `nlic e` ,`xwn dl ixinb ediiexzc icina e`l

dxeryk mvre ,ld`a mc`d z` `nhnc ipiqn

opixnb `w dxeryk mvrne xnelk ,xnege lw

xn`we .glbn xifp `di mc ziriaxac xnege lw

oicinl oi`y ,dkldn xnege lw oipc oi` :dil

,dkldn `l` dl ixinb `lc icinn xnege lw

.`xwnd on dil `iz`c e`l i`íöò òîù àú
[äëìä] äøåòùë,eilr glbn xifpdy Ð

xnege lw oipc oi`e ,xnege lw mc ziriaxe

.dkldn

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

äðùîíéøéæð éðùzexifp mdilr elaiwy Ð

.cgiaíëî ãçà úà éúéàø ãçà ïäì øîàù
àîèðùd`neh zwfga ewifgdl on`p df ixd Ð

rced e`" `dc ,eze` oiyigkn oi`y onf lk

(eil` rced e`) ,(c `xwie) aizk "ez`hg eil`

.mewn lkníëî äæéà òãåé éðéàåoinilyn Ð

oaxwe d`neh oaxw oi`iane ,oiglbne ,ozexifpl

.zetzeya dxdhøîåàå.odn cg` Ðéðà íà
'åë àåäitl ,oiia zezyl oixzen opi` oiicre Ð

,did `nh `ny cg` lk lr xnel lekiy

.d`neh zglbz `id eiykr gliby ezglbze

oi`iane ,mei miyly cer oixteqe oixfeg `l`

.zetzeyd on cala dxdh oaxwøîåàåcg` Ð

did d`neh oaxw Ð `nhd `ed ip` m` :mdn

oaxw eiykr ly dfe ,jly dxdh oaxwe ,ily

.oiia zezyl oixzen eiykrne .'ek dxdh

àøîâàëä ìáàmipy ,`zlz eedc oeik Ð

iniiwc ab lr s` ,ediiab i`wc i`de mixifp

zeyxa d`neh wtq dil `ied ,cigid zeyxa

.xedh ewitqc ,miaxdàðåä áø øá äáø øîàÐ

d`neh izi`x :xne`e ,cala cg`d mi`wc oebk

`l` edl eed `lc ,miptan mkipial dwxfpy

.zlrape lreak ,ixzéîð à÷éãi`w `lc Ð

i`w ded eli`c ,"rcei ipi`e" xn`wc ,ediicda

.rci ded `lc xyt` i` Ð ediicda
à÷å
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íöòdkld dxerykzn zeytp lk lr" aizkck ,iz` `l `xwnc .eilr glbn xifpc Ð

e` .xnege lwn dipin ixenb`l ira mc ziriaxe ,d`iaa `nhinc icin Ð "`ai `l

,mc ziriaxl "zn zeytp" edl zilc ,ld`a `nhn `edy dn Ð dkld mc ziriax :`nlic

`nhnc `ed ipiqn dynl dklde ,zeytp izy xeriy `edy ,bel ivg mc rnyn daxc`c

xnelk ,xnege lw dxeryk mvre .ziriaxa ld`a

ld` lr glbiy cenll ira dxeryk mvrn

:yexit .dkldn xnege lw oipc oi`e .mc ziriax

dyrp `l ipiqn dynl dkld `edy xneg gkn

mvre xnege lw mc ziriax :rny `z .xnege lw

.dkld dxeryk

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

éðù'eke cg` mdl xn`y mixifpxnel jixv Ð

`lÐ eze` oiyigkn eid m`y ,oiwzey ody

"xne`d" wxta oiyeciwa opixn`ck ,on`p did

.onidn in dygkda cg` cr :(a,dq)

âîïéçìdxdh oaxwe d`neh oaxw oi`iane

'ek xne`e,"xne`e" hwp `wec e`l Ð

in myl axwi dfe ,`edy in myl axwi df `l`

.`edyíàd`neh oaxw `nhd `ed ip`Ð

Ð xak dyrpy dxdh oaxwe ,ily Ð xak dyrpy

.(izxdh oaxw dfe) ,jly

ïéøôåñåoaxw oi`iane mei miylyÐ

z`hg Ð d`neh oaxw ,zetzeya

.wtqd lr iziin `l my` la` .serd zlere serd

,dacp `dz serd zler (wtqa d`neh oaxwe)

epi` `ian epi`y my`e .lk`z `le wtq z`hge

minkge :(a,gi xifp) iyily wxtc opaxk ,eakrn

.dpen Ð eny` `iad `le ez`hg `iad mixne`

,miznl ze`nhile oiia zezyl oixeq` oiicre

.mei miyly cer mixteq jkleøîåàáizi`x

mkipia d`neh dwxfpy,wegxn cner `ede Ð

m` :xn`z m`e .cigid zeyxa d`neh wtq iedc

wtq lkc ,i`ce d`neh oaxw cg` lk `iai ok

yie ![dnexz] dilr oitxey cigid zeyxa d`neh

xyt`y xac `l` dheqn ixinb `lc :xnel

`l `kd la` .z`nhpy xyt`c ,dheqk zeidl

m`e .xedh cg` i`cec ,mdipy ze`nhl xyt`

wtq `de :`xwirn jixt i`n ,ok m` :xn`z

mdipy e`iaie xnelk ,`ed miaxd zeyxa d`neh

miaxd zeyxa d`neh wtq `de ?dxdh oaxw

opitli `le ,dl opixnb dheqn inp ,opixdhnc

oilegc `nw wxt `xwn dil opitlie ,dizwfg` opinwen cge cg lk `l` ,dil opixnb dheqn e`l miaxd zeyxa d`neh wtqc :xnel yie !`nh cg` i`cea `kde ,zeidl xyt`y xac `l`

rnyne ,dl ixinb `zklid :mzd xn`w dizrc `wlq `wc i`nl (my) oilegc `nw wxtac ab lr s`e .dil opirci `lc oeik ,`nh cg` i`cec ab lr s` ,dizwfg` xac lk cinrdl (a,i)

.jxe`a yxetn [dcp zkqn yixa] ,xg` mewnae .ikd i`w `l `pwqna Ð dheqn xnbp `l` ,dwfg meyn e`l miaxd zeyxa d`neh wtqc mzd
ipzwc
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קני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fp sc xifp(oey`x meil)

àøîâ
rbn lr glbn xifp didiy micnel `aiwr iaxly dpyna epcnl
xifpy dnn xnege lwa ,lde`a `nhn `edy xengd mc ziriax
df lre ,ld`a `nhn epi`y lwd dxeryk mvr rbn lr glbn

k dfn df micnel oi`y el exn`xnege lw micnel oi`y oei
.ipiqn dynl dkldn

:dpynd yexita zwtzqn `xnbd,eäì àéòaéàxifpdy dn m`d ¦©§¨§
rbn lr glbnäøBòNk íöòn cnlpd `edäëìä,ipiqn dynl ¤¤¦§¨£¨¨

íc úéòéáøea dxeryk mvrn `aiwr iax cnlå ,øîBçå ì÷exn` §¦¦¨©¨¤§
y elïéðc ïéàa mc ziriaxa df oicî øîBçå ì÷`edy oicäëìä ¥¨¦©¨¤¦£¨¨

.ipiqn dynl,àîìc Bày oicdíc úéòéáøddeyd lkl z`nhn ¦§¨§¦¦¨
`ed cg` ld`a dnrn cnlpdäëìä,ipiqn dynleníöò £¨¨¤¤

äøBòNk`aiwr iax cnløîBçå ì÷`idy oeik mc ziriaxl ¦§¨©¨¤
hny dxeng,ld`a d`n,äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàåepiidcoi`y §¥¨¦©¨¤¥£¨¨

:dkldn zcnlpd dxnegd ici lr cenll
:`ziixad ixacn df wtq zhyet `xnbd,òîL àzxifpy df oic ¨§©

rbn lr glbnäëìä äøBòNk íöò,ipiqn dynl `edeef dkldn ¤¤¦§¨£¨¨
rbn lr s` glbn xifpdy `aiwr iax cnlíc úéòéáøa,øîBçå ì÷ §¦¦¨©¨¤

åy el exn`.äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéà §¥¨¦©¨¤¥£¨¨

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

äðùî
dpene ,ezexifp zxzqp zna `nhpy xifpy mincewd miwxta epipy
,ez`nehn xdhpe iriayd meiae iyilyd meia dfne mini dray
,ez`neh lr oaxw `ian zxgnle ,glbne iriayd meia laehe
xfege ,dxdh zexifp ly oaxw `ian dteqae ,ycgn zexifp dpene
zglbza mixifp ebdpi cvik dpc epizpyn .oiia xzene glbne

.e`nhp m` wtq yiyk ,zepaxwae
íéøéæð éðLïäì øîàLmc`éúéàø ,ãçàz`àîèpL íkî ãçà §¥§¦¦¤¨©¨¤¤¨¨¦¦¤¨¦¤¤¦§¨

z`neh,zníkî äæéà òãBé éðéàåwtqa mwifgdl on`p ,`ed §¥¦¥©¥¤¦¤
e ,mzexifp ini xnb cr mipiznne mi`nhïéçlâî,my`x z` mdipy §©§¦

ïéàéáîezetzeyaäàîeè ïaø÷xdhpyk `nh xifp `iany §¦¦¨§©§¨
,ez`nehn,my`l yake serd zlere serd z`hg epiidcåok §

oi`ianäøäè ïaø÷epiidc ,dxdha ezexifp milyny xifp ea aiigy ¨§©¨¢¨
mdipia mipzne ,minlyl li`e z`hgl dyake dlerl yakøîBàå§¥

cg` lk,exiaglàeä éðà íàiziidy dfàîèixd ,xedhd dz`e ¦£¦¨¥
ïaø÷délL äàîeè,iny lr axwieïaø÷ådäøäè`edElLaxwie ¨§©§¨¤¦§¨§©¨¢¨¤§

,jny lrøBähä àeä éðà íàå,z`nhpy df `ed dz`eïaø÷ §¦£¦©¨¨§©

délL äøäè,iny lr axwieïaø÷ådäàîeè`edElLlr axwie ¨¢¨¤¦§¨§©§¨¤§
.jny

ïéøôBñåcer wtqd zngn mdipyìLíBé íéL,dycg zexifp ly §§¦§¦
,zexifpd ini oipnl miler epny mipey`xd zexifpd ini oi`y

xn`py(ai e xacna)lk `vnpe ,'Fxfp `nh iM ElRi mipW`xd minIde'§©¨¦¨¦Ÿ¦¦§¦¨¥¦§
,ezexifp onf `ed eiykr `ny wtqa mdn cg`ïéàéáîemeiqa §¦¦

,ef zexifpäøäè ïaø÷mdn cg` lk dpzne ,zetzeya sqepøîBàå ¨§©¨¢¨§¥
,exiaglàeä éðà íàiziidy,àîhäy ixdïaø÷däàîeèaxwedy ¦£¦©¨¥¨§©§¨

dpey`xd zexifpd xnb xg`lélL,didïaø÷ådäøäèaxwedy ¤¦§¨§©¨¢¨
f`ElL,didäæådidi dzr mi`ian ep`y dxdhd oaxw -ïaø÷ ¤§§¤¨§©

,éúøäèzaeg z` milyn ip` dzr wxy ,e`iadl lhen ilry ¨¢¨¦
.izexifpàeä éðà íàåiziidyøBähä,mipey`xd zexifpd inia s` §¦£¦©¨

ïaø÷däøäè`idd zexifpd xnba axwedyélL,didïaø÷å ¨§©¨¢¨¤¦§¨§©
däàîeèdid ,f` axwedyäæå ,ElLmi`ian ep`y dxdhd oaxw - §¨¤§§¤

didi dzr,Eúøäè ïaø÷:jzexifp zaeg ici z`vi dzr wxy ¨§©¨¢¨§

àøîâ
éðz÷,epizpyna epipy -íäì øîàL íéøéæð éðL,cg`ãçà éúéàø ¨¨¥§¥§¦¦¤¨©¨¤¨¦¦¤¨

,íkî äæéà òãBé éðéàå ,àîèpL íkî.d`neh wtq zwfga md ixd ¦¤¤¦§¨§¥¦¥©¥¤¦¤
:`xnbd dywnéànàåixd ,d`neh wtq zwfga md÷ôñ ìk §©©¨§¥

äàîeèclepydì ïðéôìé àëéäî ,ãéçiä úeLøamicnel okidn - §¨¦§©¨¦¥¥¨¨§¦©¨
,`nh `ed wtqnyäèBqîok m`e ,xg` mr dcgiizde dxzqpy ¦¨

,dheqk epicäèBq äî`l` dxizqd zra my eid `lìòBa ©¨¥
úìòáðå,mipy mdyãéçiä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìk óà`ed ,`nhy §¦§¤¤©¨§¥§¨¦§©¨¦
`weecéøz éa àkéàc ïBâkonfa zeyx dze`a miyp` ipy yiyk - §§¦¨¥§¥

.wtqd clepyìáààëäz` yi ixd ,epizpyna o`k -éðLd,íéøéæð £¨¨¨§¥§¦¦
åz` mbïBäéab éà÷c éàä`nhp mdn cg`y d`xy mc` eze` - §©§¨¥©¥

`linne ,mci lr cnryàúìz àädyely cgi mpyiy `vnp - ¨§¨¨
df ote`ae ,miyp`déì äåäepiptly wtqd aygp -äàîeè ÷ôñ £¨¥§¥§¨

clepyäàîeè ÷ôñ ìëå ,íéaøä úeLøaclepdíéaøä úeLøa ¦§¨©¦§¨§¥§¨¦§¨©¦
øBäè B÷éôñ.wtq zwfga elld mixifpd ipyy dpyna epipy recne §¥¨

.d`neh
:`xnbd zvxzn,àðeä áø øa äaø øîàzxacn dpyndøîBàa ¨©©¨©©¨§¥

,iyily eze`íëéðéa ä÷øæpL äàîeè éúéàø,mkn cg`a drbpe ¨¦¦§¨¤¦§§¨¥¥¤
df cnry oeike ,mdnr cnry xaecn `le ,drbp ina rcei ipi`e
,cigid zeyxa d`neh wtq lkk `ede ,mipy o`k ixd wegxn

.`nh ewitqy
:df uexizl di`x `ian iy` axénð à÷éc ,éMà áø øîàmb - ¨©©©¦©§¨©¦

,wegxn cnryk xaecny df uexizk wiecn dpynd oeyln
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המשך בעמוד הבא

miwxt dyelya` cenr fp sc ± iriax wxtxifp
àøîâåäì àéòáéàlw oipc oi`c ryedi iaxe xfril` iax oizipzna ixn`wc i`d Ð

ixn`w ikid ,xnege?,eilr glbn xifpc ipiqn dynl dkld dxeryk mvr :opixn` in

i` ,dkldn xnege lw oipc oi`e ,eilr glbn xifpc dxeryk mvrn xnege lw mc ziriaxe

dynl dkld mc ziriax :xn`w ikd `nlic e` ,`xwn dl ixinb ediiexzc icina e`l

dxeryk mvre ,ld`a mc`d z` `nhnc ipiqn

opixnb `w dxeryk mvrne xnelk ,xnege lw

xn`we .glbn xifp `di mc ziriaxac xnege lw

oicinl oi`y ,dkldn xnege lw oipc oi` :dil

,dkldn `l` dl ixinb `lc icinn xnege lw

.`xwnd on dil `iz`c e`l i`íöò òîù àú
[äëìä] äøåòùë,eilr glbn xifpdy Ð

xnege lw oipc oi`e ,xnege lw mc ziriaxe

.dkldn

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

äðùîíéøéæð éðùzexifp mdilr elaiwy Ð

.cgiaíëî ãçà úà éúéàø ãçà ïäì øîàù
àîèðùd`neh zwfga ewifgdl on`p df ixd Ð

rced e`" `dc ,eze` oiyigkn oi`y onf lk

(eil` rced e`) ,(c `xwie) aizk "ez`hg eil`

.mewn lkníëî äæéà òãåé éðéàåoinilyn Ð

oaxwe d`neh oaxw oi`iane ,oiglbne ,ozexifpl

.zetzeya dxdhøîåàå.odn cg` Ðéðà íà
'åë àåäitl ,oiia zezyl oixzen opi` oiicre Ð

,did `nh `ny cg` lk lr xnel lekiy

.d`neh zglbz `id eiykr gliby ezglbze

oi`iane ,mei miyly cer oixteqe oixfeg `l`

.zetzeyd on cala dxdh oaxwøîåàåcg` Ð

did d`neh oaxw Ð `nhd `ed ip` m` :mdn

oaxw eiykr ly dfe ,jly dxdh oaxwe ,ily

.oiia zezyl oixzen eiykrne .'ek dxdh

àøîâàëä ìáàmipy ,`zlz eedc oeik Ð

iniiwc ab lr s` ,ediiab i`wc i`de mixifp

zeyxa d`neh wtq dil `ied ,cigid zeyxa

.xedh ewitqc ,miaxdàðåä áø øá äáø øîàÐ

d`neh izi`x :xne`e ,cala cg`d mi`wc oebk

`l` edl eed `lc ,miptan mkipial dwxfpy

.zlrape lreak ,ixzéîð à÷éãi`w `lc Ð

i`w ded eli`c ,"rcei ipi`e" xn`wc ,ediicda

.rci ded `lc xyt` i` Ð ediicda
à÷å

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

íöòdkld dxerykzn zeytp lk lr" aizkck ,iz` `l `xwnc .eilr glbn xifpc Ð

e` .xnege lwn dipin ixenb`l ira mc ziriaxe ,d`iaa `nhinc icin Ð "`ai `l

,mc ziriaxl "zn zeytp" edl zilc ,ld`a `nhn `edy dn Ð dkld mc ziriax :`nlic

`nhnc `ed ipiqn dynl dklde ,zeytp izy xeriy `edy ,bel ivg mc rnyn daxc`c

xnelk ,xnege lw dxeryk mvre .ziriaxa ld`a

ld` lr glbiy cenll ira dxeryk mvrn

:yexit .dkldn xnege lw oipc oi`e .mc ziriax

dyrp `l ipiqn dynl dkld `edy xneg gkn

mvre xnege lw mc ziriax :rny `z .xnege lw

.dkld dxeryk

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

éðù'eke cg` mdl xn`y mixifpxnel jixv Ð

`lÐ eze` oiyigkn eid m`y ,oiwzey ody

"xne`d" wxta oiyeciwa opixn`ck ,on`p did

.onidn in dygkda cg` cr :(a,dq)

âîïéçìdxdh oaxwe d`neh oaxw oi`iane

'ek xne`e,"xne`e" hwp `wec e`l Ð

in myl axwi dfe ,`edy in myl axwi df `l`

.`edyíàd`neh oaxw `nhd `ed ip`Ð

Ð xak dyrpy dxdh oaxwe ,ily Ð xak dyrpy

.(izxdh oaxw dfe) ,jly

ïéøôåñåoaxw oi`iane mei miylyÐ

z`hg Ð d`neh oaxw ,zetzeya

.wtqd lr iziin `l my` la` .serd zlere serd

,dacp `dz serd zler (wtqa d`neh oaxwe)

epi` `ian epi`y my`e .lk`z `le wtq z`hge

minkge :(a,gi xifp) iyily wxtc opaxk ,eakrn

.dpen Ð eny` `iad `le ez`hg `iad mixne`

,miznl ze`nhile oiia zezyl oixeq` oiicre

.mei miyly cer mixteq jkleøîåàáizi`x

mkipia d`neh dwxfpy,wegxn cner `ede Ð

m` :xn`z m`e .cigid zeyxa d`neh wtq iedc

wtq lkc ,i`ce d`neh oaxw cg` lk `iai ok

yie ![dnexz] dilr oitxey cigid zeyxa d`neh

xyt`y xac `l` dheqn ixinb `lc :xnel

`l `kd la` .z`nhpy xyt`c ,dheqk zeidl

m`e .xedh cg` i`cec ,mdipy ze`nhl xyt`

wtq `de :`xwirn jixt i`n ,ok m` :xn`z

mdipy e`iaie xnelk ,`ed miaxd zeyxa d`neh

miaxd zeyxa d`neh wtq `de ?dxdh oaxw

opitli `le ,dl opixnb dheqn inp ,opixdhnc

oilegc `nw wxt `xwn dil opitlie ,dizwfg` opinwen cge cg lk `l` ,dil opixnb dheqn e`l miaxd zeyxa d`neh wtqc :xnel yie !`nh cg` i`cea `kde ,zeidl xyt`y xac `l`

rnyne ,dl ixinb `zklid :mzd xn`w dizrc `wlq `wc i`nl (my) oilegc `nw wxtac ab lr s`e .dil opirci `lc oeik ,`nh cg` i`cec ab lr s` ,dizwfg` xac lk cinrdl (a,i)

.jxe`a yxetn [dcp zkqn yixa] ,xg` mewnae .ikd i`w `l `pwqna Ð dheqn xnbp `l` ,dwfg meyn e`l miaxd zeyxa d`neh wtqc mzd
ipzwc
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Bà .äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå ì÷ ¯ íc̈©¨¤§¥¨¦©¨¤¥£¨¨
ì÷ ¯ äøBòNk íöòå ,äëìä ¯ íc úéòéáø :àîìc¦§¨§¦¦¨£¨¨§¤¤¦§¨©
íöò ,òîL àz ?äëìäî øîBçå ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå̈¤§¥¨¦©¨¤¥£¨¨¨§©¤¤
ì÷ ïéðc ïéàå ,øîBçå ì÷ íc úéòéáøe ,äëìä äøBòNk¦§¨£¨¨§¦¦¨©¨¤§¥¨¦©

.äëìäî øîBçå̈¤¥£¨¨

ìåãâ ïäë êìò ïøãä

éðLíkî ãçà éúéàø" ãçà ïäì øîàL íéøéæð §¥§¦¦¤¨©¨¤¤¨¨¦¦¤¨¦¤
,ïéçlâî ¯ "íkî äæéà òãBé éðéàå ,àîèpL¤¦§¨§¥¦¥©¥¤¦¤§©§¦
íà" :øîBàå ,äøäè ïaø÷å äàîeè ïaø÷ ïéàéáîe§¦¦¨§©§¨§¨§©¨¢¨§¥¦

ïaø÷å ,élL äàîeè ïaø÷ ¯ àîè àeä éðàäøäè £¦¨¥¨§©§¨¤¦§¨§©¨¢¨
,élL äøäè ïaø÷ ¯ øBähä àeä éðà íàå .ElL¤§§¦£¦©¨¨§©¨¢¨¤¦

ìL ïéøôBñå ."ElL äàîeè ïaø÷åïéàéáîe ,íBé íéL §¨§©§¨¤§§§¦§¦§¦¦
ïaø÷ ¯ àîhä àeä éðà íà" :øîBàå ,äøäè ïaø÷̈§©¨¢¨§¥¦£¦©¨¥¨§©
.éúøäè ïaø÷ äæå ,ElL äøäè ïaø÷å ,élL äàîeè§¨¤¦§¨§©¨¢¨¤§§¤¨§©¨¢¨¦
ïaø÷å ,élL äøäè ïaø÷ ¯ øBähä àeä éðà íàå§¦£¦©¨¨§©¨¢¨¤¦§¨§©

.Eúøäè ïaø÷ äæå ,ElL äàîeèàøîâéðL :éðú÷ §¨¤§§¤¨§©¨¢¨§¨¨¥¥¦
éðéàå ,àîèpL íkî ãçà éúéàø" íäì øîàL íéøéæð§¦¦¤¨©¨¤¨¦¦¤¨¦¤¤¦§¨§¥¦
úeLøa äàîeè ÷ôñ ìk ?éànàå ,"íkî äæéà òãBé¥©¥¤¦¤§©©¨§¥§¨¦§
ìòBa ¯ äèBq äî .äèBqî ¯ dì ïðéôìé àëéäî ãéçiä©¨¦¥¥¨¨§¦©¨¦¨©¨¥

äàîeè ÷ôñ ìk óà ,úìòáðåïBâk ¯ ãéçiä úeLøa §¦§¤¤©¨§¥§¨¦§©¨¦§
éà÷c éàäå ,íéøéæð éðL àëä ìáà .éøz éa àkéàc§¦¨¥§¥£¨¨¨¥¦§¦¦§©§¨¥
úeLøa äàîeè ÷ôñ déì äåä ,àúìz àä ¯ ïBäéab©¥¨§¨¨£¨¥§¥§¨¦§
B÷éôñ íéaøä úeLøa äàîeè ÷ôñ ìëå ,íéaøä̈©¦§¨§¥§¨¦§¨©¦§¥
éúéàø" øîBàa :àðeä áø øa äaø øîà ¯ !øBäè̈£©©¨©©¨§¥¨¦¦
,éîð à÷éc :éLà áø øîà ."íëéðéa ä÷øæpL äàîeè§¨¤¦§§¨¥¥¤£©©©¦©§¨©¦
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שבהנוגע לקיום בפועל, הציווי להשתדל בקיום דקדוק קל של ד"ס אפילו ע"י קל שבקלים ורשע גמור 

ר"ל, אין זה בנין אב ולימוד כלל להקמת שיטה חדשה במסחר בדת, ובודאי שהאריכות בכל זה הוא 

למותר לגמרי, ויהי רצון שלא יתרשם מהחשש מה תהי' התגובה של אלו שעומד עמהם בקישור, באם 

יודיעם את כל הנ"ל כיון שלא דברי הם ולא דבריו, כ"א פסק דין בתוה"ק תורת חיים כפשוטה, והרי יכול 

לציין מקורם ברמב"ם וכו' נוסף על המבואר בספרי דברי הימים לבני ישראל פרק בתנועות המתחדשות 

או המסלפות דת ישראל ותורתו, ומובן ג"כ שברשותו לצטט גם אותי, שיודע שזה דעתי או שכתבתי זה 

באחד ממכתבי וכו' אבל כנ"ל הדבר מוסכם מראשי ראשונים ועד לאחרון שבאחרונים.

ז"ע נת' מכ' מז' מ"ח עם המוסג"ב.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

המשך מהעמוד הקודם



קנב
miwxt dyelyaa cenr fp sc ± iriax wxtxifp

éøáò à÷å.etiwz `l meyn da yie ,jxevl epi` zglbzc ,dtwdc e`l lr Ðøîà
ïè÷å äùàá ìàåîùiaiigin `lc ,miphw ipy e` ,miyp izy elld mixifp ipy eidy oebk Ð

.dtwd`çìâî éàîàzeiglbz rax` Ð?meyn `ziinw zeiglbz izxza xar `w `de

meyn xarw ediipin jci``e ,exry [lk] glbn oky ,"owf z`t z` zigyz `l"c e`l

.opiqxb dzgyd ciar `w `de !dtwdäéì øîà
êãéãì àðåä áøì äáäà øá àãà áøzxn`c Ð

edpzi`c miphw ,aiig ohwd z` siwndc

iypi`c ediigxe`ck ,y`xd lk oiglebn

o`n ,ilegd xg`l ozexadl ick edl iglbnwc

edl glbnw?äáåç äéì øîàdny jk Ð

`l dy`c `ped ax xaqwc .`ped axc ezy`c

mixg` y`x` y`xd ztwdc e`l` `cwtin

.llkàãà áø äéì øîàäéðáì åäðéøá÷éúÐ

ik ,aiig ohwd z` siwnd zxn`c jciclc

Ð icicl la` .zaiig inp dy` dil ztwn

oicd `ede ,xeht ohwd z` siwnd lecb elit`

,aiig lecbd z` siwnd lecba oke .dy`l inp

.dy`l oicd `edeåäì àøéáñ åäééåøú éãëî
äô÷ä äîù ùàøä ìë úô÷äãedl ded `de Ð

.`ped axc eipal y`xd lk ztwdéâéìô éàîá
xq`c o`nc ,ediipia `ki` i`n ,xnelk Ð

dy`a ixy i`n` lecba?ìéàåä éùð éðäå
äúçùäá åäðúéìåedpzil Ð owf edl zilc Ð

lecbd z` ztwnd dy` elit`y ,llk dtwda

.dxehtàðîçø øîà éë øáñ äáäà øá àãà áø
é÷îä ãçàå ó÷éðä ãçà åôé÷ú àìòîùîá óÐ

`kid lkc ,siwnl swip ywzi` `zlin `dle

`le yi` `py `l ,aiig inp siwn Ð aiig swipc

.dy` `pyàì äéôåâ àåäå ìéàåä ïè÷ éàäå
áééçéîsiwnc Ð `ed oiyper xa e`lc meyn Ð

.yi` elit`e ,aiign `l inp dil
ìåëé
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éðú÷ãrcei ipi`elern el rcep `ly rnync Ðipzw `lcn ,mda ded `lc meyn ,m

."izgky"àäådtwd ciar `w.dtwd zzgyd ,[y`xa] Ð[äùàá]y`xa

.dtwda epi` dzgyda epi`y lk :jenqa opiyxcc ,dtwda dxeq` dpi`y ,dy`d

àäåowf zzgyd ciar `wzzgyda xarwe ,xrza epwf glbn rxevn zglbz wtqac Ð

.wtqn y`x ztwdae owf

é÷îäóaiig ohwd z``pngx aizk ikc Ð

ohwc ze`t` s` Ð "z`t etiwz `l"

.xdf`

êãéãåoedl glbn o`nmiphw mipa d`xy Ð

.mdize`t mr mdiy`x miglebn

øîà`ped axe .dzid ezy` Ð daeg dil

zexzen miypd :jenqa xn`c ,dinrhl

inp edpzil Ð swipc xeqi`a opi`c oeikc ,siwdl

.siwnc xeqi`aäáåçdipal edpixawzÐ

dbbyk .'ek ipy edlek :`car `w `xeqi`c

.hilyd iptln z`veiy

éãëîy`xd lk ztwd edl `xiaq ediiexz

dtwd dnydaeg :xn`c ,`ped ax Ð

it lr s` ,xaer did yi`d la` .edl dglbn

daeg xn`c `c` ax oke .my`x lk glbny

.dyprp daeg Ð dipal edpixawzéàîáibilt

.ediinrh i`n Ð

éðäåedpzil dzgyda edpzile li`ed iyp

dtwdasiwdl oia ,zetwp zeidl oia Ð

.zexzen lecbl elit`e ,mixg`áøåxa `c`

rnyna swipd cg`e siwnd cg` xaq dad`Ð

`dc ,`pngx xdf` swipl i`ce [`xwc] dihyt

edine .swipd epiidc ,aizk "mky`x z`t"

"etiwz `l" xn`wcnÐ "etwez `l" aizk `le

siwn yiwdl ick ,siwnd lr mb e`ld aqed

Ð `ed `aeig xa swipc `kid lk ,xnelk .swipl

li`ed ,ohw `edde .`ed `aeig xa inp siwn lk

siwn Ð aiigin `le ,`ed oiyper xa e`l ditebe

itew`l ixy yi` elit`e .aiigin `l inp dil

`c` axc cenlzdl dil `pn denzl oi`e .ohwl

Ð ohwd z` siwdl lecbl xzen xaq dad` xa

o`n jcice" `ped axl dil xn`wcn dil rnync

lecbl zxq`c oeik :dil xn`e ,ohwl siwdl lecbl xq`c `ped axc ezxaq itl epiid diihlc i`de ?oedl siwn o`n Ð jcicl la` ,ohwl siwn lecb elit` icicl :rnync Ð "edl siwn

`nw wxta oiyeciwac ab lr s`e .mixg` ztwnd dy` xehtl ,dtwda epyi dzgyda epyiy lk :yexcl `c` axl yxcnl dil `xiaq `lc ,ohwl siwdl dxeq` dy`d mb Ð ohwl siwdl

"etiwz `l" inp `ped ax yxecy dn la` .swipa ixii` `xwc dihytc meyn ,`c` ax dcen dyxc `idda Ð zetwipd miyp xehtl 'ek dtwda epyi dzgyda epyiy lk :ikd opiyxc (a,dl)

oebk ,`xwc dihyt ixii`c i`na `l` dzgydl dtwd yiwdl ol zilc ,`c` ax bilt i`ce `da Ð lecbl elit` ztwnd dy`d xehtl owf zzgydl eyiwne "etiwz `l"c `pyiln ,siwn`

.mixg` siwdl oia ,`xwc dihyt dia ixii`c dtwda zeidl oia Ð dtwda dpi` dzgyda dpi`e li`ed ,ohw oia lecb oia ,siwdl `ixy dy`c xaq `ped ax ;izxza ibilt `zyde .swipa

,`edda zaiig dy`d mb Ð siwnd mb aiigl dipin opiyxcc "etiwz `l"c `pyiln la` .`xwc dihyt dia ixii`c ,dzgydc `yiwdn ztwip zeidln dxeht dy` i`cec :xaq `c` axe

axl dil `xazqn `le ,aiig ohwd z` siwnd lecb :xaq `ped axc ,ohwa inp ibilte .lecbl dtiwd m` e`la zxaere ,`xwc dhiyt dia ixii` `lc oeik ,dzgydc `yiwdn dxhtp `le

rnyn `l Ð `xab lr `xabn xnbinl epiidc ,xeht inp siwn `aeig xa e`l swipc `kidc xninl ,swip`e siwn` rnync "etiwz `l"c `pyil jda `xw diwt`c meync yxcinl `ped

siwdl `ixy dy`c ,`ped axk ol `niiwc d`xpe .xeht ohwl siwnd lecb jklid .xeht inp siwn Ð `aeig xa e`l swipc `kid :xninl ,`pyil jda `xw diwt` ikdlc :xaq [`c`] axe .dil

,`id `aeig za e`l dy`d epiidc gilydc xn`we ,"ohw il itiw`" dy`l xn`c yi` ediipia i`n :xn`wc ,(a,i) `rivn `aac `nw wxta dizeek cenlzdc `ibeqc ,lecbl oicd `ede ,ohw

yi`c inp rnyn Ð yi` `le dy` inp hwpcne .`ped axk ohwl siwdl zxzen dy`c `nl`il itiw`" dy`l xn` yi`dy mzd xninl ivn dede .`ped axk inp epiide ,aiig ohwl siwnd

siwn yiwnc `c` axle :xn`z m`e .`ed oiyper xa e`le ,`ed d`gn xa e`l ohw la` .aiigzi `ed ik ,eptiwzy dl reny da`i `l lecbd `l` Ð `ped axk `lf` `ibeqc oeik ,"lecb

xwirc meyn ,opiywn swipl siwn `c` axl :xnel yie !iebd on swip zeidl xzen didie ,xeht inp swip Ð `aeig xa e`l siwnc `kid lk :`nipe Ð siwnl swip yiwpc oicd `ede ,swipl

s` ,`aeig xa swipdyk la` .xeht siwnd Ð `ed `aeig xa e`l swipd i`e ,aiig siwnd mb `aeig xa swipc `kid :xninl ,swipc z`t epiidc Ð "z`t etiwz `l" aizk swip` `xwc `aeig

swipd epiidc ,`xwc diteb yiwdl `xaq oi` la` .`xwc dihytc ditebn rnync ,swip` Ð "etiwz `l"c `pyiln rnzync ,siwn iyew`l iz` `xwc ,xeq` Ð `aeig xa siwnd oi` m`

`l` !iebe dy`e ohw edtiwiy ,mdizy miiwl xyt` `de ?dtwdc e`l igc i`n` rxevn Ð ok `l m`c ,rcze .`xwc ditebn `le "etiwz `l" `nlra `pyiln `l` rnzyn `lc ,siwnl Ð

meyn wlgl wgece !ohwl siwnd enk aiigl iebd z` siwnd ok m` ,siwn aiigin `ed `aeig xa e`l swipc ab lr s`e ,swipl siwn yiwn `lc `ped axle :xn`z m`e .ziyixtck dpin rny

"mky`x z`t" aizke li`ed xnel yic :uxt epiax axdl d`xpe .swipl siwn yiwn `lc meyn `l` ,ikda ilz `l `ped axc `nrhe .`ed `aeig xa e`l `din `zydc ,aeig llkl iz` ohwc

.`ped axl ohwa enk aiign i` dy`d z` siwna oeir jixve .ieb` `le ,`xw i`w l`xyi`éôìey`x xnel cenlz ok rxevn s` leki etiwz `l xn`pyonc `zyd jzrc `wlq `w Ð

.dtwd dny y`xd lk ztwdc ol miw lka deyd e`l s`c ,dtwdc dyrz `l igcnl `xw jixhvi` `l oicd
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ïéçlâî" .dpéî òîL ,"íkî äæéà òãBé éðéàå" éðú÷c§¨¨¥§¥¦¥©¥¤¦¤§©¦¨§©§¦
ãéáò÷å ,ïepéà ïéàîè åàì àîìéc ?éànàå ."ïéàéáîe§¦¦§©©¦§¨¨§¥¦¦§¨¨¥
,ìBãâa àî÷Bìå ¯ .ïè÷å äMàa :ìàeîL øîà !äôwä©¨¨¨©§¥§¦¨§¨¨§§¨§¨
íé÷Bî àìcî !äôwä dîL àì Làøä ìk úôwäå§©¨©¨¨Ÿ¨§¨©¨¨¦§¨¦
ìk úôwä :ìàeîL øáñ÷ dpéî òîL ¯ éëä dì̈¨¦§©¦¨¨¨©§¥©¨©¨
àäì dì éðúî àøèeæ øî .äôwä dîL Làøä̈Ÿ§¨©¨¨¨§¨©§¥¨§¨

:àôéqà ìàeîLc àúòîL÷ôña àîè äéäL øéæð §©£¨¦§¥©¥¨¨¦¤¨¨¨¥§¨¥
,íBé íéML øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ ÷ôña èìçeîe§¨§¨¥¥§¨¨¦§©©¦¦
øîà ¯ !äôwä ãéáò÷ àäå .úBçìâz òaøà çlâîe§©¥©©§©¦§¨§¨¨¨¥©¨¨¨©

éwnä :àðeä áø øîà .ïè÷å äMàa :ìàeîLúà ó §¥§¦¨§¨¨¨©©¨©©¦¤
äáäà øa àcà áø déì øîà .áéiç àeä éøä ïèwä©¨¨£¥©¨£©¥©©¨©©£¨
:déì øîà ¯ ?ïBäì çlâî ïàî Cãéãå :àðeä áøì§©¨§¦¨©§©©§£©¥
áøc éðL eälek .äéðáì äáBç ïBðéøa÷z ¯ .äáBç¨¦§§¦¨§¨¤¨§§¥§©
.àðeä áøì àòøæ déì íéi÷à àì äáäà øa àcà©¨©©£¨¨¦©©¥©§¨§©¨
,äôwä dîL Làøä ìk úôwä àøéáñ eäééåøz éãkî¦§¦©§©§§¦¨©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨
úàt eôwú àì" :øáñ àðeä áø ¯ ?éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨¨©Ÿ©¦§©

ð÷æ úàt [úà] úéçLz àìå íëLàøBì LiL ìk ,"E Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥§©§¨¤¨¤¥
eäðúéìå ìéàBä ,éLð éðäå ,äôwä Bì Lé ¯ äúçLä©§¨¨¥©¨¨§¨¥¨¥¦§¥§§
øa àcà áøå .äôwäa éîð eäðúéì ¯ äúçLäa§©§¨¨¥§§©¦§©¨¨§©©¨©

éwnä ãçà :øáñ äáäà.òîLîa ówépä ãçàå ó ©£¨¨©¤¨©©¦§¤¨©¦¨§©§©
éwî L÷úéàå¯ áéiçéî ówéðc àëéä ìk ;ówéðì ó §¦§©©¦§¦¨¨¥¨§¦¨¦©©

éwîdéôeb àeäå ìéàBä ïè÷ éàäå ,áéiçéî éîð ó ©¦©¦¦©©§©¨¨¦§¥
éwî ¯ áéiçéîc àeä ïéLðBò øa åàìéàpz Làøä ìk úôwä àîéì .áéiçéî àì éîð ó ¨©¨¦§¦©©©¦©¦¨¦©©¥¨©¨©¨¨Ÿ©¨¥

:ïðaø eðúc ,àéä,"íëLàø úàt eôwú àì" øîàpL éôì ¯ øîBì ãeîìz äî ,"BLàø" ¦§¨©¨©Ÿ©©§©§¦¤¤¡©Ÿ©¦§©Ÿ§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc xifp(oey`x meil)

meyn,'íkî äæéà òãBé éðéàå' éðz÷cmlern el rcep `ly rnyne §¨¨¥§¥¦¥©¥¤¦¤
xnel el did `l gkye my did m`y my cnr `le ,`nhp in

.'izgkye' `l` 'rcei ipi`e'dpéî òîLcnryk xaecn ok`y §©¦¨
:wegxn

mkn cg` izi`x cg` odl xn`y mixifp ipy :dpyna epipy
,mkn dfi` rcei ipi`e `nhpyïéàéáîe ïéçlâîoaxwe dxdh oaxw §©§¦§¦¦

aeye ztqep zexifp zepnle glbl mdilry dfn epcnle .d`neh
:glbl

:wtqd zngn mdilr zlhend dipyd zglbzd lr dywn `xnbd
éànàå,dipy zglbza md mixzen recn -,ïepéà ïéàîè åàì àîìéc §©©¦§¨¨§¥¦¦

ici `vi xak ok m`e ,`nhp `l `ny wtqa mdn cg` lk ,xnelk
z` epiidc xifp oick eiykr glbi ji`e ,dpey`xd zglbza ezaeg
aiegn epi`e xifp epi` `ny ixd ,ze`td llek ey`x zexry lk

,ef zglbzaäôwä ãéáò÷åz`R EtTz `l' xeqi` lr jka xaere - §¨¨¦©¨¨Ÿ©¦§©
.'mkW`xŸ§¤

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàxn`p dpynd oicäMàadpi`y ¨©§¥§¦¨
,y`xd ztwd xeqi`a zxdfenåaïè÷dxyr mizy libl ribdy §¨¨

oeik la` ,miniiw eixcp xcp in myl rcei m` jli`e o`kny ,dpy
.'etiwz `l' ly dxdf`d llka epi` zeevn libl ribd `ly

:`xnbd zl`eyâa àî÷BìåìBãixac z` l`eny cinriy - §§¨§¨
,lecb xifpa dpyndåy meyn gelibd xzenàì Làøä ìk úôwä §©¨©¨¨ŸŸ

,äôwä dîL,cala ze`td gelib lr `l` dxezd dcitwd `ly §¨©¨¨
.eizexry lk z` glbn `ed o`ke ,'z`R' EtTz `l' aezkd oeylkŸ©¦§©

eéëä dì íé÷Bî àìcî,ok ayii `ly dnn -øáñ÷ ,dpéî òîL- ¦§Ÿ¦¨¨¦§©¦¨¨¨©
xaeqyìàeîLmby,äôwä dîL Làøä ìk úôwägeliba xaere §¥©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

.'etiwz `l' ly e`ld lr dfk
dpynd lr exn`p l`eny ixacy mixne` yiy d`ian `xnbd

:onwlìàeîLc àzòîL àäì dì éðúî ,àøèeæ øîz` dpey - ©§¨©§¥¨§¨§©§¨¦§¥
,ohwe dy`a cinrdy l`eny ly evexiz,àôéqàlr epiidc ©¥¨

oldl dpynd(:hp),ìëBà ,÷ôña èìçeîå ÷ôña àîè äéäL øéæð̈¦¤¨¨¨¥§¨¥§§¨§¨¥¥
,úBçìâz òaøà çlâîe ,íBé íéML øçàì íéLã÷aiptn my mbe §¨¨¦§©©¦¦§©¥©©§©¦§¨

dywe ,minrt dnk glbn wtqdäôwä ãéáò÷ àäåxaer ixde - §¨¨¨¦©¨¨
z `l' xeqi` lr mziiyradf lre .'mkW`x z`R EtTìàeîL øîà Ÿ©¦§©Ÿ§¤¨©§¥

`ed dpynd oicyå äMàaaïè÷oi`y ,dpy dxyr mizy oa §¦¨§¨¨
.dtwd xeqi` yyg mzglbza

:dtwd zeklda mitqep mipic ihxt d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
lecb mc`éwnäáéiç àeä éøä ,ïèwä úà ó`l' xn`py ,zewln ©©¦¤©¨¨£¥©¨Ÿ
z`R EtTzmb siwdl `l ieeivdy rnyn 'z`t' zaizne ,'mkW`x ©¦§©Ÿ§¤

.`aeig xa epi`y ohw z`t `l s` df llkae ,xg` ly d`tøîà̈©
,àðeä áøì äáäà øa àcà áø déìz` glbl xeq` lecby jixacl ¥©©¨©©£¨§©¨

,ohwdCãéãå,miphwd jiclie -ïBäì çlâî ïàî,mze` glbn in - §¦¨©§©©§
.ze`td z` mb llekd gelibdéì øîàdnyy izy` ,`ped ax ¨©¥

äáBç.dtwd xeqi`a deevn dpi` dy`y ,mze` zglbnd `id ¨
,`c` ax el xn`äéðáì äáBç ïeðéøa÷zyprdl `id dvex ike - ¦§§¦¨§¨¤¨

oia welig xn`p `l siwnd iably ,dipa zxeawa df oer lr
,eglbl `ly epiehvpy in z` glbl dxeq` `id s`e ,dy`l yi`

yi`l xeq`y `ped ax zhiy itly ,`c` ax xaeq df mrhne
zxtqn .dtwd xeqi` lr ezy` dxary `vnp ,ohwd z` siwdl

e ,hilyd iptln z`veiy dbbyk df did :`xnbdéðL eäleklk-] §§¥
[eizepyàðeä áøì àòøæ déì íéiwà àì ,äáäà øa àcà áøc`l - §©©¨©©£¨Ÿ¦©©¥©§¨§©¨

erxf miiwzp`ped axa miiwzpy ,eiiga ezny epiidc ,`ped ax ly
.llwl oiekzp `l `edy s` ,eiptn `c` ax xidfdy dn z`

,ohw ztwd .` :zekld izya `c` axe `ped ax ewlgpy `vnp
axl ,yi`d z` dtiwnd dy` .a .xeht `c` axle aiig `ped axl
inrh z` zxxan `xnbd .dxeht `ped axle zaiig `c`

:`xnbd zl`ey .mzwelgnéãkîc xg`n -àøéáñ eäééåøz ¦§¦©§©§§¦¨
y,äôwä dîL Làøä ìk úôwäax ly miphwd eipa zglbz ixdy ©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

epiiczd df lre ,y`xd zexry lk ly zglbz dzid `ped
,y`xd lk ztwd oica mzwelgn z` zelzl oi` ok m`e ,xen`k

éâìôéî÷ éàîa.mzwelgn zexaq md dn - §©¨¦§§¥
:`xnbd zx`anàðeä áømiphwd z` siwdl ezy`l xizdy,øáñ ©¨¨©

xn`py itl(fk hi `xwie)[úà] úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì'Ÿ©¦§©Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥
ð÷æ úàt,'Ecg` dzgyd xeqi`e dtwd xeqi` eywedy ixd §©§¨¤

`weecy ,epcnll ,exiagläúçLä Bì LiL ìklr xdfeny in lk - ¨¤¥©§¨¨
`le'z` zigWzz`R,'Lpwfäôwä Bì Lélr mb xdfen -`l' §Ÿ©§¦¥§©§¨¤¥©¨¨Ÿ

EtTzz`R,'mkW`xéLð éðäå,elld miype -eäðúéìå ìéàBä ©¦§©Ÿ§¤§¨¥§¥¦§¥§§
äúçLäa,owfd zzgyd xeqi` lr zexdfen opi` -énð eäðúéì- §©§¨¨¥§§©¦

mb exq`p `l,äôwäalecb oia siwdl zxzen dy`y ezrc okle §©¨¨
.ohw oiae

,øáñ äáäà øa àcà áøå`l' xn`py dnny epcnl ,'EtTzãçà §©©¨©©£¨¨©Ÿ©¦¤¨
éwnäó,mixg` z`tówépä ãçàå,etiwdl mixg`l gipnd - ©©¦§¤¨©¦¨

òîLîa,df e`l lr xdfen mdn cg` lke ,aezkd zernyna - §©§¨
L÷zéàå[ywede-]éwîówéðì óy epcnlláéiçéî ówéðc àëéä ìk §¦§©©¦§¦¨¨¥¨§¦¨¦©©

,ef devnaéwîáéiçéî énð ó.etiwdl `ly daéàäåd dfe -,ïè÷ ©¦©¦¦©©§©¨¨
déôeb àeäå ìéàBäenvr `edy oeik -áéiçéîc àeä ïéLðBò øa åàì ¦§¥¨©¨¦§¦©©

jkitl ,ef devna aiigzdl icka zeevn libl ribd `l -éwîénð ó ©¦©¦
áéiçéî àìdl `ly dehvp `lexzeny `c` ax xaeq ok lre .etiw Ÿ¦©©

xeq`dy ,lecb siwdl dy`l xeq`e ,ohwd z` siwdl yi`l
xizne wlegy `ped axe .etiwdl mixg`l mb xeq` envr siwdl
siwdl yi`l xqe` jci`ne ,dtwda xeq`y in z` siwdl dy`l

.swipl siwn yiwdl oi`y xaeq ,ohwd
:y`xd lk ztwd oica mi`pz ewlgp m`d zxxan `xnbdàîéì- ¥¨

oicy xn`p `nyLàøä ìk úôwä,dtwd dny m`dàéä éàpz- ©¨©¨¨Ÿ©¨¥¦
.mi`pz zwelgna iepy,ïðaø eðúczglbz oipra dxeza xn`p §¨©¨¨

rxevn(h ci `xwie)FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ
:`ziixad zwcwcn .'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©

øîBì ãeîìz äî 'BLàø'-weqta xkfp recnzglbz oicy`xd Ÿ©©§©
ey`x zexrye 'gNbi FxrU lM z`e' xn`p xak ixd ,cxtp ote`a§¤¨§¨§©¥©

:`ziixad zx`an .mda zelelkøîàpL éôì(fk hi `xwie)eôwú àì' §¦¤¤¡©Ÿ©¦
,'íëLàø úàtgelib `idy ,y`xd ztwda l`xyi lk exq`pe §©Ÿ§¤
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קנג
miwxt dyelyaa cenr fp sc ± iriax wxtxifp

éøáò à÷å.etiwz `l meyn da yie ,jxevl epi` zglbzc ,dtwdc e`l lr Ðøîà
ïè÷å äùàá ìàåîùiaiigin `lc ,miphw ipy e` ,miyp izy elld mixifp ipy eidy oebk Ð

.dtwd`çìâî éàîàzeiglbz rax` Ð?meyn `ziinw zeiglbz izxza xar `w `de

meyn xarw ediipin jci``e ,exry [lk] glbn oky ,"owf z`t z` zigyz `l"c e`l

.opiqxb dzgyd ciar `w `de !dtwdäéì øîà
êãéãì àðåä áøì äáäà øá àãà áøzxn`c Ð

edpzi`c miphw ,aiig ohwd z` siwndc

iypi`c ediigxe`ck ,y`xd lk oiglebn

o`n ,ilegd xg`l ozexadl ick edl iglbnwc

edl glbnw?äáåç äéì øîàdny jk Ð

`l dy`c `ped ax xaqwc .`ped axc ezy`c

mixg` y`x` y`xd ztwdc e`l` `cwtin

.llkàãà áø äéì øîàäéðáì åäðéøá÷éúÐ

ik ,aiig ohwd z` siwnd zxn`c jciclc

Ð icicl la` .zaiig inp dy` dil ztwn

oicd `ede ,xeht ohwd z` siwnd lecb elit`

,aiig lecbd z` siwnd lecba oke .dy`l inp

.dy`l oicd `edeåäì àøéáñ åäééåøú éãëî
äô÷ä äîù ùàøä ìë úô÷äãedl ded `de Ð

.`ped axc eipal y`xd lk ztwdéâéìô éàîá
xq`c o`nc ,ediipia `ki` i`n ,xnelk Ð

dy`a ixy i`n` lecba?ìéàåä éùð éðäå
äúçùäá åäðúéìåedpzil Ð owf edl zilc Ð

lecbd z` ztwnd dy` elit`y ,llk dtwda

.dxehtàðîçø øîà éë øáñ äáäà øá àãà áø
é÷îä ãçàå ó÷éðä ãçà åôé÷ú àìòîùîá óÐ

`kid lkc ,siwnl swip ywzi` `zlin `dle

`le yi` `py `l ,aiig inp siwn Ð aiig swipc

.dy` `pyàì äéôåâ àåäå ìéàåä ïè÷ éàäå
áééçéîsiwnc Ð `ed oiyper xa e`lc meyn Ð

.yi` elit`e ,aiign `l inp dil
ìåëé
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éðú÷ãrcei ipi`elern el rcep `ly rnync Ðipzw `lcn ,mda ded `lc meyn ,m

."izgky"àäådtwd ciar `w.dtwd zzgyd ,[y`xa] Ð[äùàá]y`xa

.dtwda epi` dzgyda epi`y lk :jenqa opiyxcc ,dtwda dxeq` dpi`y ,dy`d

àäåowf zzgyd ciar `wzzgyda xarwe ,xrza epwf glbn rxevn zglbz wtqac Ð

.wtqn y`x ztwdae owf

é÷îäóaiig ohwd z``pngx aizk ikc Ð

ohwc ze`t` s` Ð "z`t etiwz `l"

.xdf`

êãéãåoedl glbn o`nmiphw mipa d`xy Ð

.mdize`t mr mdiy`x miglebn

øîà`ped axe .dzid ezy` Ð daeg dil

zexzen miypd :jenqa xn`c ,dinrhl

inp edpzil Ð swipc xeqi`a opi`c oeikc ,siwdl

.siwnc xeqi`aäáåçdipal edpixawzÐ

dbbyk .'ek ipy edlek :`car `w `xeqi`c

.hilyd iptln z`veiy

éãëîy`xd lk ztwd edl `xiaq ediiexz

dtwd dnydaeg :xn`c ,`ped ax Ð

it lr s` ,xaer did yi`d la` .edl dglbn

daeg xn`c `c` ax oke .my`x lk glbny

.dyprp daeg Ð dipal edpixawzéàîáibilt

.ediinrh i`n Ð

éðäåedpzil dzgyda edpzile li`ed iyp

dtwdasiwdl oia ,zetwp zeidl oia Ð

.zexzen lecbl elit`e ,mixg`áøåxa `c`

rnyna swipd cg`e siwnd cg` xaq dad`Ð

`dc ,`pngx xdf` swipl i`ce [`xwc] dihyt

edine .swipd epiidc ,aizk "mky`x z`t"

"etiwz `l" xn`wcnÐ "etwez `l" aizk `le

siwn yiwdl ick ,siwnd lr mb e`ld aqed

Ð `ed `aeig xa swipc `kid lk ,xnelk .swipl

li`ed ,ohw `edde .`ed `aeig xa inp siwn lk

siwn Ð aiigin `le ,`ed oiyper xa e`l ditebe

itew`l ixy yi` elit`e .aiigin `l inp dil

`c` axc cenlzdl dil `pn denzl oi`e .ohwl

Ð ohwd z` siwdl lecbl xzen xaq dad` xa

o`n jcice" `ped axl dil xn`wcn dil rnync

lecbl zxq`c oeik :dil xn`e ,ohwl siwdl lecbl xq`c `ped axc ezxaq itl epiid diihlc i`de ?oedl siwn o`n Ð jcicl la` ,ohwl siwn lecb elit` icicl :rnync Ð "edl siwn

`nw wxta oiyeciwac ab lr s`e .mixg` ztwnd dy` xehtl ,dtwda epyi dzgyda epyiy lk :yexcl `c` axl yxcnl dil `xiaq `lc ,ohwl siwdl dxeq` dy`d mb Ð ohwl siwdl

"etiwz `l" inp `ped ax yxecy dn la` .swipa ixii` `xwc dihytc meyn ,`c` ax dcen dyxc `idda Ð zetwipd miyp xehtl 'ek dtwda epyi dzgyda epyiy lk :ikd opiyxc (a,dl)

oebk ,`xwc dihyt ixii`c i`na `l` dzgydl dtwd yiwdl ol zilc ,`c` ax bilt i`ce `da Ð lecbl elit` ztwnd dy`d xehtl owf zzgydl eyiwne "etiwz `l"c `pyiln ,siwn`

.mixg` siwdl oia ,`xwc dihyt dia ixii`c dtwda zeidl oia Ð dtwda dpi` dzgyda dpi`e li`ed ,ohw oia lecb oia ,siwdl `ixy dy`c xaq `ped ax ;izxza ibilt `zyde .swipa

,`edda zaiig dy`d mb Ð siwnd mb aiigl dipin opiyxcc "etiwz `l"c `pyiln la` .`xwc dihyt dia ixii`c ,dzgydc `yiwdn ztwip zeidln dxeht dy` i`cec :xaq `c` axe

axl dil `xazqn `le ,aiig ohwd z` siwnd lecb :xaq `ped axc ,ohwa inp ibilte .lecbl dtiwd m` e`la zxaere ,`xwc dhiyt dia ixii` `lc oeik ,dzgydc `yiwdn dxhtp `le

rnyn `l Ð `xab lr `xabn xnbinl epiidc ,xeht inp siwn `aeig xa e`l swipc `kidc xninl ,swip`e siwn` rnync "etiwz `l"c `pyil jda `xw diwt`c meync yxcinl `ped

siwdl `ixy dy`c ,`ped axk ol `niiwc d`xpe .xeht ohwl siwnd lecb jklid .xeht inp siwn Ð `aeig xa e`l swipc `kid :xninl ,`pyil jda `xw diwt` ikdlc :xaq [`c`] axe .dil

,`id `aeig za e`l dy`d epiidc gilydc xn`we ,"ohw il itiw`" dy`l xn`c yi` ediipia i`n :xn`wc ,(a,i) `rivn `aac `nw wxta dizeek cenlzdc `ibeqc ,lecbl oicd `ede ,ohw

yi`c inp rnyn Ð yi` `le dy` inp hwpcne .`ped axk ohwl siwdl zxzen dy`c `nl`il itiw`" dy`l xn` yi`dy mzd xninl ivn dede .`ped axk inp epiide ,aiig ohwl siwnd

siwn yiwnc `c` axle :xn`z m`e .`ed oiyper xa e`le ,`ed d`gn xa e`l ohw la` .aiigzi `ed ik ,eptiwzy dl reny da`i `l lecbd `l` Ð `ped axk `lf` `ibeqc oeik ,"lecb

xwirc meyn ,opiywn swipl siwn `c` axl :xnel yie !iebd on swip zeidl xzen didie ,xeht inp swip Ð `aeig xa e`l siwnc `kid lk :`nipe Ð siwnl swip yiwpc oicd `ede ,swipl

s` ,`aeig xa swipdyk la` .xeht siwnd Ð `ed `aeig xa e`l swipd i`e ,aiig siwnd mb `aeig xa swipc `kid :xninl ,swipc z`t epiidc Ð "z`t etiwz `l" aizk swip` `xwc `aeig

swipd epiidc ,`xwc diteb yiwdl `xaq oi` la` .`xwc dihytc ditebn rnync ,swip` Ð "etiwz `l"c `pyiln rnzync ,siwn iyew`l iz` `xwc ,xeq` Ð `aeig xa siwnd oi` m`

`l` !iebe dy`e ohw edtiwiy ,mdizy miiwl xyt` `de ?dtwdc e`l igc i`n` rxevn Ð ok `l m`c ,rcze .`xwc ditebn `le "etiwz `l" `nlra `pyiln `l` rnzyn `lc ,siwnl Ð

meyn wlgl wgece !ohwl siwnd enk aiigl iebd z` siwnd ok m` ,siwn aiigin `ed `aeig xa e`l swipc ab lr s`e ,swipl siwn yiwn `lc `ped axle :xn`z m`e .ziyixtck dpin rny

"mky`x z`t" aizke li`ed xnel yic :uxt epiax axdl d`xpe .swipl siwn yiwn `lc meyn `l` ,ikda ilz `l `ped axc `nrhe .`ed `aeig xa e`l `din `zydc ,aeig llkl iz` ohwc

.`ped axl ohwa enk aiign i` dy`d z` siwna oeir jixve .ieb` `le ,`xw i`w l`xyi`éôìey`x xnel cenlz ok rxevn s` leki etiwz `l xn`pyonc `zyd jzrc `wlq `w Ð

.dtwd dny y`xd lk ztwdc ol miw lka deyd e`l s`c ,dtwdc dyrz `l igcnl `xw jixhvi` `l oicd
xn`
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ïéçlâî" .dpéî òîL ,"íkî äæéà òãBé éðéàå" éðú÷c§¨¨¥§¥¦¥©¥¤¦¤§©¦¨§©§¦
ãéáò÷å ,ïepéà ïéàîè åàì àîìéc ?éànàå ."ïéàéáîe§¦¦§©©¦§¨¨§¥¦¦§¨¨¥
,ìBãâa àî÷Bìå ¯ .ïè÷å äMàa :ìàeîL øîà !äôwä©¨¨¨©§¥§¦¨§¨¨§§¨§¨
íé÷Bî àìcî !äôwä dîL àì Làøä ìk úôwäå§©¨©¨¨Ÿ¨§¨©¨¨¦§¨¦
ìk úôwä :ìàeîL øáñ÷ dpéî òîL ¯ éëä dì̈¨¦§©¦¨¨¨©§¥©¨©¨
àäì dì éðúî àøèeæ øî .äôwä dîL Làøä̈Ÿ§¨©¨¨¨§¨©§¥¨§¨

:àôéqà ìàeîLc àúòîL÷ôña àîè äéäL øéæð §©£¨¦§¥©¥¨¨¦¤¨¨¨¥§¨¥
,íBé íéML øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ ÷ôña èìçeîe§¨§¨¥¥§¨¨¦§©©¦¦
øîà ¯ !äôwä ãéáò÷ àäå .úBçìâz òaøà çlâîe§©¥©©§©¦§¨§¨¨¨¥©¨¨¨©

éwnä :àðeä áø øîà .ïè÷å äMàa :ìàeîLúà ó §¥§¦¨§¨¨¨©©¨©©¦¤
äáäà øa àcà áø déì øîà .áéiç àeä éøä ïèwä©¨¨£¥©¨£©¥©©¨©©£¨
:déì øîà ¯ ?ïBäì çlâî ïàî Cãéãå :àðeä áøì§©¨§¦¨©§©©§£©¥
áøc éðL eälek .äéðáì äáBç ïBðéøa÷z ¯ .äáBç¨¦§§¦¨§¨¤¨§§¥§©
.àðeä áøì àòøæ déì íéi÷à àì äáäà øa àcà©¨©©£¨¨¦©©¥©§¨§©¨
,äôwä dîL Làøä ìk úôwä àøéáñ eäééåøz éãkî¦§¦©§©§§¦¨©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨
úàt eôwú àì" :øáñ àðeä áø ¯ ?éâìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨¨©Ÿ©¦§©

ð÷æ úàt [úà] úéçLz àìå íëLàøBì LiL ìk ,"E Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥§©§¨¤¨¤¥
eäðúéìå ìéàBä ,éLð éðäå ,äôwä Bì Lé ¯ äúçLä©§¨¨¥©¨¨§¨¥¨¥¦§¥§§
øa àcà áøå .äôwäa éîð eäðúéì ¯ äúçLäa§©§¨¨¥§§©¦§©¨¨§©©¨©

éwnä ãçà :øáñ äáäà.òîLîa ówépä ãçàå ó ©£¨¨©¤¨©©¦§¤¨©¦¨§©§©
éwî L÷úéàå¯ áéiçéî ówéðc àëéä ìk ;ówéðì ó §¦§©©¦§¦¨¨¥¨§¦¨¦©©

éwîdéôeb àeäå ìéàBä ïè÷ éàäå ,áéiçéî éîð ó ©¦©¦¦©©§©¨¨¦§¥
éwî ¯ áéiçéîc àeä ïéLðBò øa åàìéàpz Làøä ìk úôwä àîéì .áéiçéî àì éîð ó ¨©¨¦§¦©©©¦©¦¨¦©©¥¨©¨©¨¨Ÿ©¨¥

:ïðaø eðúc ,àéä,"íëLàø úàt eôwú àì" øîàpL éôì ¯ øîBì ãeîìz äî ,"BLàø" ¦§¨©¨©Ÿ©©§©§¦¤¤¡©Ÿ©¦§©Ÿ§¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fp sc xifp(oey`x meil)

meyn,'íkî äæéà òãBé éðéàå' éðz÷cmlern el rcep `ly rnyne §¨¨¥§¥¦¥©¥¤¦¤
xnel el did `l gkye my did m`y my cnr `le ,`nhp in

.'izgkye' `l` 'rcei ipi`e'dpéî òîLcnryk xaecn ok`y §©¦¨
:wegxn

mkn cg` izi`x cg` odl xn`y mixifp ipy :dpyna epipy
,mkn dfi` rcei ipi`e `nhpyïéàéáîe ïéçlâîoaxwe dxdh oaxw §©§¦§¦¦

aeye ztqep zexifp zepnle glbl mdilry dfn epcnle .d`neh
:glbl

:wtqd zngn mdilr zlhend dipyd zglbzd lr dywn `xnbd
éànàå,dipy zglbza md mixzen recn -,ïepéà ïéàîè åàì àîìéc §©©¦§¨¨§¥¦¦

ici `vi xak ok m`e ,`nhp `l `ny wtqa mdn cg` lk ,xnelk
z` epiidc xifp oick eiykr glbi ji`e ,dpey`xd zglbza ezaeg
aiegn epi`e xifp epi` `ny ixd ,ze`td llek ey`x zexry lk

,ef zglbzaäôwä ãéáò÷åz`R EtTz `l' xeqi` lr jka xaere - §¨¨¦©¨¨Ÿ©¦§©
.'mkW`xŸ§¤

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàxn`p dpynd oicäMàadpi`y ¨©§¥§¦¨
,y`xd ztwd xeqi`a zxdfenåaïè÷dxyr mizy libl ribdy §¨¨

oeik la` ,miniiw eixcp xcp in myl rcei m` jli`e o`kny ,dpy
.'etiwz `l' ly dxdf`d llka epi` zeevn libl ribd `ly

:`xnbd zl`eyâa àî÷BìåìBãixac z` l`eny cinriy - §§¨§¨
,lecb xifpa dpyndåy meyn gelibd xzenàì Làøä ìk úôwä §©¨©¨¨ŸŸ

,äôwä dîL,cala ze`td gelib lr `l` dxezd dcitwd `ly §¨©¨¨
.eizexry lk z` glbn `ed o`ke ,'z`R' EtTz `l' aezkd oeylkŸ©¦§©

eéëä dì íé÷Bî àìcî,ok ayii `ly dnn -øáñ÷ ,dpéî òîL- ¦§Ÿ¦¨¨¦§©¦¨¨¨©
xaeqyìàeîLmby,äôwä dîL Làøä ìk úôwägeliba xaere §¥©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

.'etiwz `l' ly e`ld lr dfk
dpynd lr exn`p l`eny ixacy mixne` yiy d`ian `xnbd

:onwlìàeîLc àzòîL àäì dì éðúî ,àøèeæ øîz` dpey - ©§¨©§¥¨§¨§©§¨¦§¥
,ohwe dy`a cinrdy l`eny ly evexiz,àôéqàlr epiidc ©¥¨

oldl dpynd(:hp),ìëBà ,÷ôña èìçeîå ÷ôña àîè äéäL øéæð̈¦¤¨¨¨¥§¨¥§§¨§¨¥¥
,úBçìâz òaøà çlâîe ,íBé íéML øçàì íéLã÷aiptn my mbe §¨¨¦§©©¦¦§©¥©©§©¦§¨

dywe ,minrt dnk glbn wtqdäôwä ãéáò÷ àäåxaer ixde - §¨¨¨¦©¨¨
z `l' xeqi` lr mziiyradf lre .'mkW`x z`R EtTìàeîL øîà Ÿ©¦§©Ÿ§¤¨©§¥

`ed dpynd oicyå äMàaaïè÷oi`y ,dpy dxyr mizy oa §¦¨§¨¨
.dtwd xeqi` yyg mzglbza

:dtwd zeklda mitqep mipic ihxt d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
lecb mc`éwnäáéiç àeä éøä ,ïèwä úà ó`l' xn`py ,zewln ©©¦¤©¨¨£¥©¨Ÿ
z`R EtTzmb siwdl `l ieeivdy rnyn 'z`t' zaizne ,'mkW`x ©¦§©Ÿ§¤

.`aeig xa epi`y ohw z`t `l s` df llkae ,xg` ly d`tøîà̈©
,àðeä áøì äáäà øa àcà áø déìz` glbl xeq` lecby jixacl ¥©©¨©©£¨§©¨

,ohwdCãéãå,miphwd jiclie -ïBäì çlâî ïàî,mze` glbn in - §¦¨©§©©§
.ze`td z` mb llekd gelibdéì øîàdnyy izy` ,`ped ax ¨©¥

äáBç.dtwd xeqi`a deevn dpi` dy`y ,mze` zglbnd `id ¨
,`c` ax el xn`äéðáì äáBç ïeðéøa÷zyprdl `id dvex ike - ¦§§¦¨§¨¤¨

oia welig xn`p `l siwnd iably ,dipa zxeawa df oer lr
,eglbl `ly epiehvpy in z` glbl dxeq` `id s`e ,dy`l yi`

yi`l xeq`y `ped ax zhiy itly ,`c` ax xaeq df mrhne
zxtqn .dtwd xeqi` lr ezy` dxary `vnp ,ohwd z` siwdl

e ,hilyd iptln z`veiy dbbyk df did :`xnbdéðL eäleklk-] §§¥
[eizepyàðeä áøì àòøæ déì íéiwà àì ,äáäà øa àcà áøc`l - §©©¨©©£¨Ÿ¦©©¥©§¨§©¨

erxf miiwzp`ped axa miiwzpy ,eiiga ezny epiidc ,`ped ax ly
.llwl oiekzp `l `edy s` ,eiptn `c` ax xidfdy dn z`

,ohw ztwd .` :zekld izya `c` axe `ped ax ewlgpy `vnp
axl ,yi`d z` dtiwnd dy` .a .xeht `c` axle aiig `ped axl
inrh z` zxxan `xnbd .dxeht `ped axle zaiig `c`

:`xnbd zl`ey .mzwelgnéãkîc xg`n -àøéáñ eäééåøz ¦§¦©§©§§¦¨
y,äôwä dîL Làøä ìk úôwäax ly miphwd eipa zglbz ixdy ©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

epiiczd df lre ,y`xd zexry lk ly zglbz dzid `ped
,y`xd lk ztwd oica mzwelgn z` zelzl oi` ok m`e ,xen`k

éâìôéî÷ éàîa.mzwelgn zexaq md dn - §©¨¦§§¥
:`xnbd zx`anàðeä áømiphwd z` siwdl ezy`l xizdy,øáñ ©¨¨©

xn`py itl(fk hi `xwie)[úà] úéçLú àìå íëLàø úàt eôwú àì'Ÿ©¦§©Ÿ§¤§Ÿ©§¦¥
ð÷æ úàt,'Ecg` dzgyd xeqi`e dtwd xeqi` eywedy ixd §©§¨¤

`weecy ,epcnll ,exiagläúçLä Bì LiL ìklr xdfeny in lk - ¨¤¥©§¨¨
`le'z` zigWzz`R,'Lpwfäôwä Bì Lélr mb xdfen -`l' §Ÿ©§¦¥§©§¨¤¥©¨¨Ÿ

EtTzz`R,'mkW`xéLð éðäå,elld miype -eäðúéìå ìéàBä ©¦§©Ÿ§¤§¨¥§¥¦§¥§§
äúçLäa,owfd zzgyd xeqi` lr zexdfen opi` -énð eäðúéì- §©§¨¨¥§§©¦

mb exq`p `l,äôwäalecb oia siwdl zxzen dy`y ezrc okle §©¨¨
.ohw oiae

,øáñ äáäà øa àcà áøå`l' xn`py dnny epcnl ,'EtTzãçà §©©¨©©£¨¨©Ÿ©¦¤¨
éwnäó,mixg` z`tówépä ãçàå,etiwdl mixg`l gipnd - ©©¦§¤¨©¦¨

òîLîa,df e`l lr xdfen mdn cg` lke ,aezkd zernyna - §©§¨
L÷zéàå[ywede-]éwîówéðì óy epcnlláéiçéî ówéðc àëéä ìk §¦§©©¦§¦¨¨¥¨§¦¨¦©©

,ef devnaéwîáéiçéî énð ó.etiwdl `ly daéàäåd dfe -,ïè÷ ©¦©¦¦©©§©¨¨
déôeb àeäå ìéàBäenvr `edy oeik -áéiçéîc àeä ïéLðBò øa åàì ¦§¥¨©¨¦§¦©©

jkitl ,ef devna aiigzdl icka zeevn libl ribd `l -éwîénð ó ©¦©¦
áéiçéî àìdl `ly dehvp `lexzeny `c` ax xaeq ok lre .etiw Ÿ¦©©

xeq`dy ,lecb siwdl dy`l xeq`e ,ohwd z` siwdl yi`l
xizne wlegy `ped axe .etiwdl mixg`l mb xeq` envr siwdl
siwdl yi`l xqe` jci`ne ,dtwda xeq`y in z` siwdl dy`l

.swipl siwn yiwdl oi`y xaeq ,ohwd
:y`xd lk ztwd oica mi`pz ewlgp m`d zxxan `xnbdàîéì- ¥¨

oicy xn`p `nyLàøä ìk úôwä,dtwd dny m`dàéä éàpz- ©¨©¨¨Ÿ©¨¥¦
.mi`pz zwelgna iepy,ïðaø eðúczglbz oipra dxeza xn`p §¨©¨¨

rxevn(h ci `xwie)FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ
:`ziixad zwcwcn .'gNbi FxrU lM z`e eipir zAB z`e Fpwf z`e§¤§¨§¥©Ÿ¥¨§¤¨§¨§©¥©

øîBì ãeîìz äî 'BLàø'-weqta xkfp recnzglbz oicy`xd Ÿ©©§©
ey`x zexrye 'gNbi FxrU lM z`e' xn`p xak ixd ,cxtp ote`a§¤¨§¨§©¥©

:`ziixad zx`an .mda zelelkøîàpL éôì(fk hi `xwie)eôwú àì' §¦¤¤¡©Ÿ©¦
,'íëLàø úàtgelib `idy ,y`xd ztwda l`xyi lk exq`pe §©Ÿ§¤
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אגרות קודש
 ב"ה,  יד מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

לוטה פה מאמר מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע אשר בטח יענין אותו.

היות שבעירו יש, ת"ל, הרבה בני ישיבות ובחורי חמד כ"י, בטח ישתמש בהשפעתו הכבירה 

עליהם לקרבם לרעיון החסידות ולהפיץ המעינות החוצה. ות"ח מראש אם יבשר בשו"ט בזה.

בברכה.

מ. שניאורסאהן



xcde"קנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc xifp(ipy meil)

ìBëéy xnel iziidïk òøBöî óàz`e ,ey`x ze`t siwi `l - ¨©§¨¥
xzend sebd xry x`ya miiwi ,'FxrU lM z` gNbi' weqtd§©©¤¨§¨

,geliba'BLàø' øîBì ãeîìzze`t z` mb glbl eilry cnll ©§©Ÿ
mewn lkl a` oipa o`kne .rxevn zglbz ly dyrd meyn ,ey`x

.dyrz `l dgec dyry
Cãéà àéðúåote`a dfd weqtd z` zyxecy ,zxg` `ziixa - §©§¨¦¨

,dpeyøîBì ãeîìz äî 'BLàø',øîàpL éôìløéæð éab(d e xacna), Ÿ©©§©§¦¤¤¡©©¥¨¦
zexifpd iniay'BLàø ìò øáòé àì øòz',eìBëéy xnel iziidóà ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¨©

øéæðdyrpyòøBöî,ezexifp ini jeza `ed oiicre ezrxvn `txpe ¨¦§¨
epic,ïk,ey`x lr xrz xiari `le,'BLàø' øîBì ãeîìzcnll ¥©§©Ÿ

rxR lCB' lre ,'FW`x lr xari `l xrY' lr xdfend xifp mby©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©¥¤©
'FW`x xrU(my)z` mbe exry lk z` glbi rxevn dyrp m` , §©Ÿ

dyre dyrz `l xeqi` z` dgec df dyry itl ,ey`x zexry
.xifpay

àéä éàpz åàì éàî,zeziixad ewlgpy xn`p `l m`d -ïàîì ©¨©¨¥¦§©
øéæpî øîàczegcl 'FW`x'n cneld dipyd `ziixad ly `pzd - §¨©¦¨¦Ÿ

,xifpay dyre e`ld z`,äôwä dîL àì Làøä ìk úôwä øáñ÷̈¨©©¨©¨¨ŸŸ§¨©¨¨
okle ,ocal ze`td z` glbnyk `l` dxezd dxq` `ly
,exizdl ick cgein cenill epkxved `l xifp epi`y rxevna

,y`xd lk z` glbn ixdyåoklàø÷ àúà ékweqtd `ayk - §¦¨¨§¨
,mixg` miieeiv dgec rxevn zglbz ly dyrdy cnll 'ey`x'

egka yiy cinrdl xyt`éçãéîì[zegcl-]úàieeiväNòú àì §¦§¥¤Ÿ©£¤
äNòå.xifp lyCãéàå,dpey`xd `ziixad ly `pzde -øáñ ©£¥§¦¨¨©

äôwä dîL Làøä ìk úôwä`l' xeqi` llka efk dtwd mb - ©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨Ÿ
,'EtiTzåokléçãéîì àø÷ àúà ékyk -dyrdy cnll weqtd `a ©¦§¦¨¨§¨§¦§¥

`l` ecinrdl oi` ,mixg` miieeiv dgec rxevn zglbz ly
ly ieeiv `edy ,'EtTz `l' ziigclàãéøb åàìel sqepa oi`y - Ÿ©¦¨§¥¨

ly e`ll sqepay ,rxevn xifpa ecinrdl `le ,mixg` mixeqi`
.'FW`x xrU rxR lCB' ly dyr mb yi 'FW`x lr xari `l xrY'©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©¥¤©§©Ÿ

:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àáø øîà,mixaeqLàøä ìk úôwä ¨©¨¨§¥¨§¨©¨©¨¨Ÿ
,äôwä dîL àìjxev oi` dpey`xd `ziixad zrcl mb mlerle Ÿ§¨©¨¨

,cgi y`xd lk z` glbl rxevnl xizdl cgein cenilaàúà éëå§¦¨¨
àø÷mb xizdl ick `ed ,'ey`x' zaiza cnll weqtd `ay dne - §¨

éwäL ïBâkóze`td xry z` dligzçléb óBqáìexry x`y z` §¤¦¦§©¦©
xry x`y z` dligz glbl lekiy oeiky xnel cv didy ,ey`x
ze`td xry z` glbl el oi` ,e`ld lr xeari `le ey`x

y 'ey`x' weqtdn cnlp dfe ,dligzaàðîéæ ãça déçlb eléàc ïåék¥¨§¦©§¥§©¦§¨
áéiçéî àì,zg` zaa ey`x lk z` glib m`y -jka xaer epi` Ÿ¦©©

,xeqi` mey lrokléwä ékóezeevn jxevleize`t z`óBqáìe ¦¦¦§©
çléb,ey`x x`y z`,áéiçéî àì énðzegcl dyrd gkay meyn ¦©©¦Ÿ¦©©

.dvxiy ote` lka glbl exizdle e`ld z`
:`xnbd dywn,éëä àø÷ áúk éîexizdl aezkd jxc ike ,xnelk ¦¨©§¨¨¦

z` miiwl lekiy xg`ny ,gxkde jxev `ll mixeqi` ziigc
zexryd lk z` glbiy ici lr epiidc ,xzid ly jxca devnd

,xeqi` jxca glbl aezkd el xiziy recn ,zg` zaaLéø øîàäå§¨¨©¥
äNòú àìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk ,Lé÷ìm`e cgi e`ay ¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤

,ipyd lr xearz cg` miiwz,íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà`le ¦©¨¨§©¥¤§¥¤
,mdn cg` s` lr xearláèeîz` zegcl `le jk zeyrl ¨

,xeqi`dåàì íàåziigca `l` devnd z` miiwl zexyt` oi`y , §¦¨
,xeqi`d.äNòú àì úà äçãéå äNò àBáé`pzd xaeq m` ,ok m`e ¨£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤

,dtwd dny `l y`xd lk ztwdy dpey`xd `ziixad ly
oi`y i`ce ,xzid ly jxca dyrd z` miiwl xyt` `linne

.glbl jk xg`e siwdl el xeq`e ,dgcp e`ld
àîìò éleëc ,àlàmixaeq mlek -,äôwä dîL Làøä ìk úôwä ¤¨§¥¨§¨©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

jkle ,'etiwz `l' ly e`ld z` zegcl cgein weqta jxev yie
.'ey`x'n z`f yxec dpey`xd `ziixad ly `pzdïàîe©

àø÷ì íé÷Bîcny ,dipyd `ziixad ly `pzd eli`e -z` cinr §¦¦§¨
'ey`x'äNòå äNòz àì éçãéîìdf ixd i`ce ,rxhvpy xifp ly §¦§¥Ÿ©£¤©£¥

`le ,dyrz `l dgec dyry cenll xg` xewn el yiy iptn
cnll `ay cinrd okle ,y`xd gelib z` xizdl 'ey`x' jxved

,xxal yi dzrne ,dgci dyrz `le dyr mbyàãéøb åàìdgcpy ¨§¥¨
dyr iptndéìðî,el oipn -éìéóz`f cnel -'íéìãb'îxn`py §¨¥¨¥¦§¦¦

,ziviv zyxtaàø÷ øîàc(`i ak mixac),'æðèòL Laìú àì'weqtae §¨©§¨Ÿ¦§©©©§¥
,'LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB' xn`p eixg`lyàéðúå §¦¦©£¤¨©©§©©§§§§©§¨

`ziixaa epipye -,el` miweqt zekinq zx`andLaìú àì'Ÿ¦§©
æðèòL,'eiCgi miYWtE xnvàä,ziviv zevn miiwl ick [la`-] ©©§¥¤¤¦§¦©§¨¨

,íäî 'Cl äNòz íéìãb'.dyrz `l xeqi` dgece dyr `ay ixd §¦¦©£¤¨¥¤
:`xnbd zl`eydéì à÷ôðc ïàîedyrz `l dgec dyry ©§©§¨¥

déì à÷ôð àì àîòè éàî ,'BLàø'îz`f cnel epi` recn -,íéìéãbî ¥Ÿ©©§¨Ÿ©§¨¥¦§¦¦
,dyr mbe e`l mb dgecy xifp gelibl cinri 'ey`x' weqtd z`e

:`xnbd daiyn .dipyd `ziixaa enkCì øîàzekinqd ,df `pz ¨©¨
,fphry xeqi`l 'milcB' lyàúàc àeä àáøãëìzyxcl d`a - §¦¦§¦§¨¨§¨¨

,`axéîø àáøc,miweqtd zeyxca dxizq dywd -áéúkxacna) §¨¨¨¥§¦
(gl ehðkä úöéö ìò eðúðå','óep` mirceiy ,zxzein 'spkd' zaize §¨§©¦¦©¨¨

itpM lr zviv mdl EUre' weqtd zligza xn`p xaky ,ozil okid§¨¨¤¦¦©©§¥
zeidl mikixv zivivd ihegy cnll `l` ,'mdicbanïéîdðkó, ¦§¥¤¦¨¨

,cala iynn milizt elihi iyn ly cbaa oebk)eúìëz ìéútozpi §¦§¥¤
xnv cbaa wx(jci`nE .áéúk(ai`i ak mixac)fphrW WAlz `l'øîö §¦Ÿ¦§©©©§¥¤¤

'åcçé íézLôe,'LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB' ¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨©©§©©§§§
xnv'n eidi 'milcB'dy xnel zekinqd z` miyxecemb 'miYWtE §¦¦¤¤¦§¦

,mipin x`ye iyn lyn `id zilhdykãöék àä,ef dxizq uxzp ¨¥©
,jl xnel `l`iliztyíézLôe øîöa ïéa íéøèBtieyrd cba ¤¤¦§¦§¦¥§

nïðéî,ozytl ozyte ,xnv cbal xnv ilizt oebk ,e,ïðéîa àlL ïéa ¦¨¥¤Ÿ§¦¨
,iyn cbal ozyt ilizte xnv ilizt oebkmilizt la`lyøàL§¨

,ïéðéî,iyn ly mdy oebkïðéîaiyn cbaa -,ïéøèBteli`eàlL ¦¦§¦¨§¦¤Ÿ
,ïðéîa,xnv cbaa oebk.ïéøèBt ïéàdi`x oi`y ef jxc itl `vnpe §¦¨¥§¦

ly xezid z` jk myl jixve ,`cixb e`l dgec dyry 'milcB'n§¦¦
.'ey`x'

:zxxane `xnbd dkiynnàpz éàäå`ziixad ly `pzde - §©©¨
dpey`xdàãéøb åàìì BLàøì ÷étîc'ey`x' weqtd z` yxecy - §©¦§Ÿ§¨§¥¨

ep`vny dn ,cegl e`l ziigclcminrtúà éçãå äNò éúàieeivd §¨¥£¥§¨¥¤
ea yiyäNòå äNòú àìïìðî ,.z`f cnel oipn - Ÿ©£¤©£¥§¨¨

:`xnbd daiyndéì à÷ôðdf oic cnel -'Bð÷f'îoipra xn`py ©§¨¥¦§¨
,rxevnd zglbzàéðúcweqtd z` zyxecd `ziixaa epipyy - §©§¨

(h ci `xwie)z`e FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ§¤
,`ziixad zl`ey .'FpwføîBì ãeîìz äî 'Bð÷æ'-xkfp recn §¨§¨©©§©

,weqta,llka epwfe ,'FxrU lM z` gNbi' xn` xak ixdéôì §©©¤¨§¨§¦
øîàpLxen` zyxta(d `k my),'eçlâé àì íð÷æ úàôe'epiide ¤¤¡©§©§¨¨Ÿ§©¥

e ,mipdkdìBëéy xnel iziidòøBöî ïäk óàepic ezrxvn `txzpy ¨©Ÿ¥§¨
,ïkx`ya miiwi ,'FxrU lM z` gNbi' aezkd z`e ,epwf glbi `le ¥§©©¤¨§¨

,exry'Bð÷æ' øîBì ãeîìz`l lr xdfend odk mby epcnll , ©§©§¨
z`tE' ly dyrzmpwf`l'Eidi miWcw' ly dyr lre ,'EgNbimy) §©§¨¨Ÿ§©¥§Ÿ¦¦§

(e `kitl ,epwf z` mbe exry lk z` glbi ,rxevn dyrp m` ,
`ede ,odkay dyre dyrz `l xeqi` z` dgec dfd dyrdy

.xifpay dyre e`l dgecy oicd
:`xnbd dywnäNòú àìå äNòì 'BLàø'ì déì ÷étîc ïàîe`pzd - ©§©¦¥§Ÿ©£¥§Ÿ©£¤

dyrz `l zegcl 'ey`x' weqtdn cnely dipyd `ziixad ly
,xifpay dyreóìéìz`f cnli -.'Bð÷f'î ¥©¦§¨

:oywnd lr ddnz `xnbdéîòèéìåC-jziiyewa jzhiyl §¦©§¥
mb dgec rxevn ly dyrd odk iably 'epwf'n cenll xyt`y

dn uxzl lkez ji` ok m` ,xifpay dyre e`ld z`ïì àîéé÷c§©§¨¨
àîìòa,dxezd lka epicia laewny - §¨§¨
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miwxt dyelya` cenr gp sc ± iriax wxtxifp
òøåöî óà ìåëésiwi `l Ð?."ey`x" xnel cenlzòøåöî øéæð óà ìåëéxdhpyk Ð

!ey`x lr xrz xiari `l ,ezexifp ini jeza ezrxvnàéä éàðú åàì éàîxn`c o`nlc Ð

xrz xeari `l"c ,xifpc dyrz `l igcinl `l` `iz` `l rxevna aizkc "ey`x" i`dc

y`xd lk ztwd ciarw rxevn eli`c ,jixv `l dtwdc e`l meyn :xaqw ,"ey`x lr

ike ,dtwd dny e`l y`xd lk ztwdc ,`ixyc

dyre dyrz `l z` igcinl Ð `xw iz`w

."rxt lcb didi yecw" Ð dyr ;xifpcêãéàåÐ

lk ztwdc xaqw ,"etiwz `l" meyn jixvnc

.dtwd dny y`xdäîù åàì àîìò éìåëã àì
äô÷äipzc o`ne ÐÐ xifp iab "ey`xe"n dl

meyn e`l Ð dtwd iab dl ipzc o`ne ,`gip

jixhvi` `l `dc ,siwn xcde glbnc `kidc

e`l y`xd lk ztwdc meyn ,ixyinl `xw

siwnc Ð `xw jixhvi` ik `l` .dtwd dny

.glbn xcde `yixaéëä àø÷ áéúë éîåÐ

`l `pnif cga dilek glbn eli`c oeikc ,xnelk

dny e`l y`xd lk ztwdc meyn ,aiigin

ciar i`c ,`xwl `pngx diazk `w in ,dtwd

aiigin `l Ð glbn xcde siwnc ,xeqi` jxc?
miwen `wc ,dilek glbilc sicr xity `de

`l"c e`l lr xar `w `le ,rxevnc dyr

:xn`c ,yiwl yixck ,ith sicr ikdc !"etiwz

milicb" oebk Ð dyr `ven dz`y mewn lk

."fphry yalz `l" Ð dyrz `le ,"jl dyrz

ziviv xnv ly zilhlc Ð mdipy z` miiwl

.ozyt ly ziviv ozyt ly zilhle ,xnv ly

oebk Ð odipy z` miiwl leki dz` i` m`e

.zrxva dlinìë úô÷ä àîìò éìåëã àìà
äô÷ä äîù ùàøäi`dl dl iziinc o`nle Ð

meyn Ð "etiwz `l" meyn rxevnc "ey`x"

o`ne .dyrz `l igce dyr iz`c opireny`c

iab :xaqw ,dtwda `le xifpa `xwl dl iwenc

`l igce dyr iz`c ,azkinl jixv `l dtwd

ixyinl Ð `xw jixhvi` ik jklide .dyrz

.xifpac dyrz `le dyräéì íé÷åîã ïàîìå
åàì äùòå äùòú àì úà éçãéîì øéæðá àø÷ì

äéì àðî àãéøâoky lk e`l :zxn` i`e Ð

`ed?`l dyrz `l ,igc dyrz `le dyr dne !

oky lk?jxtinl `ki`c meyn ,`ixi` `l `d !

meyn ,dl`ya epyi oky xifpl dn :onwlck

,eay dyrz `l igce dyr iz` [i`d ilek] liwc

dil `wtp jklid .oie`l x`ya xn`z

.'ek "milicb"nåùàøî äéì à÷ôðã ïàîìåÐ

e`ll dn :opikxtck jixt `le ,`cixb e`ll

`le oxd` ipac ,lka dey epi` oky dtwdc

rnyn `l `nrh i`ne .`pngx xn` oxd` zepa

"milicb"n dil?àáøã éúà àáøãëì àåääðëä úéöéö ìò åðúðå áéúë éîøìéúô óÐ

dyrz milicb mizyte xnv" aizke .zlkz lizt spk oinn iedilc rnyn `xeziin `dc

dyrz milicb" dil jinqe ,"mizyte xnv fphry yalz `l" aizk `pixg` `xwac ."jl

cvik `d .xg` oinn `le mdn ,milicb jl dyrz mizyte xnvn :rnync ,"jl?xnv Ð

.'ek oixhet mizyte"åð÷æ"î äéì à÷ôðxnel cenlz dn "epwf" :`ipzc .rxevn iab aizkc Ð?.`ed exry lk llka epwf xry `ldeåð÷æ øîåì ãåîìú ïë òøåöî ïäë óà ìåëéÐ

."mdidl`l eidi miyecw" Ð dyr ,"eglbi `l mpwf z`te" Ð dyrz `l ;odkc dyrz `le dyr igc `we ,"epwf z`e ey`x z` ,exry lk z` glbe" rxevnc dyr iz`wcïàîìå
åùàøì ÷éôîã!"epwf"n slil ,dyre dyrz `l igcinl xifp iab Ðêéîòèìå êì øîài`n` ,'ek dyr iz` `lc `nlra ol `niiwc `d ,slinl dil ded odkn xifpl il zxn`c Ð?

!dxezd lka oicd `ede ,dyre dyrz `l igce dyr iz`c rxevn `ede odkn slipïðéôìé àì ïäëî àìàxifpa xn`z ,'ek lka dey epi`y e`l oky Ð odkl dn :jxtinl `ki`c Ð

`nlra xn`z ,dl`ya epyi oky xifpl dn :onwlck ,dipin opitli `l `nlra ikd elit`e .eay dyre dyrz `l z` igcinl ,xifp iab "ey`x" aezkd jxved jkl .lka dey `edy

meyn ,xifpn odk slinl ith sicr ikd elit` Ð dl`ya dizi`c ab lr s` .lka dey xifpe ,`ed lka dey epi`y e`l odkc li`ed ,opixnb xifpn `din odk la` .dl`ya epi`y

.xifpa ok oi`y dn ,zevn x`yc `inec ,dl`ya epi` odkc meyn ,ith sicr odkn xifpc dil `xiaq jci`le .`ed lka dey epi`y e`lc ,odkn xifp xnbinl e`le ,lka dey epyic
ïàîìå
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øîàseqale d`td siwdc `kid `xw jixhvi` ike dtwd diny `l `nlr ilekc `ax

glib"glbe"c dyr iz` ,y`xd lk glbiy oebk ,mdipy miiwl xyt`c ab lr s` Ð

"ey`x"l iwenc o`nl ,dtwd dny `nlr ilekc `l` .'ek yiwl yixcn jixte .dil igce

zkc xifpa epiidc ,dyre dyrz `l igcinl slinlyecw"e "ey`x lr xeari `l xrz" dia ai

.milicbn dil `wtp `cixb e`lc meyn Ð "didi

ïàîå`l `nrh i`n ,`cixb e`ll ey`x iwenc

lk ztwdl eli`c ?milicbn dil `wtp

`xiaqc ,`xw jixhvi` `l Ð dtwd dny y`xd

siqedc meyn eh`c ,opirci `xaqn `zyd dil

iwenc o`nc ikid ik ?ze`td lr aiigzi `l glbl

dnyc dil zi` ,xifpa epiidc dyre e`ll dil

jzrc `wlqc i`nk e`le .`xaqn dtwd

lk ztwdc opireny`l `xw irac ,`xwirn

.dtwd dny y`xd

úéöéöspk oin spkdoin lkn :rnync Ð

jlk on od mixiyn od ,spkd `diy

dil jinqe "mizyte xnv" aizke .oiwixqe

oia oixhet mizyte xnv ?cvik `d ."milicb"

oia ,mizytl mizyte xnvl xnv oebk Ð opina

on `axl oiaiig od s`y ,oiwixqe jlkl xnv

zay) "oiwilcn dna" wxta rnyn oke .dxezd

jlkl jlk oebk Ð oixhet opina oipin x`y .(a,fk

la` .mixhet opi` opina `ly .oiwixql oiwixqe

Ð dyrz `l igcile dyr izilc ,ziviva mi`lk

.ol `wtp `l izk`

éàäåiz`c `cixb e`ll ey`x dil witnc `pz

dyre dyrz `l igce dyr`kid Ð

"epwf"n dil `wtp ?dilpn ,lka dey epi`c

`hiyt i`n` :denzl oi`e .jlede yxtnck

`lc jzrc `wlq i`c :xnel yi ?igcc cenlzdl

dey epi`ya dyre dyrz `l igce dyr iz`

,`cixb e`ll "ey`x" witnc o`nl ok m` Ð lka

izkec lka ol `niiw `d Ð milicb yixc `le

deyd elit` ,`cixb dyrz `l igce dyr iz`c

,lka dey epi` oky Ð dtwdn i` ?olpn ,lka

e`l elit`c ,jixhvi` [`l] ditebl i`ce `l`

lif`e yxtnck ,lka dey epi`yk igc dyre

m` ,dtwdc "ey`x" el xzii` ok m`e ."epwf"a

deyl oipr edipz Ð lka dey epi`yl oipr epi`

igcc olpn ira `we .ol `hiyt ikd meyne .lka

`ibeqc .lka dey epi`yk dyre dyrz `l dyr

cenlzdl dil `xiaq (`,d) zenaic `nw wxtc

`z` "ey`x"c `xwc jzrc `wlqc ,ocic `ibeqk

dny y`xd lk ztwdc dteb `id opireny`l

dil opircic ocic `ibeqa `pwqnk `le ,dtwd

.ziyixtck ,`xaqnà÷ôðepwfn dilaizkc Ð

zi`c .ok rxevn odk s` leki :"exry lk glibe" xn`p xak `lde ?cenll `a dn ,rxevna

iwep Ð "exry lk glibe" aizkc `de ,"eidi miyecw"c dyre ,dzgydc dyrz `l dia

.eize`it ehxnpa
xifp
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àéðúå ."BLàø" øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî óà ìBëé̈©§¨¥©§©Ÿ§©§¨
éab øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî "BLàø" :Cãéà¦¨Ÿ©©§©§¦¤¤¡©©¥

øéæðòøBöî øéæð óà ìBëé ,"BLàø ìò øáòé àì øòz" ¨¦©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¨©¨¦§¨
;àéä éàpz åàì éàî ."BLàø" øîBì ãeîìz ¯ ïk¥©§©Ÿ©¨©¨¥¦
àì Làøä ìk úôwä :øáñ÷ ,øéæpî øîàc ïàîì§©§¨©¦¨¦¨¨©©¨©¨¨Ÿ¨
äNòz àì úà éçãéîì ¯ àø÷ àúà éëå ,äôwä dîL§¨©¨¨§¦£¨§¨§¦§¥¤Ÿ©£¤
,äôwä dîL Làøä ìk úôwä :øáñ Cãéàå .äNòå©£¥§¦¨¨©©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨
:àáø øîà ¯ ?àãéøb åàì éçãéîì ¯ àø÷ àúà éëå§¦£¨§¨§¦§¥¨§¥¨£©¨¨
éëå ,äôwä dîL àì Làøä ìk úôwä àîìò élekc§¥¨§¨©¨©¨¨Ÿ¨§¨©¨¨§¦

éwäL ïBâk ¯ àø÷ àúàeléàc ïåék ;çléb óBqáìe ó £¨§¨§¤¦¦§©¦¥©¥¨§¦
éwä ék ,áéiçéî àì ¯ àðîéæ ãça déçìbóBqáìe ó ©§¥§©¦§¨¨¦©©¦¦¦§©

øîàäå ?éëä àø÷ áúk éîe ¯ .áéiçéî àì éîð ¯ çléb¦¥©©¦¨¦©©¦¨©§¨¨¦§¨¨©
,äNòú àìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk :Lé÷ì Léø¥¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤
¯ åàì íàå ,áèeî ¯ íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà¦©¨¨§©¥¤§¥¤¨§¦¨
úôwä àîìò élekc ,àlà !úì úà äçãéå äNò àBáé̈£¥§¦§¤¤¤¨§¥¨§¨©¨©
éçãéîì àø÷ì íé÷Bîc ïàîe .äôwä dîL Làøä ìk̈¨Ÿ§¨©¨¨©§¥¦§¨§¦§¥

éìé ¯ ?déìðî àãéøb åàì ¯ äNòå úì.íéìéãbî ó ©£¥¨§¥¨§¨¥¨¥¦§¦¦
Laìú àì" :àéðúå ,"æðèòL Laìú àì" àø÷ øîàc§¨©§¨Ÿ¦§©©©§¥§©§¨Ÿ¦§©
à÷ôðc ïàîe .íäî Eì äNòz íéìéãb àä ¯ "æðèòL©©§¥¨§¦¦©£¤§¥¤©§¨§¨
?íéìéãbî déì à÷ôð àì àîòè éàî "BLàø"î déì¥¥Ÿ©©£¨¨¨§¨¥¦§¦¦
áéúk :éîø àáøc .àúàc àeä àáøãëì :Cì øîà ¯£©¨§¦§¨¨§¨¨§¨¨¨¥§¦

ðkä úöéö ìò eðúðå"¯ "óðk ïéî,"úìëz ìéút" ó §¨§©¦¦©¨¨¦¨¨§¦§¥¤
íézLôe øîö ?ãöék àä ,"åcçé íézLôe øîö" áéúëe§¦¤¤¦§¦©§¨¨¥©¤¤¦§¦
¯ ïéðéî øàL ,ïðéîa àlL ïéa ïðéîa ïéa íéøèBt ¯§¦¥§¦¨¥¤Ÿ§¦¨§¨¦¦
àpz éàäå .ïéøèBt ïéà ¯ ïðéîa àlL ,ïéøèBt ïðéîa§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨¥§¦§©©¨
úà éçãå äNò éúàc ,àãéøb åàìì "BLàø"ì ÷étîc§©¥§Ÿ§¨§¥¨§¨¥£¥§¨¥¤
:àéðúc ."Bð÷æ"î déì à÷ôð ¯ ?ïìðî äNòå äNòz àìŸ©£¤©£¥§¨©¨§¨¥¦§¨§©§¨
íð÷æ úàôe" øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî "Bð÷æ"§¨©©§©§¦¤¤¡©§©§¨¨
øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî ïäk óà ìBëé ,"eçlâé àìŸ§©¥¨©Ÿ¥§¨¥©§©
,äNòz àìå äNòì "BLàø"ì déì ÷étîc ïàîe ."Bð÷æ"§¨©§©¥¥§Ÿ©£¥§Ÿ©£¤

éîòèéìå ¯ !"Bð÷æ"î óìéìàîìòa ïì àîéé÷c ,C ¥©¦§¨§¦©£¦§©§¨¨§¨§¨
àìã
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קנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gp sc xifp(ipy meil)

ìBëéy xnel iziidïk òøBöî óàz`e ,ey`x ze`t siwi `l - ¨©§¨¥
xzend sebd xry x`ya miiwi ,'FxrU lM z` gNbi' weqtd§©©¤¨§¨

,geliba'BLàø' øîBì ãeîìzze`t z` mb glbl eilry cnll ©§©Ÿ
mewn lkl a` oipa o`kne .rxevn zglbz ly dyrd meyn ,ey`x

.dyrz `l dgec dyry
Cãéà àéðúåote`a dfd weqtd z` zyxecy ,zxg` `ziixa - §©§¨¦¨

,dpeyøîBì ãeîìz äî 'BLàø',øîàpL éôìløéæð éab(d e xacna), Ÿ©©§©§¦¤¤¡©©¥¨¦
zexifpd iniay'BLàø ìò øáòé àì øòz',eìBëéy xnel iziidóà ©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¨©

øéæðdyrpyòøBöî,ezexifp ini jeza `ed oiicre ezrxvn `txpe ¨¦§¨
epic,ïk,ey`x lr xrz xiari `le,'BLàø' øîBì ãeîìzcnll ¥©§©Ÿ

rxR lCB' lre ,'FW`x lr xari `l xrY' lr xdfend xifp mby©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©¥¤©
'FW`x xrU(my)z` mbe exry lk z` glbi rxevn dyrp m` , §©Ÿ

dyre dyrz `l xeqi` z` dgec df dyry itl ,ey`x zexry
.xifpay

àéä éàpz åàì éàî,zeziixad ewlgpy xn`p `l m`d -ïàîì ©¨©¨¥¦§©
øéæpî øîàczegcl 'FW`x'n cneld dipyd `ziixad ly `pzd - §¨©¦¨¦Ÿ

,xifpay dyre e`ld z`,äôwä dîL àì Làøä ìk úôwä øáñ÷̈¨©©¨©¨¨ŸŸ§¨©¨¨
okle ,ocal ze`td z` glbnyk `l` dxezd dxq` `ly
,exizdl ick cgein cenill epkxved `l xifp epi`y rxevna

,y`xd lk z` glbn ixdyåoklàø÷ àúà ékweqtd `ayk - §¦¨¨§¨
,mixg` miieeiv dgec rxevn zglbz ly dyrdy cnll 'ey`x'

egka yiy cinrdl xyt`éçãéîì[zegcl-]úàieeiväNòú àì §¦§¥¤Ÿ©£¤
äNòå.xifp lyCãéàå,dpey`xd `ziixad ly `pzde -øáñ ©£¥§¦¨¨©

äôwä dîL Làøä ìk úôwä`l' xeqi` llka efk dtwd mb - ©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨Ÿ
,'EtiTzåokléçãéîì àø÷ àúà ékyk -dyrdy cnll weqtd `a ©¦§¦¨¨§¨§¦§¥

`l` ecinrdl oi` ,mixg` miieeiv dgec rxevn zglbz ly
ly ieeiv `edy ,'EtTz `l' ziigclàãéøb åàìel sqepa oi`y - Ÿ©¦¨§¥¨

ly e`ll sqepay ,rxevn xifpa ecinrdl `le ,mixg` mixeqi`
.'FW`x xrU rxR lCB' ly dyr mb yi 'FW`x lr xari `l xrY'©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©¥¤©§©Ÿ

:`xnbd dgecàîìò éleëc ,àáø øîà,mixaeqLàøä ìk úôwä ¨©¨¨§¥¨§¨©¨©¨¨Ÿ
,äôwä dîL àìjxev oi` dpey`xd `ziixad zrcl mb mlerle Ÿ§¨©¨¨

,cgi y`xd lk z` glbl rxevnl xizdl cgein cenilaàúà éëå§¦¨¨
àø÷mb xizdl ick `ed ,'ey`x' zaiza cnll weqtd `ay dne - §¨

éwäL ïBâkóze`td xry z` dligzçléb óBqáìexry x`y z` §¤¦¦§©¦©
xry x`y z` dligz glbl lekiy oeiky xnel cv didy ,ey`x
ze`td xry z` glbl el oi` ,e`ld lr xeari `le ey`x

y 'ey`x' weqtdn cnlp dfe ,dligzaàðîéæ ãça déçlb eléàc ïåék¥¨§¦©§¥§©¦§¨
áéiçéî àì,zg` zaa ey`x lk z` glib m`y -jka xaer epi` Ÿ¦©©

,xeqi` mey lrokléwä ékóezeevn jxevleize`t z`óBqáìe ¦¦¦§©
çléb,ey`x x`y z`,áéiçéî àì énðzegcl dyrd gkay meyn ¦©©¦Ÿ¦©©

.dvxiy ote` lka glbl exizdle e`ld z`
:`xnbd dywn,éëä àø÷ áúk éîexizdl aezkd jxc ike ,xnelk ¦¨©§¨¨¦

z` miiwl lekiy xg`ny ,gxkde jxev `ll mixeqi` ziigc
zexryd lk z` glbiy ici lr epiidc ,xzid ly jxca devnd

,xeqi` jxca glbl aezkd el xiziy recn ,zg` zaaLéø øîàäå§¨¨©¥
äNòú àìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk ,Lé÷ìm`e cgi e`ay ¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤

,ipyd lr xearz cg` miiwz,íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà`le ¦©¨¨§©¥¤§¥¤
,mdn cg` s` lr xearláèeîz` zegcl `le jk zeyrl ¨

,xeqi`dåàì íàåziigca `l` devnd z` miiwl zexyt` oi`y , §¦¨
,xeqi`d.äNòú àì úà äçãéå äNò àBáé`pzd xaeq m` ,ok m`e ¨£¥§¦§¤¤Ÿ©£¤

,dtwd dny `l y`xd lk ztwdy dpey`xd `ziixad ly
oi`y i`ce ,xzid ly jxca dyrd z` miiwl xyt` `linne

.glbl jk xg`e siwdl el xeq`e ,dgcp e`ld
àîìò éleëc ,àlàmixaeq mlek -,äôwä dîL Làøä ìk úôwä ¤¨§¥¨§¨©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨

jkle ,'etiwz `l' ly e`ld z` zegcl cgein weqta jxev yie
.'ey`x'n z`f yxec dpey`xd `ziixad ly `pzdïàîe©

àø÷ì íé÷Bîcny ,dipyd `ziixad ly `pzd eli`e -z` cinr §¦¦§¨
'ey`x'äNòå äNòz àì éçãéîìdf ixd i`ce ,rxhvpy xifp ly §¦§¥Ÿ©£¤©£¥

`le ,dyrz `l dgec dyry cenll xg` xewn el yiy iptn
cnll `ay cinrd okle ,y`xd gelib z` xizdl 'ey`x' jxved

,xxal yi dzrne ,dgci dyrz `le dyr mbyàãéøb åàìdgcpy ¨§¥¨
dyr iptndéìðî,el oipn -éìéóz`f cnel -'íéìãb'îxn`py §¨¥¨¥¦§¦¦

,ziviv zyxtaàø÷ øîàc(`i ak mixac),'æðèòL Laìú àì'weqtae §¨©§¨Ÿ¦§©©©§¥
,'LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB' xn`p eixg`lyàéðúå §¦¦©£¤¨©©§©©§§§§©§¨

`ziixaa epipye -,el` miweqt zekinq zx`andLaìú àì'Ÿ¦§©
æðèòL,'eiCgi miYWtE xnvàä,ziviv zevn miiwl ick [la`-] ©©§¥¤¤¦§¦©§¨¨

,íäî 'Cl äNòz íéìãb'.dyrz `l xeqi` dgece dyr `ay ixd §¦¦©£¤¨¥¤
:`xnbd zl`eydéì à÷ôðc ïàîedyrz `l dgec dyry ©§©§¨¥

déì à÷ôð àì àîòè éàî ,'BLàø'îz`f cnel epi` recn -,íéìéãbî ¥Ÿ©©§¨Ÿ©§¨¥¦§¦¦
,dyr mbe e`l mb dgecy xifp gelibl cinri 'ey`x' weqtd z`e

:`xnbd daiyn .dipyd `ziixaa enkCì øîàzekinqd ,df `pz ¨©¨
,fphry xeqi`l 'milcB' lyàúàc àeä àáøãëìzyxcl d`a - §¦¦§¦§¨¨§¨¨

,`axéîø àáøc,miweqtd zeyxca dxizq dywd -áéúkxacna) §¨¨¨¥§¦
(gl ehðkä úöéö ìò eðúðå','óep` mirceiy ,zxzein 'spkd' zaize §¨§©¦¦©¨¨

itpM lr zviv mdl EUre' weqtd zligza xn`p xaky ,ozil okid§¨¨¤¦¦©©§¥
zeidl mikixv zivivd ihegy cnll `l` ,'mdicbanïéîdðkó, ¦§¥¤¦¨¨

,cala iynn milizt elihi iyn ly cbaa oebk)eúìëz ìéútozpi §¦§¥¤
xnv cbaa wx(jci`nE .áéúk(ai`i ak mixac)fphrW WAlz `l'øîö §¦Ÿ¦§©©©§¥¤¤

'åcçé íézLôe,'LzEqM zFtpM rAx` lr KN dUrY milcB' ¦§¦©§¨§¦¦©£¤¨©©§©©§§§
xnv'n eidi 'milcB'dy xnel zekinqd z` miyxecemb 'miYWtE §¦¦¤¤¦§¦

,mipin x`ye iyn lyn `id zilhdykãöék àä,ef dxizq uxzp ¨¥©
,jl xnel `l`iliztyíézLôe øîöa ïéa íéøèBtieyrd cba ¤¤¦§¦§¦¥§

nïðéî,ozytl ozyte ,xnv cbal xnv ilizt oebk ,e,ïðéîa àlL ïéa ¦¨¥¤Ÿ§¦¨
,iyn cbal ozyt ilizte xnv ilizt oebkmilizt la`lyøàL§¨

,ïéðéî,iyn ly mdy oebkïðéîaiyn cbaa -,ïéøèBteli`eàlL ¦¦§¦¨§¦¤Ÿ
,ïðéîa,xnv cbaa oebk.ïéøèBt ïéàdi`x oi`y ef jxc itl `vnpe §¦¨¥§¦

ly xezid z` jk myl jixve ,`cixb e`l dgec dyry 'milcB'n§¦¦
.'ey`x'

:zxxane `xnbd dkiynnàpz éàäå`ziixad ly `pzde - §©©¨
dpey`xdàãéøb åàìì BLàøì ÷étîc'ey`x' weqtd z` yxecy - §©¦§Ÿ§¨§¥¨

ep`vny dn ,cegl e`l ziigclcminrtúà éçãå äNò éúàieeivd §¨¥£¥§¨¥¤
ea yiyäNòå äNòú àìïìðî ,.z`f cnel oipn - Ÿ©£¤©£¥§¨¨

:`xnbd daiyndéì à÷ôðdf oic cnel -'Bð÷f'îoipra xn`py ©§¨¥¦§¨
,rxevnd zglbzàéðúcweqtd z` zyxecd `ziixaa epipyy - §©§¨

(h ci `xwie)z`e FW`x z` FxrU lM z` gNbi iriaXd mFIa dide'§¨¨©©§¦¦§©©¤¨§¨¤Ÿ§¤
,`ziixad zl`ey .'FpwføîBì ãeîìz äî 'Bð÷æ'-xkfp recn §¨§¨©©§©

,weqta,llka epwfe ,'FxrU lM z` gNbi' xn` xak ixdéôì §©©¤¨§¨§¦
øîàpLxen` zyxta(d `k my),'eçlâé àì íð÷æ úàôe'epiide ¤¤¡©§©§¨¨Ÿ§©¥

e ,mipdkdìBëéy xnel iziidòøBöî ïäk óàepic ezrxvn `txzpy ¨©Ÿ¥§¨
,ïkx`ya miiwi ,'FxrU lM z` gNbi' aezkd z`e ,epwf glbi `le ¥§©©¤¨§¨

,exry'Bð÷æ' øîBì ãeîìz`l lr xdfend odk mby epcnll , ©§©§¨
z`tE' ly dyrzmpwf`l'Eidi miWcw' ly dyr lre ,'EgNbimy) §©§¨¨Ÿ§©¥§Ÿ¦¦§

(e `kitl ,epwf z` mbe exry lk z` glbi ,rxevn dyrp m` ,
`ede ,odkay dyre dyrz `l xeqi` z` dgec dfd dyrdy

.xifpay dyre e`l dgecy oicd
:`xnbd dywnäNòú àìå äNòì 'BLàø'ì déì ÷étîc ïàîe`pzd - ©§©¦¥§Ÿ©£¥§Ÿ©£¤

dyrz `l zegcl 'ey`x' weqtdn cnely dipyd `ziixad ly
,xifpay dyreóìéìz`f cnli -.'Bð÷f'î ¥©¦§¨

:oywnd lr ddnz `xnbdéîòèéìåC-jziiyewa jzhiyl §¦©§¥
mb dgec rxevn ly dyrd odk iably 'epwf'n cenll xyt`y

dn uxzl lkez ji` ok m` ,xifpay dyre e`ld z`ïì àîéé÷c§©§¨¨
àîìòa,dxezd lka epicia laewny - §¨§¨
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miwxt dyelya` cenr gp sc ± iriax wxtxifp
òøåöî óà ìåëésiwi `l Ð?."ey`x" xnel cenlzòøåöî øéæð óà ìåëéxdhpyk Ð

!ey`x lr xrz xiari `l ,ezexifp ini jeza ezrxvnàéä éàðú åàì éàîxn`c o`nlc Ð

xrz xeari `l"c ,xifpc dyrz `l igcinl `l` `iz` `l rxevna aizkc "ey`x" i`dc

y`xd lk ztwd ciarw rxevn eli`c ,jixv `l dtwdc e`l meyn :xaqw ,"ey`x lr

ike ,dtwd dny e`l y`xd lk ztwdc ,`ixyc

dyre dyrz `l z` igcinl Ð `xw iz`w

."rxt lcb didi yecw" Ð dyr ;xifpcêãéàåÐ

lk ztwdc xaqw ,"etiwz `l" meyn jixvnc

.dtwd dny y`xdäîù åàì àîìò éìåëã àì
äô÷äipzc o`ne ÐÐ xifp iab "ey`xe"n dl

meyn e`l Ð dtwd iab dl ipzc o`ne ,`gip

jixhvi` `l `dc ,siwn xcde glbnc `kidc

e`l y`xd lk ztwdc meyn ,ixyinl `xw

siwnc Ð `xw jixhvi` ik `l` .dtwd dny

.glbn xcde `yixaéëä àø÷ áéúë éîåÐ

`l `pnif cga dilek glbn eli`c oeikc ,xnelk

dny e`l y`xd lk ztwdc meyn ,aiigin

ciar i`c ,`xwl `pngx diazk `w in ,dtwd

aiigin `l Ð glbn xcde siwnc ,xeqi` jxc?
miwen `wc ,dilek glbilc sicr xity `de

`l"c e`l lr xar `w `le ,rxevnc dyr

:xn`c ,yiwl yixck ,ith sicr ikdc !"etiwz

milicb" oebk Ð dyr `ven dz`y mewn lk

."fphry yalz `l" Ð dyrz `le ,"jl dyrz

ziviv xnv ly zilhlc Ð mdipy z` miiwl

.ozyt ly ziviv ozyt ly zilhle ,xnv ly

oebk Ð odipy z` miiwl leki dz` i` m`e

.zrxva dlinìë úô÷ä àîìò éìåëã àìà
äô÷ä äîù ùàøäi`dl dl iziinc o`nle Ð

meyn Ð "etiwz `l" meyn rxevnc "ey`x"

o`ne .dyrz `l igce dyr iz`c opireny`c

iab :xaqw ,dtwda `le xifpa `xwl dl iwenc

`l igce dyr iz`c ,azkinl jixv `l dtwd

ixyinl Ð `xw jixhvi` ik jklide .dyrz

.xifpac dyrz `le dyräéì íé÷åîã ïàîìå
åàì äùòå äùòú àì úà éçãéîì øéæðá àø÷ì

äéì àðî àãéøâoky lk e`l :zxn` i`e Ð

`ed?`l dyrz `l ,igc dyrz `le dyr dne !

oky lk?jxtinl `ki`c meyn ,`ixi` `l `d !

meyn ,dl`ya epyi oky xifpl dn :onwlck

,eay dyrz `l igce dyr iz` [i`d ilek] liwc

dil `wtp jklid .oie`l x`ya xn`z

.'ek "milicb"nåùàøî äéì à÷ôðã ïàîìåÐ

e`ll dn :opikxtck jixt `le ,`cixb e`ll

`le oxd` ipac ,lka dey epi` oky dtwdc

rnyn `l `nrh i`ne .`pngx xn` oxd` zepa

"milicb"n dil?àáøã éúà àáøãëì àåääðëä úéöéö ìò åðúðå áéúë éîøìéúô óÐ

dyrz milicb mizyte xnv" aizke .zlkz lizt spk oinn iedilc rnyn `xeziin `dc

dyrz milicb" dil jinqe ,"mizyte xnv fphry yalz `l" aizk `pixg` `xwac ."jl

cvik `d .xg` oinn `le mdn ,milicb jl dyrz mizyte xnvn :rnync ,"jl?xnv Ð

.'ek oixhet mizyte"åð÷æ"î äéì à÷ôðxnel cenlz dn "epwf" :`ipzc .rxevn iab aizkc Ð?.`ed exry lk llka epwf xry `ldeåð÷æ øîåì ãåîìú ïë òøåöî ïäë óà ìåëéÐ

."mdidl`l eidi miyecw" Ð dyr ,"eglbi `l mpwf z`te" Ð dyrz `l ;odkc dyrz `le dyr igc `we ,"epwf z`e ey`x z` ,exry lk z` glbe" rxevnc dyr iz`wcïàîìå
åùàøì ÷éôîã!"epwf"n slil ,dyre dyrz `l igcinl xifp iab Ðêéîòèìå êì øîài`n` ,'ek dyr iz` `lc `nlra ol `niiwc `d ,slinl dil ded odkn xifpl il zxn`c Ð?

!dxezd lka oicd `ede ,dyre dyrz `l igce dyr iz`c rxevn `ede odkn slipïðéôìé àì ïäëî àìàxifpa xn`z ,'ek lka dey epi`y e`l oky Ð odkl dn :jxtinl `ki`c Ð

`nlra xn`z ,dl`ya epyi oky xifpl dn :onwlck ,dipin opitli `l `nlra ikd elit`e .eay dyre dyrz `l z` igcinl ,xifp iab "ey`x" aezkd jxved jkl .lka dey `edy

meyn ,xifpn odk slinl ith sicr ikd elit` Ð dl`ya dizi`c ab lr s` .lka dey xifpe ,`ed lka dey epi`y e`l odkc li`ed ,opixnb xifpn `din odk la` .dl`ya epi`y

.xifpa ok oi`y dn ,zevn x`yc `inec ,dl`ya epi` odkc meyn ,ith sicr odkn xifpc dil `xiaq jci`le .`ed lka dey epi`y e`lc ,odkn xifp xnbinl e`le ,lka dey epyic
ïàîìå
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øîàseqale d`td siwdc `kid `xw jixhvi` ike dtwd diny `l `nlr ilekc `ax

glib"glbe"c dyr iz` ,y`xd lk glbiy oebk ,mdipy miiwl xyt`c ab lr s` Ð

"ey`x"l iwenc o`nl ,dtwd dny `nlr ilekc `l` .'ek yiwl yixcn jixte .dil igce

zkc xifpa epiidc ,dyre dyrz `l igcinl slinlyecw"e "ey`x lr xeari `l xrz" dia ai

.milicbn dil `wtp `cixb e`lc meyn Ð "didi

ïàîå`l `nrh i`n ,`cixb e`ll ey`x iwenc

lk ztwdl eli`c ?milicbn dil `wtp

`xiaqc ,`xw jixhvi` `l Ð dtwd dny y`xd

siqedc meyn eh`c ,opirci `xaqn `zyd dil

iwenc o`nc ikid ik ?ze`td lr aiigzi `l glbl

dnyc dil zi` ,xifpa epiidc dyre e`ll dil

jzrc `wlqc i`nk e`le .`xaqn dtwd

lk ztwdc opireny`l `xw irac ,`xwirn

.dtwd dny y`xd

úéöéöspk oin spkdoin lkn :rnync Ð

jlk on od mixiyn od ,spkd `diy

dil jinqe "mizyte xnv" aizke .oiwixqe

oia oixhet mizyte xnv ?cvik `d ."milicb"

oia ,mizytl mizyte xnvl xnv oebk Ð opina

on `axl oiaiig od s`y ,oiwixqe jlkl xnv

zay) "oiwilcn dna" wxta rnyn oke .dxezd

jlkl jlk oebk Ð oixhet opina oipin x`y .(a,fk

la` .mixhet opi` opina `ly .oiwixql oiwixqe

Ð dyrz `l igcile dyr izilc ,ziviva mi`lk

.ol `wtp `l izk`

éàäåiz`c `cixb e`ll ey`x dil witnc `pz

dyre dyrz `l igce dyr`kid Ð

"epwf"n dil `wtp ?dilpn ,lka dey epi`c

`hiyt i`n` :denzl oi`e .jlede yxtnck

`lc jzrc `wlq i`c :xnel yi ?igcc cenlzdl

dey epi`ya dyre dyrz `l igce dyr iz`

,`cixb e`ll "ey`x" witnc o`nl ok m` Ð lka

izkec lka ol `niiw `d Ð milicb yixc `le

deyd elit` ,`cixb dyrz `l igce dyr iz`c

,lka dey epi` oky Ð dtwdn i` ?olpn ,lka

e`l elit`c ,jixhvi` [`l] ditebl i`ce `l`

lif`e yxtnck ,lka dey epi`yk igc dyre

m` ,dtwdc "ey`x" el xzii` ok m`e ."epwf"a

deyl oipr edipz Ð lka dey epi`yl oipr epi`

igcc olpn ira `we .ol `hiyt ikd meyne .lka

`ibeqc .lka dey epi`yk dyre dyrz `l dyr

cenlzdl dil `xiaq (`,d) zenaic `nw wxtc

`z` "ey`x"c `xwc jzrc `wlqc ,ocic `ibeqk

dny y`xd lk ztwdc dteb `id opireny`l

dil opircic ocic `ibeqa `pwqnk `le ,dtwd

.ziyixtck ,`xaqnà÷ôðepwfn dilaizkc Ð

zi`c .ok rxevn odk s` leki :"exry lk glibe" xn`p xak `lde ?cenll `a dn ,rxevna

iwep Ð "exry lk glibe" aizkc `de ,"eidi miyecw"c dyre ,dzgydc dyrz `l dia

.eize`it ehxnpa
xifp

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

àéðúå ."BLàø" øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî óà ìBëé̈©§¨¥©§©Ÿ§©§¨
éab øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî "BLàø" :Cãéà¦¨Ÿ©©§©§¦¤¤¡©©¥

øéæðòøBöî øéæð óà ìBëé ,"BLàø ìò øáòé àì øòz" ¨¦©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ¨©¨¦§¨
;àéä éàpz åàì éàî ."BLàø" øîBì ãeîìz ¯ ïk¥©§©Ÿ©¨©¨¥¦
àì Làøä ìk úôwä :øáñ÷ ,øéæpî øîàc ïàîì§©§¨©¦¨¦¨¨©©¨©¨¨Ÿ¨
äNòz àì úà éçãéîì ¯ àø÷ àúà éëå ,äôwä dîL§¨©¨¨§¦£¨§¨§¦§¥¤Ÿ©£¤
,äôwä dîL Làøä ìk úôwä :øáñ Cãéàå .äNòå©£¥§¦¨¨©©¨©¨¨Ÿ§¨©¨¨
:àáø øîà ¯ ?àãéøb åàì éçãéîì ¯ àø÷ àúà éëå§¦£¨§¨§¦§¥¨§¥¨£©¨¨
éëå ,äôwä dîL àì Làøä ìk úôwä àîìò élekc§¥¨§¨©¨©¨¨Ÿ¨§¨©¨¨§¦

éwäL ïBâk ¯ àø÷ àúàeléàc ïåék ;çléb óBqáìe ó £¨§¨§¤¦¦§©¦¥©¥¨§¦
éwä ék ,áéiçéî àì ¯ àðîéæ ãça déçìbóBqáìe ó ©§¥§©¦§¨¨¦©©¦¦¦§©

øîàäå ?éëä àø÷ áúk éîe ¯ .áéiçéî àì éîð ¯ çléb¦¥©©¦¨¦©©¦¨©§¨¨¦§¨¨©
,äNòú àìå äNò àöBî äzàL íB÷î ìk :Lé÷ì Léø¥¨¦¨¨¤©¨¥£¥§Ÿ©£¤
¯ åàì íàå ,áèeî ¯ íäéðL úà íéi÷ì ìBëé äzà íà¦©¨¨§©¥¤§¥¤¨§¦¨
úôwä àîìò élekc ,àlà !úì úà äçãéå äNò àBáé̈£¥§¦§¤¤¤¨§¥¨§¨©¨©
éçãéîì àø÷ì íé÷Bîc ïàîe .äôwä dîL Làøä ìk̈¨Ÿ§¨©¨¨©§¥¦§¨§¦§¥

éìé ¯ ?déìðî àãéøb åàì ¯ äNòå úì.íéìéãbî ó ©£¥¨§¥¨§¨¥¨¥¦§¦¦
Laìú àì" :àéðúå ,"æðèòL Laìú àì" àø÷ øîàc§¨©§¨Ÿ¦§©©©§¥§©§¨Ÿ¦§©
à÷ôðc ïàîe .íäî Eì äNòz íéìéãb àä ¯ "æðèòL©©§¥¨§¦¦©£¤§¥¤©§¨§¨
?íéìéãbî déì à÷ôð àì àîòè éàî "BLàø"î déì¥¥Ÿ©©£¨¨¨§¨¥¦§¦¦
áéúk :éîø àáøc .àúàc àeä àáøãëì :Cì øîà ¯£©¨§¦§¨¨§¨¨§¨¨¨¥§¦

ðkä úöéö ìò eðúðå"¯ "óðk ïéî,"úìëz ìéút" ó §¨§©¦¦©¨¨¦¨¨§¦§¥¤
íézLôe øîö ?ãöék àä ,"åcçé íézLôe øîö" áéúëe§¦¤¤¦§¦©§¨¨¥©¤¤¦§¦
¯ ïéðéî øàL ,ïðéîa àlL ïéa ïðéîa ïéa íéøèBt ¯§¦¥§¦¨¥¤Ÿ§¦¨§¨¦¦
àpz éàäå .ïéøèBt ïéà ¯ ïðéîa àlL ,ïéøèBt ïðéîa§¦¨§¦¤Ÿ§¦¨¥§¦§©©¨
úà éçãå äNò éúàc ,àãéøb åàìì "BLàø"ì ÷étîc§©¥§Ÿ§¨§¥¨§¨¥£¥§¨¥¤
:àéðúc ."Bð÷æ"î déì à÷ôð ¯ ?ïìðî äNòå äNòz àìŸ©£¤©£¥§¨©¨§¨¥¦§¨§©§¨
íð÷æ úàôe" øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî "Bð÷æ"§¨©©§©§¦¤¤¡©§©§¨¨
øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî ïäk óà ìBëé ,"eçlâé àìŸ§©¥¨©Ÿ¥§¨¥©§©
,äNòz àìå äNòì "BLàø"ì déì ÷étîc ïàîe ."Bð÷æ"§¨©§©¥¥§Ÿ©£¥§Ÿ©£¤

éîòèéìå ¯ !"Bð÷æ"î óìéìàîìòa ïì àîéé÷c ,C ¥©¦§¨§¦©£¦§©§¨¨§¨§¨
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קנו
miwxt dyelyaa cenr gp sc ± iriax wxtxifp

øéæðá åùàø éàäì äéì íé÷åîã ïàîìå`pngx azkc il dnl ok m` ,xifpn odk silie Ð

rxevna "epwf"?äéì éòáéî,iphidxe hwlna `le xrza `diy rxevn zglbzl Ð

dn rxevna xizd ,"epwf" xnel cenlz Ð rxevn elit` leki ,"eglbi `l mpwf" :`ipzcke

la` ,dzgyd dyery xrza `l` aezkd xq` `ly ,owf gelib iab aezkd xq`y

dyly" wxta opixn`cke .`l iphidxe hwlna

hwlna ciar jzrc `wlq i`c (a,n xifp) "oipin

dipin `xw wezyl Ð ciarw devn inp iphidxe

carilc ahen Ð xrz dia aizk `lcn ,`l eze

lk :xn`c ,yiwl yixc meyn iphidxe hwlna

dil witnc o`nle .'eke `ven dz`y mewn

,xifpac dyrz `le dyrl "ey`x" i`dl

.xrza rxevnc zglbzl "epwf" dil jixhvi`

e`ll "ey`x" i`dl dil witnc o`nl `l`

llk "epwf" azkinl dil dnl Ð `cixb?i`

`pngx aezkil Ð dyrz `le dyr meyn

e`l igcinlc rnyn iedc ,`l eze "ey`x"

inp rnyne ,"etiwz `l"c e`l ,iz`w `cixb

`lc ,`ed lewy `xw i`dc .xifp iab diyxcinl

xninl jl zi` ikd meyne ,i`w `kidn miizqn

azkinl jixhvi` mlerl !epnn mdipy e`eaiy

.odkac dyrz `le dyr igcinl meyn "epwf"

`z` ike ,"epwf" aezkil `lc zxn` i`c

`ed xifpac dyrz `le dyr igcinl "ey`x"

`le dyr dipin xnbinl `kil izk` Ð `z`c

xifpl dn :jxtinl `ki`c meyn ,odkac dyrz

"ey`x" i`dc inp zxn` i`e .dl`ya epyi oky

Ð `z`c `ed odkac dyrz `le dyr meyn

dyrz `le dyr dipin slinl jl zil izk`

i`c .oxn`ck jxtinl `ki`c meyn ,xifpac

epyi oky xifpl dn :jxtinl `ki` xifpn

epi`y e`l oky odkl dn Ð odkn i`e ,dl`ya

dyrl "epwf" dil jixhvi` jklid .lka dey

.`cixb e`ll "ey`x"e ,odkac dyrz `leøîà
øòúá åôåâ ìë íãà ì÷éî áømeyn ea oi`e Ð

."dy` zlny xab yali `l"øòù øéáòîä
éçùä úéááù.eici iliv` zgz Ðøòú ïéòëÐ

y.xrz oirk ,xyal jenqa mixtqna ffbéáéúéî
øòù úøáòäigyd ziaay oebk ,eteb lk ly Ð

.dwelc zxn` z`e .dxez ixacn dpi` Ð dexrd ziaayeä÷åì éàîzekn ,ixn`c Ð

.opaxcn zecxn
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øéæð`ed lka dey epi`y e`l oky sili `l inp odkni`n` :jxtinl ivn ded `zyde Ð

xifpc .lka dey elit` ,dyre dyrz `l igce dyr iz`c `nlrc xifpn [opitli] `l

.dl`ya epyi oky xifpl dn :jenqa opikxtc ,`gip `pwqnle !`ed lka dey

ïàîìåil dnl epwf xifpa ey`x iwencmb .`niiw dizeekc ok cenlzd yxit mpgl Ð

lirl xn`wc ,epeyl dpiy mpgl

`iran dyrz `le dyrl "ey`x" witnc o`nlc

xrza rxevn zglbzc slinl ,`ipzckl dil

`xiaqc .`wtp [`l] xifpc "ey`x"n eli`c ,`ed

xifpc (`,n xifp) oipin dyly wxt xn`c o`nk ol

eli`c ,"epwf" jixhvi` ikdle ,oixiarn lka aiig

.lif`e yxtnck ,xrza `l` dpi` owf zzgyd

`l i`n` ,"il dnl epwf" jixt ik :oeir jixve

dgec dyr oi`c ol `niiw `d jinrhile :ipyn

`l` .igcc rxevn xifpn slip ,dyre dyrz `l

epyi oky xifpl dn Ð xninl jl zi` i`n

.dl`ya

ïàîìåil dnl `cixb e`ll ey`x witncÐ

epwf oia rnync ,cal "epwf" aezkl

`l (oia) opirny dpine ,l`xyic epwf oia odkc

dyrz `l opirny dpine ,l`xyia `cixb dyrz

lr s`e !aezkd xaic `ln `xwnc ,mipdkn dyre

ira `le ,`ed `ln `xwn inp "ey`x"c ab

xifpc ey`xa `le ,`cixb ey`xa `l` inewe`l

e`le dtwdc e`l ,od oie`l ipyc mzd ip`y Ð

`xazqn `l jklid Ð "xeari `l xrz" xifpc

elit` inewe`l ,`ln `xwn i`d ilek xninl dil

e`l lkd Ð owfd zzgyd la` .xifpc ey`xa

"jpwf z`t zigyz `l" l`xyic oia ,`ed cg`

d`xp jklid ."eglbi `l mpwf z`te" mipdkc oia

c ,aezkd xaic `ln `xwnc xnelrxevnc dyr

,mipdkc e`l oia l`xyic e`l oia dgci "epwf"c

.`id zg` dxdf`c oeik

áøä"epwf"n i`c iiepyl ivn `zyde uxt epax

lka dey epi`y e`l oky jxtinl `ki`

epi` m`c "ey`x" jixhvi`e .miypa dizilc ,`ed

deyl oipr edipz Ð lka dey epi`y e`ll oipr

jkle ,od milewyc dizrc `wlqc d`xpe .lka

`l enk lka deyd `cixb dyrz `lc el dcen

wiqn Ð `kxit jd iweq`l irac icii`c ,xzei jix`d `l` ,lka dey epi`y dyre dyrz

`l odkn xifpe .dl`ya epyi oky ,sili `l xifpn odk :ipyne .zekxitc iccv ilekl lif`e

jxtinl `ki`c meyn ,ediipin opitli `l `nlrae .lka dey epi`y e`l oky Ð sili

meyn jixhvi` odkc `nil ?'ek "sili `l xifpn odk" xn`w i`nc :m"xdl dywe .oxn`ck

jkl !'ek sili `l xifpn odk :xn`wcn ,`z` xifpl "ey`x" xn`c o`nl dil xcdnwe ,`cixb e`ll "ey`x" xn`c o`nl jixt `wc :el dyw cere !opixn` `wck rxevna xrz opirac ,xrz

`l` ?rxevn odke glbn rxevn xifpc olpn Ð `cixb e`ll `z` "ey`x"c dil zi`c o`nl dzrn ,xrz opireny`l `z` "epwf"c opiwqnc oeik ,`zyd dil rnync :yxtl m"xdl d`xp

opireny`l jixhvi` xity `de :xn`z m`e ?"epwf" azkinl il dnle ,xifp `edy oia odk `edy oia ,oipr lka ixiin Ð aizk `nzq `xwc oeikc ,aezkd xac `ln `xwnc xnel jixv jigxk lr

xifp elit`y ,opirny "ey`x"n ?'ek xnel cenlz dn "epwf" ipzwc ,zglbza xzen rxevn odkc slinl "epwf" iiezi`l lirlc `pzl dil dnl :jixt ikdc ,xnel yie !xrza rxevn zglbzc

`xiaq i`cec ,inp ikd oi` :ipyne .oilewy md `pz i`dlc dil `xiaq `zydc !epwf glbn odk mby rnyn dipinc ,aizk `nzq `xwc ,dyre e`l `ki`c ab lr s` ,ey`x glbn rxevn

azk i`e .dl`ya epyi oky ,ziyixtck odk opirny ded `l "epwf" `pngx azkc e`l i` ,ikd elit`e .ey`x glbn rxevn xifp mby opirny `cixb "ey`x"ne ,aezkd xac `ln `xwnc dil

zelbl Ð `cixb dtwdc e`l xikfdy dne .dyre e`l dipin opirnyc oicd `ed Ð `cixb e`ll "ey`x" iwenc `pz ,ef `pwqn itle .lka dey epi`y e`l oky ,xifp opirny ded `l Ð "epwf"

.oxn`ck opitli `l `nlrae .`axckl dil opinwen ded milicbc `xwc .eze` dgec dyr `diy opirci ded `l `cixb e`l elit` Ð "epwf"e "ey`x"c i`xw ipd e`l i`c xaqc ,ezrc epl

tinl `ki`c ,xnelkrxevnc dyrl dn :jxtinl `ki`c :wgvi epiax xne`e !cvd dna ediiexzn slipe :xn`z m`e .dl`ya epyi oky xifpl dne ,lka dey epi`y e`l oky odkl dn :jx

.zia mely meyn ,owd geliyc dyre dyrz `l igcil rxevn ixtvc dyr `pin` jzrc `wlqc (`,`nw oileg) "owd geliy" wxta opixn` `peeb i`d ikae .zia mely `ki`cøîàax

dwel df ixd 'ek iaizin xrza eteb lk mc` lwin.xrz oirk !xn`w xrza inp ax `de .mixtqna `d xrza `d ,`iyw `l .jenqa opiyxcck "xab yali `l" meyn Ðøîàopgei iax

,opaxc Ð dwel i`n :iiepyl dil `gip `l` ,lirlc `ziixan direiql ivn dede .mixteq ixacn `l` dxez ixacn dpi` xrz zxard iaizin Ð dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd

.axc` bilt opgei iaxc rnyne ,xqe` mixtqna s` opgei iax .iccd` zeziixa elbtil `lc
`ki`
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óìéì ,äNòå äNòú àì úà éçãå äNò éúà àìc§¨¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤©£¥¥©
ïkL ¯ ïäël äî ;ïðéôìé àì ïäkî ,àlà !éçãc ïäkî¦Ÿ¥§¨¥¤¨¦Ÿ¥¨¨§¦©©§Ÿ¥¤¥

.ìka äåL BðéàL åàìéìé àì éîð ïäkî øéæðïkL ¯ ó ¨¤¥¨¤©Ÿ¨¦¦Ÿ¥©¦¨¨¥¤¥
"BLàø" éàäì íé÷Bîc ïàîe .ìka äåL BðéàL åàì̈¤¥¨¤©Ÿ©§¥§©Ÿ
"Bð÷æ" :àéðúãëì déì éòaéî ¯ !?"Bð÷æ" éì änì ,øéæða§¨¦¨¨¦§¨¦¨¥¥§¦§©§¨§¨
àì íð÷æ úàôe" øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ
."Bð÷æ" øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî ïäk óà ìBëé ,"eçlâé§©¥¨©Ÿ¥§¨¥©§©§¨

?øòúác ïìðîeìBëé ,"eçlâé àì íð÷æ úàôe" :àéðúc §¨©¦§©©§©§¨§©§¨¨Ÿ§©¥¨
àäé íéøtñîa Bçléb óààìå" øîBì ãeîìz ¯ áéiç ©¦§§¦§¨©¦§¥©¨©§©§Ÿ

è÷ìîa ïèwéì ìBëé ,úéçLú àì éà ."úéçLú©§¦¦Ÿ©§¦¨¦§¨§©§¥
,"eçlâé àì íð÷æ úàôe" øîBì ãeîìz ¯ áéiç éðèéäøáe¦§¦§¦©¨©§©§©§¨¨Ÿ§©¥
ïàîe .øòz äæ øîBà éåä ¯ äúçLä Ba LiL çeléb Bæéà¥¦©¤¥©§¨¨¡¥¥¤©©©
éì änì ,àãéøb åàìì "BLàø" éàäì déì ÷étîc§©¥¥§©Ÿ§¨§¥¨¨¨¦
òîLî ¯ ?"Bð÷æ" ázëéîì éì änìå "BLàø" ázëéîì§¦§©Ÿ§¨¨¦§¦§©§¨©§©
,äNòå äNòú àì éçãéîì òîLîe ,àãéøb åàì éçãéîì§¦§¥¨§¥¨©§©§¦§¥Ÿ©£¤©£¥
éìé àì øéæpî ïäk .ïäéðL eàBáéå ,àeä ìe÷L Ckìéäó ¦§¨¨§¨§¥¤Ÿ¥¦¨¦¨¨¥

éìé àì ïäkî øéæð ,äìàLa BðLé ïkL ¯åàì ïkL ¯ ó ¤¥¤§¦§¥¨¨¦¦Ÿ¥¨¨¥¤¥¨
íeMî ,eäéépéî ïðéôìé àì àîìòáe .ìka äåL BðéàL¤¥¨¤©Ÿ§¨§¨¨¨§¦©¦©§¦
Bôeb ìk íãà ì÷éî :áø øîà .ïøîàãk Cøôéîì àkéàc§¦¨§¦§©§©£¨©¨©©¥¥¨¨¨
¯ äåøòä úéáe éçMä úéa øéáònä :éáéúéî .øòúa§©©¥¦¥©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨
áø àäå ¯ .íéøtñîa àä ,øòúa àä ¯ .ä÷Bì äæ éøä£¥¤¤¨§©©¨§¦§¨©¦§¨©
øa àéiç éaø øîà ¯ .øòz ïéòk ¯ !øîà÷ øòúa éîð©¦§©©¨¨©§¥©©¨©©¦¦¨©
äåøòä úéáe éçMä úéa øéáònä :ïðçBé éaø øîà àaà©¨¨©©¦¨¨©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨
àlà äøBz éøácî dðéà øòéN úøáòä :éáéúéî .ä÷Bì¤¥¦¥©£¨©¥¨¥¨¦¦§¥¨¤¨
.ïðaøcî ¯ øîà÷c éîð ä÷Bì éàî ¯ !íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦©¤©¦§¨¨©¦§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc xifp(ipy meil)

äNòå äNòz àì úà éçãå äNò éúà àìc,óìéì-cnlpéçãc ïäkî. §Ÿ¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤©£¥¥©¦Ÿ¥§¨¥
àlài`ceyïðéôìé àì ïäkîoky ,zenewn x`yl cenll oi` -äî ¤¨¦Ÿ¥Ÿ¨§¦©©
ïäëì,digcl cgein mrh ea yiyïkLdf xeqi`äåL BðéàL åàì §Ÿ¥¤¥¨¤¥¨¤
ìka`l s`e ea zexdfen mpi` miypy ,lkl xeq` epi`y ,`ed ©Ÿ

dn ,ezegcl dyr gkae `ed lw jkitle ,mdizeype mipdkd zepa
m`e ,lkd mibdepd milibx dyre e`la ok oi`yokénð ïäkî øéæð̈¦¦Ÿ¥©¦

éìé àìó,xifpay dyre e`l zegcl cenll oi` mb -ïkLyi Ÿ¨¥¤¥
`edy ,`lew odk xeqi`a,ìka äåL BðéàL åàìixeqi` eli`exifp ¨¤¥¨¤©Ÿ

.miypa oiae miyp`a oia mibdepy lkl deyd e`l md
:`xnbd dywníé÷Bîc ïàîeøéæða 'BLàø' éàäìly `pzd - ©§¦§©Ÿ§¨¦

epcnll 'FW`x' ly xeziid z` cinrnd dipyd `ziixadŸ
,xifpay dyrde e`ld z` dgec rxevn zglbzyéì änìxezii ¨¨¦

ly cgein'Bð÷æ'cnlp `ly recn ,odkay dyrde e`ld ziigcl §¨
.xifpn odk

:`xnbd zvxzndéì éòaéî'Fpwf' ly dyxcd el zkxvp - ¦¨¥¥§¨
àéðúãëìlirl d`aed] `ziixaa epipyy -(`"r),[ãeîìz äî 'Bð÷æ' §¦§©§¨§¨©©§

øîBìlM z` gNbi' xn`p xak ixd ,eglbl yiy xkfp recn - ©§©©¤¨
,llka epwfe ,'FxrUøîàpL éôìmipdka(d `k `xwie)àì íð÷æ úàôe' §¨§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ

ìBëé ,'eçlâéy xnel iziidòøBöî ïäk óàepic ezrxvn `txzpy §©¥¨©Ÿ¥§¨
,ïkmiiwi 'FxrU lM z` gNbi' aezkd z`e ,epwf z` glbi `le ¥§©©¤¨§¨

,exry x`ya'Bð÷æ' øîBì ãeîìzdeEvn rxhvpy odk s`y cnll ©§©§¨§¤
.epwf glbløòúác ïìðîerxevnd ly ezglbzy epl oiipn - §¨¨¦§©©

,xrza dzevnàéðúcmipdka xn`py itl ,zxg` `ziixaa`xwie) §©§¨
(d `kìBëé ,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'y xnel iziidóàm`Bçlébz`tl §©§¨¨Ÿ§©¥¨©¦§
epwf,íéøtñîa,yxeydn xryd z` miffeb mpi`y,áéiç àäéixdy §¦§¨©¦§¥©¨

,gelib llka df ote`a gelib mbøîBì ãeîìzlv` gelib xeqi`a ©§©
l`xyi(fk hi `xwie)úéçLz àìå'dzgyd oeyle ,'Lpwf z`R z` §Ÿ©§¦¥§©§¨¤

dey dxifba epcnle ,melk xryd on xiiyn epi`y ezernyn
(:dl oiyeciw)z`tE' mipdka xn`pe ,'Lpwf z`R' l`xyia xn`p ,§©§¨¤§©

mipdk lv` s` ,dzgyda `l` xeq` epi` l`xyi lv` dn ,'mpwf§¨¨
z` zigyne ffeb epi`y mixtqna gelib la` ,dzgyda `l` epi`

e .xzen yxeydn xrydúéçLz àì éà`l `ed xeqi`d m` - ¦Ÿ©§¦
,zigydlìBëémby xnel iziidïèwéìepwf zexrylè÷ìîa ¨¦§¨§©§¥
éðèéäøáeoi`e miyxwd z` wilgdle xyiil miieyrd milk - ¦§¦§¦

didi ,mda glbl jxcd,áéiç,xryd z` zigyd ixdyãeîìz ©¨©§
øîBì,mipdka,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'zelibxde bdpndy xaca ©§©§¨¨Ÿ§©¥

,ea glbläúçLä Ba LiL çeléb Bæéàea glbl jxcd ilk dfi` - ¥¦©¤¥©§¨¨
,xryd z` zigyn mb `edeøòz äæ øîBà éåäxeqi`y oeike . ¡¥¥¤©©

dyry 'Fpwfn epcnl xy`k ok lr ,`weec xrza `ed owf zzgyd§¨
dx`iay itk] odk ly dyre e`l z` dgec rxevn zglbz ly
ly zglbzd zevny dfn ep` mircei ,[dpey`xd `ziixad
oeik ,digcl jxev did `l ok `l m`y ,xrza `l` dpi` rxevn
oeikne .iphidxe hwlna e` mixtqna zglbzd z` miiwl lekiy
dyre e`l ziigcl cnll `a 'Fpwf'y meyn wx cnlp xrz oicy§¨

.xifpn ef diigc cenll xyt`y `pzd xikfd `l okl ,odk ly
:`xnbd dywnàãéøb åàìì BLàø éàäì déì ÷étîc ïàîe`pzl - ©§©¦¥§©Ÿ§¨§¥¨

lirl `ziixad ly(:fp)rxevn mzql 'FW`x' xezii z` cinrndŸ
ztwd xeqi` z` dgec rxevn zglbzy epcnll ,xifp epi`y

,y`xdBLàø ázëéîì éì änì,dtwd xeqi` ziigcléì änìå ¨¨¦§¦§©Ÿ§¨¨¦
Bð÷æ ázëéîì,mipdk owf ly dyre e`l ziigclic `ldaezkiy §¦§©§¨

,rxevn lv` zxzen owf zglbzy epcnlnd 'Fpwf' xeziid z` wx§¨
`linn l`xyil odk oia aezkd wlig `le xg`neéçãéîì òîLî©§©§¦§¥

àãéøb åàì,l`xyi lv`yòîLîembäNòå äNòz àì éçãéîìyiy ¨§¥¨©§¨§¦§¥Ÿ©£¤©£¥
yxtl oi`e ,zernyna millkp mdipy ixdy ,mipdk owf geliba

,exiagn xzei cg`a ieaixdàeä ìe÷L Ckìéäipyy `vnp - ¦§¨¨
,dfl df milewye miey micenildeàBáéåecnlie -,ïäéðLlky §¨¨§¥¤

,micnlp mdipy ,cg` `xwnn deya mirnzyn micenil ipyy
.dtwd xeqi` ziigcl 'ey`x' xezii il dnle

z` cenll xyt` i`e miweqtd ipya jxev yi :`xnbd zvxzn
ly dyre e`l ziigcly meyn ,cg` ieaixn mdipyàì øéæpî ïäkŸ¥¦¨¦Ÿ

éìéóxifpa oicd dpeyy xnel yiy ,[ecnll xyt` i`-]BðLé ïkL ¨¥¤¥¤§
äìàLa,eixeqi` z` el xizie ezexifp lr mkgl l`ydl lekiy - ¦§¥¨

l`ydl leki oi` odk ok oi`y dn ,dyr iptn migcp md jkitle
enke .eixeqi` lrokì ïäkî øéæðéìé àó,[ecnll xyt` i`-]ïkL ¨¦¦Ÿ¥Ÿ¨¥¤¥

`ed owf zglbz xeqi`ìka äåL BðéàL åàì,mlekl xeq` epi`y - ¨¤¥¨¤©Ÿ
,ezegcl dyr gka jkitle ,ea zexdfen mpi` miypyok oi`y dn

:`xnbd dtiqen .miypa mb deya mleka mibdepy xifp ixeqi`
eäéépéî ïðéôìé àì àîìòáeodkn micnel oi`y mrhd mb edf - §¨§¨Ÿ¨§¦©¦©§

,dxezd lka dyre e`l dgci dyry xifpneCøôéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¦§©
,cenild jextl yiy iptn -ïøîàãk,dk cr epxn`y itk - ¦§£¨¨

epi` exeqi`y `lew yi odkae ,dl`ya epyiy `lew yi xifpay
:dxezay mixeqi`d x`y ok oi`y dn ,lka dey

dxeza aezk(d ak mixac)x`eane ,'dX` zlnU xaB yAli `le'§Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨
mb `l` ,dy` icba zyiala wx `l `ed xeqi`dy `xnba
z` zxxan `xnbd .miypl micgeind eteba mixac x`y ziiyra

:xeqi`d ixcbì÷éî áø øîàglbn -íãàxry,øòúa Bôeb ìk ¨©©¥¥¨¨¨§©©
,dexrd ziae igyd zia ly xry elit`xeqi` meyn jka oi`e

.'yali `l'
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøéáònäxryéçMä úéa ¥¦¥©©£¦¥©¤¦

ä÷Bì äæ éøä ,äåøòä úéáe.xacd xeq`y ixd .'yali `l' meyn ¥¨¤§¨£¥¤¤
:`xnbd zvxznàägelib lr zxacn zxqe`y `ziixad -øòúa ¨§©©
e ,miypd jxckàägelib lr xaic xizdy ax -íéøtñîaoi`y ¨§¦§¨©¦

.xeqi` jka oi` okle ,mda glbl miypd jxc
:`xnbd dywnøîà÷ øòúa énð áø àäåxikfd eixaca ax ixde - §¨©©¦§©©¨¨©

.ea glbl xzeny ,'xrza' yxetnaax zpeek :`xnbd zvxzn
mixtqnløòz ïéòkxyal jenq xfeby df ote`a elit`y xnele , §¥©©

jka miypd jxc oi`e mixtqna dyrpy oeik ,xrza gelibl dnece
.xzen

:zwleg drc d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
øéáònäxry z`.ä÷Bì ,äåøòä úéáe éçMä úéa ©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨¤

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøòéN úøáòäoebk ,etebn ¥¦¥©£¨©¥¨
,dexrd zia e` igyd zia lydðéàxeq`dàlà äøBz éøácî ¥¨¦¦§¥¨¤¨

íéøôBñ éøácîyper oi` opaxcn xeqi` lr ixdy ,dywe .opaxcn - ¦¦§¥§¦
.dwely opgei iax xn` ji`e zewln:`xnbd zvxznä÷Bì éàî©¤

øîà÷c énð,opgei iaxïðaøcîiecix ly zecxn zkn lawny - ©¦§¨¨©¦§©¨¨
.mdixac lr xearl lbxzi `ly opax depwizy ,dgkeze
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קנז
miwxt dyelyaa cenr gp sc ± iriax wxtxifp

øéæðá åùàø éàäì äéì íé÷åîã ïàîìå`pngx azkc il dnl ok m` ,xifpn odk silie Ð

rxevna "epwf"?äéì éòáéî,iphidxe hwlna `le xrza `diy rxevn zglbzl Ð

dn rxevna xizd ,"epwf" xnel cenlz Ð rxevn elit` leki ,"eglbi `l mpwf" :`ipzcke

la` ,dzgyd dyery xrza `l` aezkd xq` `ly ,owf gelib iab aezkd xq`y

dyly" wxta opixn`cke .`l iphidxe hwlna

hwlna ciar jzrc `wlq i`c (a,n xifp) "oipin

dipin `xw wezyl Ð ciarw devn inp iphidxe

carilc ahen Ð xrz dia aizk `lcn ,`l eze

lk :xn`c ,yiwl yixc meyn iphidxe hwlna

dil witnc o`nle .'eke `ven dz`y mewn

,xifpac dyrz `le dyrl "ey`x" i`dl

.xrza rxevnc zglbzl "epwf" dil jixhvi`

e`ll "ey`x" i`dl dil witnc o`nl `l`

llk "epwf" azkinl dil dnl Ð `cixb?i`

`pngx aezkil Ð dyrz `le dyr meyn

e`l igcinlc rnyn iedc ,`l eze "ey`x"

inp rnyne ,"etiwz `l"c e`l ,iz`w `cixb

`lc ,`ed lewy `xw i`dc .xifp iab diyxcinl

xninl jl zi` ikd meyne ,i`w `kidn miizqn

azkinl jixhvi` mlerl !epnn mdipy e`eaiy

.odkac dyrz `le dyr igcinl meyn "epwf"

`z` ike ,"epwf" aezkil `lc zxn` i`c

`ed xifpac dyrz `le dyr igcinl "ey`x"

`le dyr dipin xnbinl `kil izk` Ð `z`c

xifpl dn :jxtinl `ki`c meyn ,odkac dyrz

"ey`x" i`dc inp zxn` i`e .dl`ya epyi oky

Ð `z`c `ed odkac dyrz `le dyr meyn

dyrz `le dyr dipin slinl jl zil izk`

i`c .oxn`ck jxtinl `ki`c meyn ,xifpac

epyi oky xifpl dn :jxtinl `ki` xifpn

epi`y e`l oky odkl dn Ð odkn i`e ,dl`ya

dyrl "epwf" dil jixhvi` jklid .lka dey

.`cixb e`ll "ey`x"e ,odkac dyrz `leøîà
øòúá åôåâ ìë íãà ì÷éî áømeyn ea oi`e Ð

."dy` zlny xab yali `l"øòù øéáòîä
éçùä úéááù.eici iliv` zgz Ðøòú ïéòëÐ

y.xrz oirk ,xyal jenqa mixtqna ffbéáéúéî
øòù úøáòäigyd ziaay oebk ,eteb lk ly Ð

.dwelc zxn` z`e .dxez ixacn dpi` Ð dexrd ziaayeä÷åì éàîzekn ,ixn`c Ð

.opaxcn zecxn
àëéà
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øéæð`ed lka dey epi`y e`l oky sili `l inp odkni`n` :jxtinl ivn ded `zyde Ð

xifpc .lka dey elit` ,dyre dyrz `l igce dyr iz`c `nlrc xifpn [opitli] `l

.dl`ya epyi oky xifpl dn :jenqa opikxtc ,`gip `pwqnle !`ed lka dey

ïàîìåil dnl epwf xifpa ey`x iwencmb .`niiw dizeekc ok cenlzd yxit mpgl Ð

lirl xn`wc ,epeyl dpiy mpgl

`iran dyrz `le dyrl "ey`x" witnc o`nlc

xrza rxevn zglbzc slinl ,`ipzckl dil

`xiaqc .`wtp [`l] xifpc "ey`x"n eli`c ,`ed

xifpc (`,n xifp) oipin dyly wxt xn`c o`nk ol

eli`c ,"epwf" jixhvi` ikdle ,oixiarn lka aiig

.lif`e yxtnck ,xrza `l` dpi` owf zzgyd

`l i`n` ,"il dnl epwf" jixt ik :oeir jixve

dgec dyr oi`c ol `niiw `d jinrhile :ipyn

`l` .igcc rxevn xifpn slip ,dyre dyrz `l

epyi oky xifpl dn Ð xninl jl zi` i`n

.dl`ya

ïàîìåil dnl `cixb e`ll ey`x witncÐ

epwf oia rnync ,cal "epwf" aezkl

`l (oia) opirny dpine ,l`xyic epwf oia odkc

dyrz `l opirny dpine ,l`xyia `cixb dyrz

lr s`e !aezkd xaic `ln `xwnc ,mipdkn dyre

ira `le ,`ed `ln `xwn inp "ey`x"c ab

xifpc ey`xa `le ,`cixb ey`xa `l` inewe`l

e`le dtwdc e`l ,od oie`l ipyc mzd ip`y Ð

`xazqn `l jklid Ð "xeari `l xrz" xifpc

elit` inewe`l ,`ln `xwn i`d ilek xninl dil

e`l lkd Ð owfd zzgyd la` .xifpc ey`xa

"jpwf z`t zigyz `l" l`xyic oia ,`ed cg`

d`xp jklid ."eglbi `l mpwf z`te" mipdkc oia

c ,aezkd xaic `ln `xwnc xnelrxevnc dyr

,mipdkc e`l oia l`xyic e`l oia dgci "epwf"c

.`id zg` dxdf`c oeik

áøä"epwf"n i`c iiepyl ivn `zyde uxt epax

lka dey epi`y e`l oky jxtinl `ki`

epi` m`c "ey`x" jixhvi`e .miypa dizilc ,`ed

deyl oipr edipz Ð lka dey epi`y e`ll oipr

jkle ,od milewyc dizrc `wlqc d`xpe .lka

`l enk lka deyd `cixb dyrz `lc el dcen

wiqn Ð `kxit jd iweq`l irac icii`c ,xzei jix`d `l` ,lka dey epi`y dyre dyrz

`l odkn xifpe .dl`ya epyi oky ,sili `l xifpn odk :ipyne .zekxitc iccv ilekl lif`e

jxtinl `ki`c meyn ,ediipin opitli `l `nlrae .lka dey epi`y e`l oky Ð sili

meyn jixhvi` odkc `nil ?'ek "sili `l xifpn odk" xn`w i`nc :m"xdl dywe .oxn`ck

jkl !'ek sili `l xifpn odk :xn`wcn ,`z` xifpl "ey`x" xn`c o`nl dil xcdnwe ,`cixb e`ll "ey`x" xn`c o`nl jixt `wc :el dyw cere !opixn` `wck rxevna xrz opirac ,xrz

`l` ?rxevn odke glbn rxevn xifpc olpn Ð `cixb e`ll `z` "ey`x"c dil zi`c o`nl dzrn ,xrz opireny`l `z` "epwf"c opiwqnc oeik ,`zyd dil rnync :yxtl m"xdl d`xp

opireny`l jixhvi` xity `de :xn`z m`e ?"epwf" azkinl il dnle ,xifp `edy oia odk `edy oia ,oipr lka ixiin Ð aizk `nzq `xwc oeikc ,aezkd xac `ln `xwnc xnel jixv jigxk lr

xifp elit`y ,opirny "ey`x"n ?'ek xnel cenlz dn "epwf" ipzwc ,zglbza xzen rxevn odkc slinl "epwf" iiezi`l lirlc `pzl dil dnl :jixt ikdc ,xnel yie !xrza rxevn zglbzc

`xiaq i`cec ,inp ikd oi` :ipyne .oilewy md `pz i`dlc dil `xiaq `zydc !epwf glbn odk mby rnyn dipinc ,aizk `nzq `xwc ,dyre e`l `ki`c ab lr s` ,ey`x glbn rxevn

azk i`e .dl`ya epyi oky ,ziyixtck odk opirny ded `l "epwf" `pngx azkc e`l i` ,ikd elit`e .ey`x glbn rxevn xifp mby opirny `cixb "ey`x"ne ,aezkd xac `ln `xwnc dil

zelbl Ð `cixb dtwdc e`l xikfdy dne .dyre e`l dipin opirnyc oicd `ed Ð `cixb e`ll "ey`x" iwenc `pz ,ef `pwqn itle .lka dey epi`y e`l oky ,xifp opirny ded `l Ð "epwf"

.oxn`ck opitli `l `nlrae .`axckl dil opinwen ded milicbc `xwc .eze` dgec dyr `diy opirci ded `l `cixb e`l elit` Ð "epwf"e "ey`x"c i`xw ipd e`l i`c xaqc ,ezrc epl

tinl `ki`c ,xnelkrxevnc dyrl dn :jxtinl `ki`c :wgvi epiax xne`e !cvd dna ediiexzn slipe :xn`z m`e .dl`ya epyi oky xifpl dne ,lka dey epi`y e`l oky odkl dn :jx

.zia mely meyn ,owd geliyc dyre dyrz `l igcil rxevn ixtvc dyr `pin` jzrc `wlqc (`,`nw oileg) "owd geliy" wxta opixn` `peeb i`d ikae .zia mely `ki`cøîàax

dwel df ixd 'ek iaizin xrza eteb lk mc` lwin.xrz oirk !xn`w xrza inp ax `de .mixtqna `d xrza `d ,`iyw `l .jenqa opiyxcck "xab yali `l" meyn Ðøîàopgei iax

,opaxc Ð dwel i`n :iiepyl dil `gip `l` ,lirlc `ziixan direiql ivn dede .mixteq ixacn `l` dxez ixacn dpi` xrz zxard iaizin Ð dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd

.axc` bilt opgei iaxc rnyne ,xqe` mixtqna s` opgei iax .iccd` zeziixa elbtil `lc
`ki`
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óìéì ,äNòå äNòú àì úà éçãå äNò éúà àìc§¨¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤©£¥¥©
ïkL ¯ ïäël äî ;ïðéôìé àì ïäkî ,àlà !éçãc ïäkî¦Ÿ¥§¨¥¤¨¦Ÿ¥¨¨§¦©©§Ÿ¥¤¥

.ìka äåL BðéàL åàìéìé àì éîð ïäkî øéæðïkL ¯ ó ¨¤¥¨¤©Ÿ¨¦¦Ÿ¥©¦¨¨¥¤¥
"BLàø" éàäì íé÷Bîc ïàîe .ìka äåL BðéàL åàì̈¤¥¨¤©Ÿ©§¥§©Ÿ
"Bð÷æ" :àéðúãëì déì éòaéî ¯ !?"Bð÷æ" éì änì ,øéæða§¨¦¨¨¦§¨¦¨¥¥§¦§©§¨§¨
àì íð÷æ úàôe" øîàpL éôì ?øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ
."Bð÷æ" øîBì ãeîìz ¯ ïk òøBöî ïäk óà ìBëé ,"eçlâé§©¥¨©Ÿ¥§¨¥©§©§¨

?øòúác ïìðîeìBëé ,"eçlâé àì íð÷æ úàôe" :àéðúc §¨©¦§©©§©§¨§©§¨¨Ÿ§©¥¨
àäé íéøtñîa Bçléb óààìå" øîBì ãeîìz ¯ áéiç ©¦§§¦§¨©¦§¥©¨©§©§Ÿ

è÷ìîa ïèwéì ìBëé ,úéçLú àì éà ."úéçLú©§¦¦Ÿ©§¦¨¦§¨§©§¥
,"eçlâé àì íð÷æ úàôe" øîBì ãeîìz ¯ áéiç éðèéäøáe¦§¦§¦©¨©§©§©§¨¨Ÿ§©¥
ïàîe .øòz äæ øîBà éåä ¯ äúçLä Ba LiL çeléb Bæéà¥¦©¤¥©§¨¨¡¥¥¤©©©
éì änì ,àãéøb åàìì "BLàø" éàäì déì ÷étîc§©¥¥§©Ÿ§¨§¥¨¨¨¦
òîLî ¯ ?"Bð÷æ" ázëéîì éì änìå "BLàø" ázëéîì§¦§©Ÿ§¨¨¦§¦§©§¨©§©
,äNòå äNòú àì éçãéîì òîLîe ,àãéøb åàì éçãéîì§¦§¥¨§¥¨©§©§¦§¥Ÿ©£¤©£¥
éìé àì øéæpî ïäk .ïäéðL eàBáéå ,àeä ìe÷L Ckìéäó ¦§¨¨§¨§¥¤Ÿ¥¦¨¦¨¨¥

éìé àì ïäkî øéæð ,äìàLa BðLé ïkL ¯åàì ïkL ¯ ó ¤¥¤§¦§¥¨¨¦¦Ÿ¥¨¨¥¤¥¨
íeMî ,eäéépéî ïðéôìé àì àîìòáe .ìka äåL BðéàL¤¥¨¤©Ÿ§¨§¨¨¨§¦©¦©§¦
Bôeb ìk íãà ì÷éî :áø øîà .ïøîàãk Cøôéîì àkéàc§¦¨§¦§©§©£¨©¨©©¥¥¨¨¨
¯ äåøòä úéáe éçMä úéa øéáònä :éáéúéî .øòúa§©©¥¦¥©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨
áø àäå ¯ .íéøtñîa àä ,øòúa àä ¯ .ä÷Bì äæ éøä£¥¤¤¨§©©¨§¦§¨©¦§¨©
øa àéiç éaø øîà ¯ .øòz ïéòk ¯ !øîà÷ øòúa éîð©¦§©©¨¨©§¥©©¨©©¦¦¨©
äåøòä úéáe éçMä úéa øéáònä :ïðçBé éaø øîà àaà©¨¨©©¦¨¨©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨
àlà äøBz éøácî dðéà øòéN úøáòä :éáéúéî .ä÷Bì¤¥¦¥©£¨©¥¨¥¨¦¦§¥¨¤¨
.ïðaøcî ¯ øîà÷c éîð ä÷Bì éàî ¯ !íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦©¤©¦§¨¨©¦§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gp sc xifp(ipy meil)

äNòå äNòz àì úà éçãå äNò éúà àìc,óìéì-cnlpéçãc ïäkî. §Ÿ¨¥£¥§¨¥¤Ÿ©£¤©£¥¥©¦Ÿ¥§¨¥
àlài`ceyïðéôìé àì ïäkîoky ,zenewn x`yl cenll oi` -äî ¤¨¦Ÿ¥Ÿ¨§¦©©
ïäëì,digcl cgein mrh ea yiyïkLdf xeqi`äåL BðéàL åàì §Ÿ¥¤¥¨¤¥¨¤
ìka`l s`e ea zexdfen mpi` miypy ,lkl xeq` epi`y ,`ed ©Ÿ

dn ,ezegcl dyr gkae `ed lw jkitle ,mdizeype mipdkd zepa
m`e ,lkd mibdepd milibx dyre e`la ok oi`yokénð ïäkî øéæð̈¦¦Ÿ¥©¦

éìé àìó,xifpay dyre e`l zegcl cenll oi` mb -ïkLyi Ÿ¨¥¤¥
`edy ,`lew odk xeqi`a,ìka äåL BðéàL åàìixeqi` eli`exifp ¨¤¥¨¤©Ÿ

.miypa oiae miyp`a oia mibdepy lkl deyd e`l md
:`xnbd dywníé÷Bîc ïàîeøéæða 'BLàø' éàäìly `pzd - ©§¦§©Ÿ§¨¦

epcnll 'FW`x' ly xeziid z` cinrnd dipyd `ziixadŸ
,xifpay dyrde e`ld z` dgec rxevn zglbzyéì änìxezii ¨¨¦

ly cgein'Bð÷æ'cnlp `ly recn ,odkay dyrde e`ld ziigcl §¨
.xifpn odk

:`xnbd zvxzndéì éòaéî'Fpwf' ly dyxcd el zkxvp - ¦¨¥¥§¨
àéðúãëìlirl d`aed] `ziixaa epipyy -(`"r),[ãeîìz äî 'Bð÷æ' §¦§©§¨§¨©©§

øîBìlM z` gNbi' xn`p xak ixd ,eglbl yiy xkfp recn - ©§©©¤¨
,llka epwfe ,'FxrUøîàpL éôìmipdka(d `k `xwie)àì íð÷æ úàôe' §¨§¦¤¤¡©§©§¨¨Ÿ

ìBëé ,'eçlâéy xnel iziidòøBöî ïäk óàepic ezrxvn `txzpy §©¥¨©Ÿ¥§¨
,ïkmiiwi 'FxrU lM z` gNbi' aezkd z`e ,epwf z` glbi `le ¥§©©¤¨§¨

,exry x`ya'Bð÷æ' øîBì ãeîìzdeEvn rxhvpy odk s`y cnll ©§©§¨§¤
.epwf glbløòúác ïìðîerxevnd ly ezglbzy epl oiipn - §¨¨¦§©©

,xrza dzevnàéðúcmipdka xn`py itl ,zxg` `ziixaa`xwie) §©§¨
(d `kìBëé ,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'y xnel iziidóàm`Bçlébz`tl §©§¨¨Ÿ§©¥¨©¦§
epwf,íéøtñîa,yxeydn xryd z` miffeb mpi`y,áéiç àäéixdy §¦§¨©¦§¥©¨

,gelib llka df ote`a gelib mbøîBì ãeîìzlv` gelib xeqi`a ©§©
l`xyi(fk hi `xwie)úéçLz àìå'dzgyd oeyle ,'Lpwf z`R z` §Ÿ©§¦¥§©§¨¤

dey dxifba epcnle ,melk xryd on xiiyn epi`y ezernyn
(:dl oiyeciw)z`tE' mipdka xn`pe ,'Lpwf z`R' l`xyia xn`p ,§©§¨¤§©

mipdk lv` s` ,dzgyda `l` xeq` epi` l`xyi lv` dn ,'mpwf§¨¨
z` zigyne ffeb epi`y mixtqna gelib la` ,dzgyda `l` epi`

e .xzen yxeydn xrydúéçLz àì éà`l `ed xeqi`d m` - ¦Ÿ©§¦
,zigydlìBëémby xnel iziidïèwéìepwf zexrylè÷ìîa ¨¦§¨§©§¥
éðèéäøáeoi`e miyxwd z` wilgdle xyiil miieyrd milk - ¦§¦§¦

didi ,mda glbl jxcd,áéiç,xryd z` zigyd ixdyãeîìz ©¨©§
øîBì,mipdka,'eçlâé àì íð÷æ úàôe'zelibxde bdpndy xaca ©§©§¨¨Ÿ§©¥

,ea glbläúçLä Ba LiL çeléb Bæéàea glbl jxcd ilk dfi` - ¥¦©¤¥©§¨¨
,xryd z` zigyn mb `edeøòz äæ øîBà éåäxeqi`y oeike . ¡¥¥¤©©

dyry 'Fpwfn epcnl xy`k ok lr ,`weec xrza `ed owf zzgyd§¨
dx`iay itk] odk ly dyre e`l z` dgec rxevn zglbz ly
ly zglbzd zevny dfn ep` mircei ,[dpey`xd `ziixad
oeik ,digcl jxev did `l ok `l m`y ,xrza `l` dpi` rxevn
oeikne .iphidxe hwlna e` mixtqna zglbzd z` miiwl lekiy
dyre e`l ziigcl cnll `a 'Fpwf'y meyn wx cnlp xrz oicy§¨

.xifpn ef diigc cenll xyt`y `pzd xikfd `l okl ,odk ly
:`xnbd dywnàãéøb åàìì BLàø éàäì déì ÷étîc ïàîe`pzl - ©§©¦¥§©Ÿ§¨§¥¨

lirl `ziixad ly(:fp)rxevn mzql 'FW`x' xezii z` cinrndŸ
ztwd xeqi` z` dgec rxevn zglbzy epcnll ,xifp epi`y

,y`xdBLàø ázëéîì éì änì,dtwd xeqi` ziigcléì änìå ¨¨¦§¦§©Ÿ§¨¨¦
Bð÷æ ázëéîì,mipdk owf ly dyre e`l ziigclic `ldaezkiy §¦§©§¨

,rxevn lv` zxzen owf zglbzy epcnlnd 'Fpwf' xeziid z` wx§¨
`linn l`xyil odk oia aezkd wlig `le xg`neéçãéîì òîLî©§©§¦§¥

àãéøb åàì,l`xyi lv`yòîLîembäNòå äNòz àì éçãéîìyiy ¨§¥¨©§¨§¦§¥Ÿ©£¤©£¥
yxtl oi`e ,zernyna millkp mdipy ixdy ,mipdk owf geliba

,exiagn xzei cg`a ieaixdàeä ìe÷L Ckìéäipyy `vnp - ¦§¨¨
,dfl df milewye miey micenildeàBáéåecnlie -,ïäéðLlky §¨¨§¥¤

,micnlp mdipy ,cg` `xwnn deya mirnzyn micenil ipyy
.dtwd xeqi` ziigcl 'ey`x' xezii il dnle

z` cenll xyt` i`e miweqtd ipya jxev yi :`xnbd zvxzn
ly dyre e`l ziigcly meyn ,cg` ieaixn mdipyàì øéæpî ïäkŸ¥¦¨¦Ÿ

éìéóxifpa oicd dpeyy xnel yiy ,[ecnll xyt` i`-]BðLé ïkL ¨¥¤¥¤§
äìàLa,eixeqi` z` el xizie ezexifp lr mkgl l`ydl lekiy - ¦§¥¨

l`ydl leki oi` odk ok oi`y dn ,dyr iptn migcp md jkitle
enke .eixeqi` lrokì ïäkî øéæðéìé àó,[ecnll xyt` i`-]ïkL ¨¦¦Ÿ¥Ÿ¨¥¤¥

`ed owf zglbz xeqi`ìka äåL BðéàL åàì,mlekl xeq` epi`y - ¨¤¥¨¤©Ÿ
,ezegcl dyr gka jkitle ,ea zexdfen mpi` miypyok oi`y dn

:`xnbd dtiqen .miypa mb deya mleka mibdepy xifp ixeqi`
eäéépéî ïðéôìé àì àîìòáeodkn micnel oi`y mrhd mb edf - §¨§¨Ÿ¨§¦©¦©§

,dxezd lka dyre e`l dgci dyry xifpneCøôéîì àkéàc íeMî¦§¦¨§¦§©
,cenild jextl yiy iptn -ïøîàãk,dk cr epxn`y itk - ¦§£¨¨

epi` exeqi`y `lew yi odkae ,dl`ya epyiy `lew yi xifpay
:dxezay mixeqi`d x`y ok oi`y dn ,lka dey

dxeza aezk(d ak mixac)x`eane ,'dX` zlnU xaB yAli `le'§Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨
mb `l` ,dy` icba zyiala wx `l `ed xeqi`dy `xnba
z` zxxan `xnbd .miypl micgeind eteba mixac x`y ziiyra

:xeqi`d ixcbì÷éî áø øîàglbn -íãàxry,øòúa Bôeb ìk ¨©©¥¥¨¨¨§©©
,dexrd ziae igyd zia ly xry elit`xeqi` meyn jka oi`e

.'yali `l'
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøéáònäxryéçMä úéa ¥¦¥©©£¦¥©¤¦

ä÷Bì äæ éøä ,äåøòä úéáe.xacd xeq`y ixd .'yali `l' meyn ¥¨¤§¨£¥¤¤
:`xnbd zvxznàägelib lr zxacn zxqe`y `ziixad -øòúa ¨§©©
e ,miypd jxckàägelib lr xaic xizdy ax -íéøtñîaoi`y ¨§¦§¨©¦

.xeqi` jka oi` okle ,mda glbl miypd jxc
:`xnbd dywnøîà÷ øòúa énð áø àäåxikfd eixaca ax ixde - §¨©©¦§©©¨¨©

.ea glbl xzeny ,'xrza' yxetnaax zpeek :`xnbd zvxzn
mixtqnløòz ïéòkxyal jenq xfeby df ote`a elit`y xnele , §¥©©

jka miypd jxc oi`e mixtqna dyrpy oeik ,xrza gelibl dnece
.xzen

:zwleg drc d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
øéáònäxry z`.ä÷Bì ,äåøòä úéáe éçMä úéa ©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨¤

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøòéN úøáòäoebk ,etebn ¥¦¥©£¨©¥¨
,dexrd zia e` igyd zia lydðéàxeq`dàlà äøBz éøácî ¥¨¦¦§¥¨¤¨

íéøôBñ éøácîyper oi` opaxcn xeqi` lr ixdy ,dywe .opaxcn - ¦¦§¥§¦
.dwely opgei iax xn` ji`e zewln:`xnbd zvxznä÷Bì éàî©¤

øîà÷c énð,opgei iaxïðaøcîiecix ly zecxn zkn lawny - ©¦§¨¨©¦§©¨¨
.mdixac lr xearl lbxzi `ly opax depwizy ,dgkeze
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xcde"קנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc xifp(iyily meil)

:opgei iax ixaca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
,mixne`øéáònä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàxryúéa ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©©£¦¥

íeMî ä÷Bì ,äåøòä úéáe éçMäxeqi` lr xaryøáb Laìé àì' ©¤¦¥¨¤§¨¤¦Ÿ¦§©¤¤
,'äMà úìîNzenewna xryd xiardl miypd jxc `ed oky ¦§©¦¨

.dxez xeqi` `edy rnyne .elld
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøòéN úøáòäoebk ,etebn ¥¦¥©£¨©¥¨

,dexrd ziae igyd zia lydðéàdxeq`éøácî àlà äøBz éøácî ¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥
íéøôBñlr xary meyn dwely opgei iax xn` ji`e ,opaxcn - §¦

:`xnbd zvxzn .`ziixe`c xeqi`àpz éàä ék øîàc àeäiax - §¨©¦©©¨
,ef `ziixak xaeq `ziixe`c xeqi` `edy xn`y opgei,àéðúc§©§¨

øéáònäxryLaìé àì' íeMî øáBò äæ éøä ,äåøòä úéáe éçMä úéa ©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨£¥¤¥¦Ÿ¦§©
îN øáb.'äMà úì ¤¤¦§©¦¨

:`xnbd dywnàn÷ àpúåxaeqd zncewd `ziixad ly `pzd - §©¨©¨
,opaxcn `l` epi` xeqi`dyéàäly df weqt -,'øáb Laìé àì' ©Ÿ¦§©¤¤

déa Léøc éàîeheytk eyxtl oi`y itl .eze` yxec `ed ji` - ©¨¦¥
m`e ,oldl `xnbd zx`any itke `cixb yeald ztlgd xeqi`a
,dexrd zia e` igyd zia xry gelib xeqi` oiprl eyxec epi`

:`xnbd daiyn .eyxtn `ed cvikdéì éòaéîdf weqt el jxvp - ¦¨¥¥
àéðúãëì,øîBì ãeîìz éàî ,'äMà ìò øáâ éìë äéäé àì'íà , §¦§©§¨Ÿ¦§¤§¦¤¤©¦¨©©§©¦
,eheytkäMàå äMà úìîN Léà Laìé àlLyalz `l,Léà úìîN ¤Ÿ¦§©¦¦§©¦¨§¦¨¦§©¦

øîàð øák éøädUr lM Lidl` 'd zarFz iM' weqtd jynda £¥§¨¤¡©¦£©¡Ÿ¤¨Ÿ¥
dilr xidfn aezkdy dxiardy epcnle ,'dN`àéä äáòBz- ¥¤¥¨¦

,zepf dyrnåyeald z` silgn m`äáòBz ïàk ïéààlà .jk §¥¨¥¨¤¨
,weqtd yexitäMà úìîN Léà Laìé àlLjlie,íéLpä ïéa áLéå ¤Ÿ¦§©¦¦§©¦¨§¥¥¥©¨¦

äMàåyalz `lLéà úìîNjlze,íéLðàä ïéa áLúåaexir edfy §¦¨¦§©¦§¥¥¥¨£¨¦
.darez `idy zepf icil `iand

:`ziixad jyndá÷òé ïa øæòéìà éaøe wlegøîBàweqtdy ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
,eheytkàì' øîBì ãeîìz ,äîçìnì ïééæ éìëa äMà àöz àlL ïépî¦©¦¤Ÿ¥¥¦¨¦§¥©¦©¦§¨¨©§©Ÿ

'äMà ìò øáâ éìë äéäéilk mde ,cala mixabl creind ilk epiidc ¦§¤§¦¤¤©¦¨
.mixabl wx micreind oiif,'äMà úìîN øáb Laìé àìå'cnln §Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨

ïwúé àlLhywi -Léàenvr z`äMà éðewéúajxcy miheyiwa - ¤Ÿ§©¥¦§¦¥¦¨
e` igyd zia xry zxarde qekxt legik oebk ,mzeyrl miyp

.dexrd zia
:dexrd zia e` igyd zia gelib iabl sqep oic d`ian `xnbd

øzeî øéæða ,ïîçð áø øîàzia e` igyd zia xry z` glbl `ed ¨©©©§¨§¨¦¨
xrza dexrd,lk z` glbl epic zexifpd zelkay xg`ny

`ly envr lr d`xd xak ,i`pb icil envr `iane ey`x zexry
er epi`y lke ,el iep mdy mixacn el ztki`oi` iep myl dy

:`xnbd zniiqn .xzene ,miyp jxcl aygpdéúååk àúëìéä úéìå§¥¦§§¨§¨¥

e` igyd zia xry z` glbl xifpl xeq`e ,ongp axk dkld oi`e -
.mixg`l enk dexrd zia

:dyrn `xnbd d`ianàðéæç àaà øa ïBòîL éaøì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨§©¦¦§©©¨£¦¨
déì úéìc ïðçBé éaøì déìziaa xry el oi`y opgei iax z` epi`x - ¥§©¦¨¨§¥¥

dyerdy xn` envr `ed ixd ,df xry glib cvik ednze ,igyd
.'yali `l' meyn dwel okïBäì øîàxa oerny iax mdl aiyd - ¨©§

,`a`eøLð äð÷æ úîçî.elld zexryd elv` ¥£©¦§¨¨§
:df oipra dyrn cer d`ian `xnbddén÷ àãéâð áéiçúéàc àeää©§¦§©©§¦¨©¥

énà éaøcziaa zecxn zkn yper eilr lhedy cg` mc` did - §©¦©¦
,ezewldl ick eicba z` epnn ehiytdyke ,in` iax ly epic

éàìâéàdlbpçlâî àìc dééæç ,éçMä úéaepi`y in` iax d`xe - ¦§©¥©¤¦©§¥§Ÿ§©©
,igyd zia xry z` glbnde÷áéL ,énà éaø ïBäì øîàedeafrz - ¨©§©¦©¦¦§

,edewlz `leàeä àiøáç ïî ïéczia ly glbn epi`y jkny - ¥¦©§©¨
.ezewldl ie`x oi` ok lre mkg cinlz `edy gken igyd

:elld zenewnd gelib oipra dl`y d`ian `xnbdáø dépéî àòa§¨¦¥©
eäî ,àéiç éaøîi`yx didiyçlâìe` igyd zia xry z` xrza ¥©¦¦¨©§©¥©

,dexrd ziaøeñà déì øîà.'yali `l' meyndéì øîàiaxl ax ¨©¥¨¨©¥
,`iigìãb à÷ àäåoeike ,mc`d z` xrvle jx`zdl eteqe xryd §¨¨¨¥

dnl ,iep ly oewiz jxevl `le xrvn lvpdl icka `ed gelibdy
.xq`iézçt øa ,déì øîà,[mkg cinlz ly epa-]ïîælabenBì Lé ¨©¥©©§¥§©¥

enk zeriawa lcbe jled epi`y ,dexrd ziae igyd zia xryl
`l` ,y`xd xryìãb àeäL ïîæ ìkjx`zne,dcind lr xziøLBð ¨§©¤¨¥¥

,iep ly oewizl `l` mglbl mc` ipa jxc oi` ok m`e ,eil`n `ed
.xeq` okle

:ax ly ztqep dl`y d`ian `xnbd,àéiç éaøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¥©¦¦¨
eäîi`yx mc` didiyCBçìe` igyd ziaa eci ipxetiva jkgl - ©¨

.xryd myn ylzi jekigd ici lry ick dexrd zia,déì øîà̈©¥
.øeñà,l`ye ax siqedeeäî Bcâáaz` myn xiydl xzen m`d - ¨§¦§©

.cbaa jekig ici lr xryd,øzeî déì øîàmiypd jxc oi`y oeik ¨©¥¨
ydl.cbaa jekig ici lr xryd z` xi

éøîàc àkéàzxqd iabl dzid `l ,jekig oipra ax ly ezl`yy ¦¨§¨§¥
`l` ,dexrd zia e` igyd zia xrydépéî àòaoeiwp zaeg iabl §¨¦¥

mici,älôúaeteba zrbl `ly xdfdl jixv dlitzd zryay ¦§¦¨
,ax l`ye ,miqeknd zenewnaéàî Bcâáawqtd ici lr m`d - §¦§©

.dlitzd zrya elld zenewna jekigd xzen cba,déì øîà̈©¥
.øeñà̈

:`xnbd zniiqndéúååk àúëìéä úéìå,`iig iaxk dkld oi` - §¥¦§§¨§¨¥
:jka zetphin eici oi`y meyn ,cba wqtd ici lr jkgl xzene
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים 

מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו מ"ח, בו כותב ר"פ מעניני הפצת המעינות, ויהי רצון שיתוסף 

בהפעולות האמורות כהנה וכהנה בתוככי שאר פעולות להפצת היהדות המסורתית, שבד"מ יתוסף 

בערך  ככה  כ"פ  בגשמיות  הוא  למטה  בפרט שבהשתלשלות מלמעלה  הגשמים  בענינים  וכהנה  כהנה 

הרוחניות, וכידוע הדוגמא אשר בהקרבת עוף אחד ע"ג המזבח נעשית עליית עולמות עליונים ונמשכת 

ברכה רבה בעניני האדם.

ובפרט אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט עת וזמן מסוגל להפצת 

המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט.

miwxt dyelya` cenr hp sc ± iriax wxtxifp
éøîàã àëéàdy`e ,"dy` zlny xab yali `l" meyn `iig iax yxtn `icdac Ð

.xry dl yiyk dl leeip `edy ,jka dkxcàî÷ àðúåixacn `l` dpi`c xaqc Ð

"yali `l" i`da yixc i`n ,mixteq?ùáìé àìù ãîìì íàjl xn` m`e ,xnelk Ð

dnl `l` ."`id darez" aezkd e`xw `l jkl Ð dy` zlny yi`d yali `ly aezkd

dy`d zlny yi`d yali `ly Ð `a `ed

.cegii meyn yegl yiy ,miypd oia ayie jlie

äîçìîì ïééæ éìëá`di `l" opinbxznck Ð

."xabc oiif oewizøáâ éìë äéäé àì øîåì ãåîìú
äùà ìò,ipiwd xag zy` lria epivny dfe Ð

enk `l` ,oiif ilka `xqiql ezbxd `ly

.(d mihtey) "dpglyz czil dci" xn`pyàìù
äùà éðå÷éúá ùéà ï÷úédil opinbxzn ikdc Ð

ly miperav icbaa qkxti `lye legki `ly Ð

.dy`äéì úéìã ïðçåé éáøì äéì àðéæçxriy Ð

.igyd ziaaéçùä úéá éàìâéàeed ik Ð

.dicbpl dip`n hytda iglynàéøáç ïî ïéã
àåä.igyd zia xiardl xeq`c rcic Ðåäî

çìâìigyd zia mixtqna Ð.ìãâ à÷ àäåÐ

.ypi`l dil xrvn `weéúçô øály epa Ð

.mkg cinlzåì ùé ìåáâoeik ,xry eze`l Ð

xyep Ð elaeql leki mc`y dnn xzei lcby

.eil`nêåçì åäî (øéæð),ecia igyd ziaa Ð

.xriyd z` xiardl ickåãâáá êåçì åäîÐ

.jekig ici lr xyep `diy ick ,igyd zia cbpk

øúåî äéì øîà`l` xrya rbep epi`e li`ed Ð

.ecbaaéøîàã àëéà:dil `irainw ikd Ð

i`n ecbaa dltza?edn lltznd ,xnelk

epi`e li`ed ,epnn mipk eltiy ick ecbaa jegl

.exyaa rbepàúëìä úéìå øåñà äéì øîà
äéúååë.xzen exyaa rbep epi`c oeikc meyn Ð

`nw `aa) lzeka jkgznd xey enk = jegl
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àëéàdidi `l meyn dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd opgei iax xn` ixn`c

mixteq ixacn `l` dxez ixacn dpi` xry zxard iaizin 'ek ilkivn `le Ð

.`xwn dinrhl dil aiqpc ,xn`w mixteq ixacn inp opgei iaxc iiepyl

àåä`pz i`d ik xn`ciiezi`l dil `gip `l` ,dwelc `ziixa jci`k iiepyl ivn iede Ð

`ki` `ziixa `iddc .`xwn dil yixcc `pz

.xn`w opaxcn dwelc ,igcinlàìxab ilk didi

yali `le" aizk inp `xwc ditiqae .dy` lr

.dy` zlny yi` yali `ly "dy` zlny xab

ixii` ikdac zxn` zivn `l `d `xwc dihytk

i`d ikae ,"`id darez" ditiqa aizk `dc ,`xw

.darez `kil `peebøéæðáxzenzia xiardl Ð

xiarn xifpy ixg` :xaqwc .dexrd ziae igyd

eze` iabl oewize iep aiyg `l ey`x xry lk

rd ziae igyd zia xiardl yi`dzile .dex

.xifpl s` xeq`c ,dizek `zklidàðéæçiaxl

dil zilc opgei[`ede] .igyd zia xry :yexit Ð

mixtqna ipyn `lcne .ezxarda aiign diteb

xeq` mixteq ixacn zegtd lklc Ð dipilwy

.mixtqna s` opgei iaxl

àåääin` iaxc dinw `cibp aiigzi`c `xab

igyd zia i`lbi` .zewln aiigzp Ð

oic deway in` iax oedl xn` glbn `lc diifge

inp opaxcnc `kd inp rnyn .`ed `ixag on

,dexrd ziaae igyd ziaa mixtqna s` xeq`

df) .xeqi` epivn `l mixai`d x`yl la`

zeklda zelecb zekldae .`qxibd efl (oeyld

:iaizin .xrza eteb lk mc` lwin ax xn` :xifp

ik .dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd

:`ipzde ?ixy ine .mixai` x`ya Ð ax xn`w

ixacn `l` dxez ixacn epi` xry zxard

meyn jixtc :wgvi epiax xne`e !mixteq

rnync ,xry zxarda `nzq ipzw `ziixac

igyd ziaa oia mixai` x`ya oia ,mewn lka

.xeq` inp mixai` x`y `nl` ,dexrd ziaae

xn`wcne .mixtqna ax xn`w ik `l` :ipyne

s` ixiin mlerl :eyexit ikdc rnyn "`l`"

Ð ax xn`wc ,dexrd ziae igyd zia xrya

.xrz oirk mixtqna epiidøîàxa `iig iax

mixteq ixacn `l` dxez ixacn epi` xry zxard iaizin dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd opgei iax xn` `a`xn`wcn ,dexrd ziae igyd zia xrya s` ixiinc ol rnyn Ð

dweqt dkldae .xriy xiardl xeq` mixai` x`yc elit`c rnyn zelecb zekld zqxib itke .opaxcn epiid Ð `ziixac dwel oke ,opaxcn Ð opgei iax xn`wc dwel i`n :ipyne .`nzq

lk mc` lwin :xn` ax :eyexit ikdc rnyne ."`l`" opiqxb `le .mixtqna ax xn`w ik :`pwqna qxebc j` ,eply zeklda enk yi mlr aeh sqei iax axd azkn dcp zeklda i`cedi axc

Ð glbl edn `iig iaxn ax irac i`de .`ziixaa ipzwck ,mixteq ixacn xaer i`ce ynn xrza la` ,xrz oirkc Ð xn`wc xrzae .dl opinwe`ck ,mixai` x`yc epiid Ð xrza eteb

ixtqna eteb lk ixyc inp axe .mixtqna eplhi Ð mixtqna ixy i`e ,exrvne xnelk ,"licb `w `de" dil xn`wcn .xeq` mixtqna s`c el aiyde ,dil `iranw mixtqnaÐ xrz oirk m

,dfk cenlzda yi daxde ."`l`" opiqxb eli`k eyexit ied mewn lkn ,"`l`" [mixtqa] aezk `lc ab lr s` [`nye] .mixtqna xeq` dexrd ziaae igyd ziaa la` ,mixai` x`ya epiid

. 'ek igyd ziaa ax ixac cinrdl xfge

éòáglbl edn `iig iaxn ax dipin[zelecb zekld] yexitle .ixy mixtqne ,xrz el xq`e ,ynn xrza `irad eply mixtqd zqxib itl .xeq` dil xn` .dexrd ziae igyd zia :yexit Ð

!mixtqna eplhi ?`iyew i`ne ."licb `w `de" xn`wcn ,d`xp oke .mixtqna s` el xq`e ,mixtqna `iradàäålicb `wdf oi` epglbiyk s` ,eze` xrvle lcbil eteqe li`ede Ð

.`xrvn lvpil `l` glbn epi`y ,iepe oewiz iexwìåáâel yidia zilc Ð lvpil `l` iepl oiekzn mc` oi`yk rnyn (opiqxb ikd) .`xrv `kile ,y`xd xriyk jlede lcb epi`y Ð

.d`xna xtzqn did `"xie`n l`eny iax axd eaxy uxt epiax axd xne` oke .ixy Ð envra leagi `ly ick d`xna lkzqnd ,ok m`e .xab ilk meynåäîjkgzdle jeglick Ð

.dizeek `zklid zile .xeq` :dil xn` .dexrd ziae igyd zia xry xiydl
ine
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קנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hp sc xifp(iyily meil)

:opgei iax ixaca xg` gqep d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¥
,mixne`øéáònä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàxryúéa ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©©£¦¥

íeMî ä÷Bì ,äåøòä úéáe éçMäxeqi` lr xaryøáb Laìé àì' ©¤¦¥¨¤§¨¤¦Ÿ¦§©¤¤
,'äMà úìîNzenewna xryd xiardl miypd jxc `ed oky ¦§©¦¨

.dxez xeqi` `edy rnyne .elld
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøòéN úøáòäoebk ,etebn ¥¦¥©£¨©¥¨

,dexrd ziae igyd zia lydðéàdxeq`éøácî àlà äøBz éøácî ¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥
íéøôBñlr xary meyn dwely opgei iax xn` ji`e ,opaxcn - §¦

:`xnbd zvxzn .`ziixe`c xeqi`àpz éàä ék øîàc àeäiax - §¨©¦©©¨
,ef `ziixak xaeq `ziixe`c xeqi` `edy xn`y opgei,àéðúc§©§¨

øéáònäxryLaìé àì' íeMî øáBò äæ éøä ,äåøòä úéáe éçMä úéa ©©£¦¥©¤¦¥¨¤§¨£¥¤¥¦Ÿ¦§©
îN øáb.'äMà úì ¤¤¦§©¦¨

:`xnbd dywnàn÷ àpúåxaeqd zncewd `ziixad ly `pzd - §©¨©¨
,opaxcn `l` epi` xeqi`dyéàäly df weqt -,'øáb Laìé àì' ©Ÿ¦§©¤¤

déa Léøc éàîeheytk eyxtl oi`y itl .eze` yxec `ed ji` - ©¨¦¥
m`e ,oldl `xnbd zx`any itke `cixb yeald ztlgd xeqi`a
,dexrd zia e` igyd zia xry gelib xeqi` oiprl eyxec epi`

:`xnbd daiyn .eyxtn `ed cvikdéì éòaéîdf weqt el jxvp - ¦¨¥¥
àéðúãëì,øîBì ãeîìz éàî ,'äMà ìò øáâ éìë äéäé àì'íà , §¦§©§¨Ÿ¦§¤§¦¤¤©¦¨©©§©¦
,eheytkäMàå äMà úìîN Léà Laìé àlLyalz `l,Léà úìîN ¤Ÿ¦§©¦¦§©¦¨§¦¨¦§©¦

øîàð øák éøädUr lM Lidl` 'd zarFz iM' weqtd jynda £¥§¨¤¡©¦£©¡Ÿ¤¨Ÿ¥
dilr xidfn aezkdy dxiardy epcnle ,'dN`àéä äáòBz- ¥¤¥¨¦

,zepf dyrnåyeald z` silgn m`äáòBz ïàk ïéààlà .jk §¥¨¥¨¤¨
,weqtd yexitäMà úìîN Léà Laìé àlLjlie,íéLpä ïéa áLéå ¤Ÿ¦§©¦¦§©¦¨§¥¥¥©¨¦

äMàåyalz `lLéà úìîNjlze,íéLðàä ïéa áLúåaexir edfy §¦¨¦§©¦§¥¥¥¨£¨¦
.darez `idy zepf icil `iand

:`ziixad jyndá÷òé ïa øæòéìà éaøe wlegøîBàweqtdy ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
,eheytkàì' øîBì ãeîìz ,äîçìnì ïééæ éìëa äMà àöz àlL ïépî¦©¦¤Ÿ¥¥¦¨¦§¥©¦©¦§¨¨©§©Ÿ

'äMà ìò øáâ éìë äéäéilk mde ,cala mixabl creind ilk epiidc ¦§¤§¦¤¤©¦¨
.mixabl wx micreind oiif,'äMà úìîN øáb Laìé àìå'cnln §Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨

ïwúé àlLhywi -Léàenvr z`äMà éðewéúajxcy miheyiwa - ¤Ÿ§©¥¦§¦¥¦¨
e` igyd zia xry zxarde qekxt legik oebk ,mzeyrl miyp

.dexrd zia
:dexrd zia e` igyd zia gelib iabl sqep oic d`ian `xnbd

øzeî øéæða ,ïîçð áø øîàzia e` igyd zia xry z` glbl `ed ¨©©©§¨§¨¦¨
xrza dexrd,lk z` glbl epic zexifpd zelkay xg`ny

`ly envr lr d`xd xak ,i`pb icil envr `iane ey`x zexry
er epi`y lke ,el iep mdy mixacn el ztki`oi` iep myl dy

:`xnbd zniiqn .xzene ,miyp jxcl aygpdéúååk àúëìéä úéìå§¥¦§§¨§¨¥

e` igyd zia xry z` glbl xifpl xeq`e ,ongp axk dkld oi`e -
.mixg`l enk dexrd zia

:dyrn `xnbd d`ianàðéæç àaà øa ïBòîL éaøì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨§©¦¦§©©¨£¦¨
déì úéìc ïðçBé éaøì déìziaa xry el oi`y opgei iax z` epi`x - ¥§©¦¨¨§¥¥

dyerdy xn` envr `ed ixd ,df xry glib cvik ednze ,igyd
.'yali `l' meyn dwel okïBäì øîàxa oerny iax mdl aiyd - ¨©§

,`a`eøLð äð÷æ úîçî.elld zexryd elv` ¥£©¦§¨¨§
:df oipra dyrn cer d`ian `xnbddén÷ àãéâð áéiçúéàc àeää©§¦§©©§¦¨©¥

énà éaøcziaa zecxn zkn yper eilr lhedy cg` mc` did - §©¦©¦
,ezewldl ick eicba z` epnn ehiytdyke ,in` iax ly epic

éàìâéàdlbpçlâî àìc dééæç ,éçMä úéaepi`y in` iax d`xe - ¦§©¥©¤¦©§¥§Ÿ§©©
,igyd zia xry z` glbnde÷áéL ,énà éaø ïBäì øîàedeafrz - ¨©§©¦©¦¦§

,edewlz `leàeä àiøáç ïî ïéczia ly glbn epi`y jkny - ¥¦©§©¨
.ezewldl ie`x oi` ok lre mkg cinlz `edy gken igyd

:elld zenewnd gelib oipra dl`y d`ian `xnbdáø dépéî àòa§¨¦¥©
eäî ,àéiç éaøîi`yx didiyçlâìe` igyd zia xry z` xrza ¥©¦¦¨©§©¥©

,dexrd ziaøeñà déì øîà.'yali `l' meyndéì øîàiaxl ax ¨©¥¨¨©¥
,`iigìãb à÷ àäåoeike ,mc`d z` xrvle jx`zdl eteqe xryd §¨¨¨¥

dnl ,iep ly oewiz jxevl `le xrvn lvpdl icka `ed gelibdy
.xq`iézçt øa ,déì øîà,[mkg cinlz ly epa-]ïîælabenBì Lé ¨©¥©©§¥§©¥

enk zeriawa lcbe jled epi`y ,dexrd ziae igyd zia xryl
`l` ,y`xd xryìãb àeäL ïîæ ìkjx`zne,dcind lr xziøLBð ¨§©¤¨¥¥

,iep ly oewizl `l` mglbl mc` ipa jxc oi` ok m`e ,eil`n `ed
.xeq` okle

:ax ly ztqep dl`y d`ian `xnbd,àéiç éaøî áø dépéî àòa§¨¦¥©¥©¦¦¨
eäîi`yx mc` didiyCBçìe` igyd ziaa eci ipxetiva jkgl - ©¨

.xryd myn ylzi jekigd ici lry ick dexrd zia,déì øîà̈©¥
.øeñà,l`ye ax siqedeeäî Bcâáaz` myn xiydl xzen m`d - ¨§¦§©

.cbaa jekig ici lr xryd,øzeî déì øîàmiypd jxc oi`y oeik ¨©¥¨
ydl.cbaa jekig ici lr xryd z` xi

éøîàc àkéàzxqd iabl dzid `l ,jekig oipra ax ly ezl`yy ¦¨§¨§¥
`l` ,dexrd zia e` igyd zia xrydépéî àòaoeiwp zaeg iabl §¨¦¥

mici,älôúaeteba zrbl `ly xdfdl jixv dlitzd zryay ¦§¦¨
,ax l`ye ,miqeknd zenewnaéàî Bcâáawqtd ici lr m`d - §¦§©

.dlitzd zrya elld zenewna jekigd xzen cba,déì øîà̈©¥
.øeñà̈

:`xnbd zniiqndéúååk àúëìéä úéìå,`iig iaxk dkld oi` - §¥¦§§¨§¨¥
:jka zetphin eici oi`y meyn ,cba wqtd ici lr jkgl xzene
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miwxt dyelya` cenr hp sc ± iriax wxtxifp
éøîàã àëéàdy`e ,"dy` zlny xab yali `l" meyn `iig iax yxtn `icdac Ð

.xry dl yiyk dl leeip `edy ,jka dkxcàî÷ àðúåixacn `l` dpi`c xaqc Ð

"yali `l" i`da yixc i`n ,mixteq?ùáìé àìù ãîìì íàjl xn` m`e ,xnelk Ð

dnl `l` ."`id darez" aezkd e`xw `l jkl Ð dy` zlny yi`d yali `ly aezkd

dy`d zlny yi`d yali `ly Ð `a `ed

.cegii meyn yegl yiy ,miypd oia ayie jlie

äîçìîì ïééæ éìëá`di `l" opinbxznck Ð

."xabc oiif oewizøáâ éìë äéäé àì øîåì ãåîìú
äùà ìò,ipiwd xag zy` lria epivny dfe Ð

enk `l` ,oiif ilka `xqiql ezbxd `ly

.(d mihtey) "dpglyz czil dci" xn`pyàìù
äùà éðå÷éúá ùéà ï÷úédil opinbxzn ikdc Ð

ly miperav icbaa qkxti `lye legki `ly Ð

.dy`äéì úéìã ïðçåé éáøì äéì àðéæçxriy Ð

.igyd ziaaéçùä úéá éàìâéàeed ik Ð

.dicbpl dip`n hytda iglynàéøáç ïî ïéã
àåä.igyd zia xiardl xeq`c rcic Ðåäî

çìâìigyd zia mixtqna Ð.ìãâ à÷ àäåÐ

.ypi`l dil xrvn `weéúçô øály epa Ð

.mkg cinlzåì ùé ìåáâoeik ,xry eze`l Ð

xyep Ð elaeql leki mc`y dnn xzei lcby

.eil`nêåçì åäî (øéæð),ecia igyd ziaa Ð

.xriyd z` xiardl ickåãâáá êåçì åäîÐ

.jekig ici lr xyep `diy ick ,igyd zia cbpk

øúåî äéì øîà`l` xrya rbep epi`e li`ed Ð

.ecbaaéøîàã àëéà:dil `irainw ikd Ð

i`n ecbaa dltza?edn lltznd ,xnelk

epi`e li`ed ,epnn mipk eltiy ick ecbaa jegl

.exyaa rbepàúëìä úéìå øåñà äéì øîà
äéúååë.xzen exyaa rbep epi`c oeikc meyn Ð

`nw `aa) lzeka jkgznd xey enk = jegl

.(`,cn
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àëéàdidi `l meyn dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd opgei iax xn` ixn`c

mixteq ixacn `l` dxez ixacn dpi` xry zxard iaizin 'ek ilkivn `le Ð

.`xwn dinrhl dil aiqpc ,xn`w mixteq ixacn inp opgei iaxc iiepyl

àåä`pz i`d ik xn`ciiezi`l dil `gip `l` ,dwelc `ziixa jci`k iiepyl ivn iede Ð

`ki` `ziixa `iddc .`xwn dil yixcc `pz

.xn`w opaxcn dwelc ,igcinlàìxab ilk didi

yali `le" aizk inp `xwc ditiqae .dy` lr

.dy` zlny yi` yali `ly "dy` zlny xab

ixii` ikdac zxn` zivn `l `d `xwc dihytk

i`d ikae ,"`id darez" ditiqa aizk `dc ,`xw

.darez `kil `peebøéæðáxzenzia xiardl Ð

xiarn xifpy ixg` :xaqwc .dexrd ziae igyd

eze` iabl oewize iep aiyg `l ey`x xry lk

rd ziae igyd zia xiardl yi`dzile .dex

.xifpl s` xeq`c ,dizek `zklidàðéæçiaxl

dil zilc opgei[`ede] .igyd zia xry :yexit Ð

mixtqna ipyn `lcne .ezxarda aiign diteb

xeq` mixteq ixacn zegtd lklc Ð dipilwy

.mixtqna s` opgei iaxl

àåääin` iaxc dinw `cibp aiigzi`c `xab

igyd zia i`lbi` .zewln aiigzp Ð

oic deway in` iax oedl xn` glbn `lc diifge

inp opaxcnc `kd inp rnyn .`ed `ixag on

,dexrd ziaae igyd ziaa mixtqna s` xeq`

df) .xeqi` epivn `l mixai`d x`yl la`

zeklda zelecb zekldae .`qxibd efl (oeyld

:iaizin .xrza eteb lk mc` lwin ax xn` :xifp

ik .dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd

:`ipzde ?ixy ine .mixai` x`ya Ð ax xn`w

ixacn `l` dxez ixacn epi` xry zxard

meyn jixtc :wgvi epiax xne`e !mixteq

rnync ,xry zxarda `nzq ipzw `ziixac

igyd ziaa oia mixai` x`ya oia ,mewn lka

.xeq` inp mixai` x`y `nl` ,dexrd ziaae

xn`wcne .mixtqna ax xn`w ik `l` :ipyne

s` ixiin mlerl :eyexit ikdc rnyn "`l`"

Ð ax xn`wc ,dexrd ziae igyd zia xrya

.xrz oirk mixtqna epiidøîàxa `iig iax

mixteq ixacn `l` dxez ixacn epi` xry zxard iaizin dwel df ixd dexrd ziae igyd zia xiarnd opgei iax xn` `a`xn`wcn ,dexrd ziae igyd zia xrya s` ixiinc ol rnyn Ð

dweqt dkldae .xriy xiardl xeq` mixai` x`yc elit`c rnyn zelecb zekld zqxib itke .opaxcn epiid Ð `ziixac dwel oke ,opaxcn Ð opgei iax xn`wc dwel i`n :ipyne .`nzq

lk mc` lwin :xn` ax :eyexit ikdc rnyne ."`l`" opiqxb `le .mixtqna ax xn`w ik :`pwqna qxebc j` ,eply zeklda enk yi mlr aeh sqei iax axd azkn dcp zeklda i`cedi axc

Ð glbl edn `iig iaxn ax irac i`de .`ziixaa ipzwck ,mixteq ixacn xaer i`ce ynn xrza la` ,xrz oirkc Ð xn`wc xrzae .dl opinwe`ck ,mixai` x`yc epiid Ð xrza eteb

ixtqna eteb lk ixyc inp axe .mixtqna eplhi Ð mixtqna ixy i`e ,exrvne xnelk ,"licb `w `de" dil xn`wcn .xeq` mixtqna s`c el aiyde ,dil `iranw mixtqnaÐ xrz oirk m

,dfk cenlzda yi daxde ."`l`" opiqxb eli`k eyexit ied mewn lkn ,"`l`" [mixtqa] aezk `lc ab lr s` [`nye] .mixtqna xeq` dexrd ziaae igyd ziaa la` ,mixai` x`ya epiid

. 'ek igyd ziaa ax ixac cinrdl xfge

éòáglbl edn `iig iaxn ax dipin[zelecb zekld] yexitle .ixy mixtqne ,xrz el xq`e ,ynn xrza `irad eply mixtqd zqxib itl .xeq` dil xn` .dexrd ziae igyd zia :yexit Ð

!mixtqna eplhi ?`iyew i`ne ."licb `w `de" xn`wcn ,d`xp oke .mixtqna s` el xq`e ,mixtqna `iradàäålicb `wdf oi` epglbiyk s` ,eze` xrvle lcbil eteqe li`ede Ð

.`xrvn lvpil `l` glbn epi`y ,iepe oewiz iexwìåáâel yidia zilc Ð lvpil `l` iepl oiekzn mc` oi`yk rnyn (opiqxb ikd) .`xrv `kile ,y`xd xriyk jlede lcb epi`y Ð

.d`xna xtzqn did `"xie`n l`eny iax axd eaxy uxt epiax axd xne` oke .ixy Ð envra leagi `ly ick d`xna lkzqnd ,ok m`e .xab ilk meynåäîjkgzdle jeglick Ð

.dizeek `zklid zile .xeq` :dil xn` .dexrd ziae igyd zia xry xiydl
ine
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נזיר. שני נזירים - פרק שמיני דף נט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

אגרות קודש
 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

...שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עפ"י מרז"ל שמדתו של 

הקב"ה מדה כנגד מדה אשר כל העוסק בחינוך הכשר המקרב את לבן של בני ובנות ישראל לאבינו 

שבשמים, הנה שכרם ביחוד הוא, נחת אמיתי מיוצאי חלציהם הם, ותקותי חזקה אשר בה ובבעלה 

הרב שיחיו יקוים זה במדתו של הקב"ה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכה.



קס
miwxt dyelyaa cenr hp sc ± iriax wxtxifp

äðùî÷åùä ïî ãçà ù÷áé òùåäé éáø øîà ïäî ãçà úîecbpk xeciy epnn ywaie Ð

miyly xg`le ,cin xifp dz` ixd Ð iziid `nh m` :el xn`ie ,zny df enk xifp zeidl

xg`l xifp dz` ixd Ð `nh ixiage iziid xedh m`e .oiia zezyle glbl dz` xzen

.mei miylyíåé íéùìù ïéøôåñåoaxwe d`neh oaxw oi`ian miyly seqae ,eiykrn Ð

on `iady eze`l xn`ie ,zetzeya dxdh

d`neh oaxw ixd Ð `nhd `ed ip` m` :weyd

,xedhd `ed ip` m`e .jly dxdh oaxwe ily

,miyly xg`l cr zexifp eilr lg `l oiicre

xn`ckdz` ixd Ð iziid xedh m`e" dligzn

,ily dxdh oaxw ixd ,"miyly xg`l xifp

lr `iany serd z`hge .wtqa d`neh oaxwe

,dxeawl dlf`e ,zlk`p dpi` d`neh wtq

xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta opixn`ck

z`hgl oipn :dcedi iaxa iqei iax xn` ,(`,hk

zlere .'ek zlk`p dpi`y wtq lr d`ad serd

ira i`e ,dacp myl dl iziin Ð ira i` ,serd

`ed `nlra oexecc oeik ,llk dl iziin `l Ð

,iiezi`l jixhvi` `l inp my`e .`akrn `l

in" wxta opixn`ck ,dxtkn eakrn epi` my`c

`iad :(a,gi xifp) "glbn xifp ipixd xn`y

oixeq` oiicre .dpen Ð eny` `iad `le ez`hg

oixfeg la` ,miznl `nhile oiia zezyl

dxdh oaxw oi`iane ,mei miyly oixteqe

.zetzeyaàåä éðà íà øîåàå`nh iziidy Ð

jly did dxdh oaxwe ily did d`neh oaxw Ð

`ed ip` m`e .izxdh oaxw eiykr ly df Ð

did dxdh oaxwe ,`nh did zny eze`e ,xedhd

oaxw df ixd Ð wtqa did d`neh oaxwe ily

oiia zezyl mixzen jli`e o`kne .jzxdh

.miznl `nhileåì òîåù éî àîåæ ïá åì øîà
'åëwtqa `iaie ,exifp z` milyn `l` Ð

,opiyiig `l serd zlerle my`le .serd z`hg

lr d`a `idy serd z`hg `l` .epxn`y enk

dnr `iaie ,d`neh wtq lr enk ,`iai wtqd

epi` dxdh zexifp zepaxw x`ye .dnda zler

miyly xg`l `l` xzl`l `iadl jixv

oiia zezyl leki epi` oiicr ixdy ,miipy

eiykrne .mei miyly xg`l cr miznl `nhile

ly izaegn z`hgd Ð iziid `nh m` :xne`

`l `nh xifpc ,dacpl ef dlere ,d`neh oaxw

dler ef Ð ip` xedh m`e .dnda zler iziin

zlere ,zlk`p dpi`e wtqa z`hgde ,izaegn

z`hg ,cala dxdh oaxw `iane ,mei miyly xteqe xfege .daeg myl daixw dnda

daeg efe dacp dpey`xd dler Ð iziid `nh m` :xne`e ,minlye dnda zlere dnda

x`y el`e ,dacp efe ,daeg dpey`x dnda zler ixd Ð ip` xedh m`e ,izepaxw x`y mr

.izepaxwúàöîð òùåäé éáø øîàeiykre ,dnda zler oaxw `iad dpey`x zglbzay ,oi`vgl eizepaxw `iany Ð did xedh m`y ,xne` dz` Ð.minly igafe ez`hg `iadìáà
àîåæ ïá éøáãì íéîëç åãåä.ecbpk xifp xeciy in `ven epi`y ,cere .oi`vgl eizepaxw `iad m` oiyyeg oi`y Ðàøîâéúééìåoal iel oa ryedi iax aiyd daeyz dn :xnelk Ð

jka dne ,oi`vgl `iai Ð oi`vgl eizepaxw `ian dfy `nef?ìàåîù øîà äãåäé áø øîà,micinlzd z` da ccgl ick `l` jk xn` `le ,melk ezaeyz oi`y ryedi 'x did rcei Ð

rcei elit`e .eax ixac lr aiydl lekiy mc` lk x`yl xnege lw ,dpyn epi`y xac aiyn Ð melk `le eixaca oi`y envra `ed rceiy epiax dne :onvra xnege lw oi`yep ediy

i`d ik elit` :`ax xn`e .dilr ekig`e ,'ek `tt ax aizi :(`,fk) dcp zkqna opixn`cke ,ekxv lk le`yln rpni `l Ð eilr oibirln eidi eixiag x`ye ,melk `le eixaca oi`y ea

ediy jteq zwzy m`e Ð "dtl ci zenf m`e" ,da `ypzdl jteq Ð dxez ixac lr jnvr zlap m` ,"`ypzda zlap m`" xn`py ,wezyil `le diax dinw yipi` `nip `zlin

.dtl ci ozze ,eaiydl rcei dz` i`e jnn oil`eyåøñéì àìã äé÷ãì òùåäé éáø äéì ãéáòéì äî ÷çöé øá ïîçð áø øîà`lc opixn`c `dl dil riny `lc ongp ax ,xnelk Ð

oripvdl ,dnda iwca ,mirn ipaa zeyrl dvex i`n Ð oi`vgl eizepaxw `ian df `vnp xn`c ,ryedi iax ixacl :xn`we ,aizen `w ikde ,micinlzd z` ccgl `l` ryedi iax xn`

dipy zglbza eizepaxw x`y `iaiy cr egixqi `ly?.melk jka oi`e ,oi`vgl `ian i`ce `l`äé÷ãìdn ,dry itl oigixqn ody ,mirn ipa hwp ikdle ,mirn ipaay miwc enk Ð

xyaa ok oi`y.äðùî'åë ÷ôñá àîè äéäù øéæð."xifpe lecb odk" wxta dlrnl zyxetn `idy enk Ð
àøîâéðúå
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éîåel rney.ecbpk xeciy (df `l) ,xifpa xecil ezrc [oi`] m` Ðéîxeciy el rney

xifpa ecbpkmei miyly seql `ian ecal `ed `l` .xifp zeidl wtqn ,oiprd dfa Ð

.dyxtl yg `le ,serd zler oicd `ede .serd z`hgúìåòådndacg` lr glbl ick Ð

`iane mei miyly cer xteqe .`nh did `nyc ,oiia zezyl xeq`e .'ek xne`e ,mincdn

xedh m`e .minlye dlere z`hg Ð dxdh oaxw

ibq `lc ,daeg dpey`xd dlerd :xne` iziid

lkl jixvy ,oey`x geliba daeg zler `la

axw Ð x`yde .mincdn cg` lr glbl zegtd,ip

Ð eiykr d`ay ef dlere .minlyde z`hgd

.dacp

àöîðoi`vgl eizepaxw `ianxedh m`c Ð

,ziyixtck ,daeg dpey`x dler Ð did

xifp oi`c oeikc .minlye z`hg `ian ipy gelibae

oeiky ,xg` oipra zeyrl leki epi` enr xg`

glbl i`yx epi` miyly seqae ,`nh wtq `edy

xifp) ipy wxta `ipzc ,eizepaxw z`ad `la

[epi`e ,d`nehd lr dwel] Ð eini elky xifp (a,ci

.zglbzd lr dwel

ìáà`nef oa ixacl minkg ecedztki` `lc Ð

xg` `vni `l `lde ,oi`vgl `ian m` el

.ecbpk xeciyéúééìå.jixt ryedi iaxc`

ikd oi` :ipyne ?jka dne oi`vgl `iaie ,xnelk

.micinlzd ccgl `l` ryedi iax xn` `le ,inp

øîàryedi iax caril i`n wgvi xa ongp ax

exqil `lc diwcli`n xg` oipra yxtzi` `lÐ

ipal :yexit .exqil `lc diwcl ryedi iax caril

xeciy cg` ywaiy oeikc .egixqi `ly mirn

oiglbnyk mei miyly seql ok m` ,xifpa ecbpk

zglbze ,algd sipdl mikixv mdipy Ð odipy

algd gixqi ok m` Ð dtepz iptl `id mdipy

.zeiglbz izy cr eze` xihwdl exg`iy dna

`nlr ilekl `id jk mdn cg` zn `lc idpc

[i`] i`ce `d Ð dxdhe d`neh oaxw oi`iany

cg` znc `tiqa la` .xg` oipra epwzl xyt`

zexifp `la [`nef oa] zpwza epwzl xyt`e

xeciy ryedi iaxl xninl dil ded `le ,zxg`

Ð diwcl :aezk [xg`] yexitae .ecbpk xg`

zglbz xg` cr zexhwp opi`c ,dlerc mixai`l

zevn xwir epi` dlerd lrc :dywe .mdipy

odkd oizni dnl :eze .minlyd on m` ik ,minc

.epivn `l dfe ,zglbzd xg` cr mxihwdln

.ziyixtck d`xp xzeieøéæðwtqa `nh ddyÐ

."lecb odk" wxt idliy lirl izyxit
ikd
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ïaø÷å ,élL äøäè ïaø÷ ¯ øBähä àeä éðà íàå§¦£¦©¨¨§©¨¢¨¤¦§¨§©

ìL íéøôBñå ."÷ôña äàîeèïaø÷ ïéàéáîe ,íBé íéL §¨§¨¥§§¦§¦§¦¦¨§©
élL äàîeè ïaø÷ ¯ àîhä éðà íà" :øîBàå ,äøäè̈¢¨§¥¦£¦©¨¥¨§©§¨¤¦

ø÷ äæå ,ElL äøäè ïaø÷åàeä éðà íàå .éúøäè ïa §¨§©¨¢¨¤§§¤¨§©¨¢¨¦§¦£¦
,÷ôña äàîeè ïaø÷å ,élL äøäè ïaø÷ ¯ øBähä©¨¨§©¨¢¨¤¦§¨§©§¨§¨¥
Bì òîBL éîe :àîBæ ïa Bì øîà ."Eúøäè ïaø÷ eäæå§¤¨§©¨¢¨§¨©¤¨¦¥©
úìBòå óBòä úàhç àéáî ,àlà ?øéæða Bcâðk øBciL¤¦§¤§§¨¦¤¨¥¦©©¨§©
,éúáBçî úàhçä ¯ éúééä àîè íà" :øîBàå ,äîäa§¥¨§¥¦¨¥¨¦¦©©¨¥¨¦
,éúáBçî äìBòä ¯ éúééä øBäè íàå .äáãð äìBòäå§¨¨§¨¨§¦¨¨¦¦¨¨¥¨¦

ìL øôBñå ."÷ôqî úàhçäåïaø÷ àéáîe ,íBé íéL §©©¨¦¨¥§¥§¦¥¦¨§©
äðBLàøä äìBòä ¯ éúééä àîè íà" :øîBàå ,äøäè̈¢¨§¥¦¨¥¨¦¦¨¨¨¦¨
äðBLàøä äìBòä ¯ éúééä øBäè íàå .äáBç Bæå ,äáãð§¨¨§¨§¦¨¨¦¦¨¨¨¦¨
:òLBäé éaø øîà ."éðaø÷ øàL Bæå .äáãð Bæå ,äáBç¨§§¨¨§§¨¨§¨¦¨©©¦§ª©
Bì eãBä ìáà .íéàöçì åéúBðaø÷ àéáî äæ àöîð¦§¨¤¥¦¨§§¨©£¨¦£¨

.àîBæ ïáì íéîëçàøîâäãeäé áø øîà ¯ !éúééìå £¨¦§¤¨§©§¥¨©©§¨
da ãcçì àlà òLBäé éaø øîà àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¨©©¦§ª©¤¨§©¥¨
déì ãéáòéì éàî :ïîçð áø øîà .íéãéîìzä úà¤©©§¦¦£©©©§¨©¦£¦¥

àìc déwãì òLBäé éaø?eøñéìäðùîäéäL øéæð ©¦§ª©§©¥§¨¦§¨¦¤¨¨
øçà íéLã÷a ìëBà ¯ ÷ôña èìçeîe ÷ôña àîè̈¥§¨¥§¨§¨¥¥§¨¨¦©©
äàî øçà íéúnì ànhîe ïéé äúBLå ,íBé íéML¦¦§¤©¦¦©¥©¥¦©©¥¨
øéæpä úçìâz äçBc òâpä úçìâzL .íBé íéøNòå§¤§¦¤¦§©©©¤©¨¦§©©©¨¦
.äçBc Bðéà ¯ ÷ôñ àeäL ïîæa ìáà ,éàcå àeäL ïîæa¦§©¤©©£¨¦§©¤¨¥¥¤
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נזיר. שני נזירים - פרק שמיני דף נט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

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

äðùî
mdn cg`y mixifp ipy oia wtq ltp m`y zncewd dpyna x`azp

.mdipia epzie cg` oaxw mdipy e`iai ,edin mircei oi`e `nhpúî¥
ïäî ãçàzepaxwd lk z` ecal `iadl leki x`ypd oi` dzrne , ¤¨¥¤

zxeza m`iadl dvxi m` mbe ,wtqd zngn mi`ian mdipy eidy
lr xaer `vnpe ,dacpa mi`a mpi`y my`e z`hg mda yi ,dacp

.dyri cvike ,dxfra oileg z`ad xeqi`
Lwáé ,òLBäé éaø øîàytgi -Bãâðk øBciL ÷eMä ïî ãçàenr - ¨©©¦§ª©§©¥¤¨¦©¤¦§¤§

øîBàå ,øéæða,cg` eze` mr dpzne -éúééä àîè íàip` m` - §¨¦§¥¦¨¥¨¦¦
,`nhpy xifp eze` iziidéøädf ote`ayãiî øéæð äzàxak - £¥©¨¨¦¦¨

,jzexifp legz eiykrnéúééä øBäè íàåixiage zexifpd ini lk §¦¨¨¦¦
,`nhpøéæð äzà éøäwx jzexifp legz -ìL øçà.íBé íéL £¥©¨¨¦©©§Ÿ¦

ìL ïéøôBñåíéLbedpl ligzd weyd on dfy mei eze`n mei §§¦§Ÿ¦
,enlyeiy cr oey`xd el oiznne ,zexifpaïéàéáîeminid seqa §¦¦

el`däàîeè ïaø÷mdy ,`nhpy xifp `iany zepaxwd z` - ¨§©§¨
,my`d z` `l la` ,serd zlere serd z`hgåmi`ian okïaø÷ §¨§©

äøäèxifp xnba `iadl xedh xifp lry zepaxwd z` -epiidc ,eze ¨¢¨
md el` zepaxwe ,minlyl li`e z`hgl dyake dlerl yak

,zetzeya mi`ianøîBàå,weyd on `ay exiagl oey`xdéðà íà §¥¦£¦
,àîhä àeäif`ïaø÷délL äàîeè,iny lr axwi -ïaø÷ådäøäè ©¨¥¨§©§¨¤¦§¨§©¨¢¨

ElLlegz if` iz`nhpy cvd lry epipzd jky ,jny lr axwi - ¤§
z`ada zaiigzp jzexifp dniizqpy dzre ,cin xifp zyecw jilr

.oaxw,øBähä àeä éðà íàåjilr dlg `l oiicr i`pzd it lre §¦£¦©¨
if` ,oaxw mey z`ada aiig jpi`e zexifpélL äøäè ïaø÷axwi - ¨§©¨¢¨¤¦

,iny lr÷ôña äàîeè ïaø÷å.wtq cv lr axwi - §¨§©§¨§¨¥
mixfegeíéøôBñåcer mdipyìLíBé íéL,dycg zexifp ly §§¦§Ÿ¦
ïéàéáîedneiqazetzeyaaø÷äøäè ï,sqepøîBàåxifpl oey`xd §¦¦¨§©¨¢¨§¥

,weyd on `ayéðà íà`ed,àîhäeäàîeè ïaø÷xg`l axwedy ¦£¦©¨¥¨§©§¨
did mipey`xd zexifpd ini zelkäøäè ïaø÷å ,élLf` axwedy ¤¦§¨§©¨¢¨

didäæå ,ElLdidi ,eiykr `aeny dxdh oaxw -,éúøäè ïaø÷ ¤§§¤¨§©¨¢¨¦
.izexifp zaeg ici iz`vi dzr wxyøBähä àeä éðà íàåonfa s` §¦£¦©¨

y `vnpe ,dpey`xd zexifpdäøäè ïaø÷did f` axwedy,élL ¨§©¨¢¨¤¦
äàîeè ïaø÷åaxw ,f` axwedy÷ôña,wtqd cv lr -eäæåoaxw - §¨§©§¨§¨¥§¤

didi ,dzr `aeny dxdhd,Eúøäè ïaø÷dzr wx i`pzd itly ¨§©¨¢¨§
oii zezyl mdipy mixzen jli`e o`kne .jzexifp ici z`vi

.miznl `nhdle
àîBæ ïa Bì øîà,ryedi iaxløéæða Bãâðk øBciL Bì òîBL éîe- ¨©¤¨¦¥©¤¦§¤§§¨¦

.eil` sxhvdl mikqi inàlà,xifp eze` dyri jkàéáîecal ¤¨¥¦
mipey`xd zexifpd ini miyely zelkkóBòä úàhç`idy ©©¨

,ez`nehn xdhpd xifp zepaxwnåyak `ian okläîäa úìBò §©§¥¨
mz`ad zryae ,dxdh zexifp xnba `iany zepaxwn `idy

dpznéúééä àîè íà ,øîBàåixd ,elld miniaúàhçäip`y serd §¥¦¨¥¨¦¦©©¨
eiykr `ian`idéúáBçî,d`neh oaxwläìBòäådnda zler - ¥¨¦§¨¨

zxeza axwiz ,`nhpy xifpd zepaxwn dpi`y ,dzr `ian ip`y
éúééä øBäè íàå ,äáãðif` ,izexifp ini lkäìBòädzr `ian ip`y §¨¨§¦¨¨¦¦¨¨

didzéúáBçî.dxdha izexifp iznlydy lrúàhçäåserd ¥¨¦§©©¨
axwz ,dxdh zepaxwn dpi`y÷ôqî.miiwd wtqd meyn - ¦¨¥

øôBñåcerìLíBé íéLminia `nhp `ny ,dycg zexifp ly §¥§Ÿ¦
,dxdh zexifp ici `vei dzr wxe mipey`xdàéáîemneiqaïaø÷ ¥¦¨§©

äøäè.dxdha ezexifp miiqnd xifpd zepaxw lk z` epiidc - ¨¢¨
dpzneíà ,øîBàåmipey`xa,éúééä àîèixdäìBòäzler - §¥¦¨¥¨¦¦¨¨
dndaäðBLàøäey`xd minid xg`l daxwedy -d`a ,mip ¨¦¨

zxezaBæå ,äáãðzxeza axwiz ,dzr `ian ip`y dnda zler - §¨¨§
äáBç,izexifp meiqlíàåmipey`xaäðBLàøä äìBòä ,éúééä øBäè ¨§¦¨¨¦¦¨¨¨¦¨

zxeza daxwed ,mipey`xd minid xg`l d`aedyäáBçmeiql ¨
.izexifpBæåzxeza axwiz dzr `ian ip`y,äáãðiz`vi xaky §§¨¨

,dpey`xa izaeg iciBæåz`hgd epiidc ,zepaxwd xzi - §
eidi ,minlydeéðaø÷ øàL-.dxdh zexifp meiql mda aiig ip`y §¨¨§¨¦

,òLBäé éaø øîàcnry cvd lr ixd ,ok zeyrl xyt` ji` ¨©©¦§ª©
dpey`xd zexifpd ini lk ezxdhaàöîðxifpåéúBðaø÷ àéáî äæ ¦§¨¤¥¦¨§§¨

íéàöçìz`hgd eli`e ,dlerd z` `iad dpey`xd seqa xaky - ©£¨¦
.cg` onfa eaxw `le ,dipyd seqa wx `ian minlydezniiqn

:dpynd,àîBæ ïáì íéîëç Bì eãBä ìáàlr ryedi iax dywdy s` £¨£¨¦§¤¨
s` ixdy ,mi`vgl eizepaxw `iany ezprhl eyyg `le ,eixac

:df ote`a zexifp envr lr lawl el rnyi `l cg`

àøîâ
:`nef oa ixac itlk ryedi iax zprh lr dywn `xnbdéúééìå- §©§¥

ote`a mi`aeny jka dne ,oi`vgl ezxdh zepaxw xifpd `iaiy
.dfk:`xnbd daiynéaø øîà àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨©©¦

òLBäéz` `iadl jxhvi `ly ick ,ecbpk xeciy xg`n ywaiy §ª©
,oi`vgl eizepaxwàlàickíéãéîìzä úà da ãcçìm` ze`xl - ¤¨§©¥¨¤©©§¦¦

.`nef oa mdilr aiydy itk eixac lr aiydl rceiy in yi
:ryedi iax zhiy lr ztqep dprh zegv jxca d`ian `xnbd

déì ãéáòéì éàî ,ïîçð áø øîàn-][dyri ddéwãì òLBäé éaø- ¨©©©§¨©¤¡¦¥©¦§ª©§©¥
,zexifpd seqa `aend oaxwd ly miirnd ipaleøñéì àìcick - §Ÿ¦§

zrky ixd ,i`pz lr sxhvn xg`y ezhiyly .egixqi `ly
mdipy lr ,dxhwdde dtepzd mcew oaxwd zhigy xg`l
zrae ,zexifp ici `vi mdn in mircei oi`y oeik ,wtqn glbzdl

:gixqdl oaxwd ly miirnd milelr ,dkx`zpy dpzndd

äðùî
:d`neh wtq oipra cerøéæðea exxerzp ezexifpl oey`xd meiay ¨¦

cg`d ,d`neh zewitq ipy÷ôña àîè äéäLeze`a el wtzqpy - ¤¨¨¨¥§¨¥
xg`l ,zeglbz izy `ed jixv f`e ,zn z`neha `nhp `ny mei
,oaxw `iane glbne laeh `edy iriaye iyilya z`hg in z`fd

.ztqep mrt glbne oaxw `iany ,dxdh zexifp xnbae
ådidy ipyd wtqd÷ôña èìçeî,rxevn z`neh wtqa didy - §§¨§¨¥

rxevn ezngn dyrp m` wtqy ,rbp xara ea d`xpy oebk
m`y ,df rbpn `txp zexifpd zligz ly meia eiykre ,hlgen
`txzpyk cin ,zeglbz ipy `ed jixv `txpe hlgen rxevn did
z` `iane laehe glbny mini dray xteqy xg`le ,ezrxvn

.rxevnd zepaxw
y `ed epicíéLã÷a ìëBàwx,íBé íéML øçàìzg`y itl ¥§¨¨¦§©©¦¦

cr miycw zlik`a xeq` rxevnde ,zrxv yyg `id zewitqdn
`ed rxevn wtqd epiptly dxwnae .rxevn zepaxw `iaie xdhiy
el zexiznd rxevnd zepaxw z` `iadl leki epi`e ,xifp mb

,mei miyy xg` cr miycwa lek`líéúnì ànhîe ïéé äúBLåwx §¤©¦¦©¥©¥¦
íBé íéøNòå äàî øçàitl .ezexifp ini zligznòâpä úçìâzL- ©©¥¨§¤§¦¤¦§©©©¤©

,erbpn `txpy xg`l exry z` glbl rxevnd zevnyäçBcz` ¨
ly dyrz `l xeqi`øéæpä úçìâzwx ezexifp ini jynaïîæa ¦§©©©¨¦¦§©

éàcå àeäL,rxevn÷ôñ àeäL ïîæa ìáàrxevn,äçBc Bðéàoi`y ¤©©£¨¦§©¤¨¥¥¨
cin glbl `a m` ok lre ,dyrz `l xeqi` dgec dyr aeig wtq
jeza dz`e ,zrxv ef dzid `l `ny el mixne` ,erbpn `txpyk
mdy zexifpd ini xnb cr oiznn ok lre ,dxdh zexifp ini

ege ,glbn f`e ,mei miyelyglbne mei miyely cer oiznne xf
oii ziizyle .miycwa lke`e rxevn zepaxw `iane ,dipy mrt
cgiy zeglbz izy cer jixv mda xzeny mcew ,znl `nhdle
wxy ,mei mixyre d`n oizndl eilry `veie ,zeglbz rax` md

:dzkldk zexifp ici `viy i`ce f`
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קסי miwxt dyelyaa cenr hp sc ± iriax wxtxifp
äðùî÷åùä ïî ãçà ù÷áé òùåäé éáø øîà ïäî ãçà úîecbpk xeciy epnn ywaie Ð

miyly xg`le ,cin xifp dz` ixd Ð iziid `nh m` :el xn`ie ,zny df enk xifp zeidl

xg`l xifp dz` ixd Ð `nh ixiage iziid xedh m`e .oiia zezyle glbl dz` xzen

.mei miylyíåé íéùìù ïéøôåñåoaxwe d`neh oaxw oi`ian miyly seqae ,eiykrn Ð

on `iady eze`l xn`ie ,zetzeya dxdh

d`neh oaxw ixd Ð `nhd `ed ip` m` :weyd

,xedhd `ed ip` m`e .jly dxdh oaxwe ily

,miyly xg`l cr zexifp eilr lg `l oiicre

xn`ckdz` ixd Ð iziid xedh m`e" dligzn

,ily dxdh oaxw ixd ,"miyly xg`l xifp

lr `iany serd z`hge .wtqa d`neh oaxwe

,dxeawl dlf`e ,zlk`p dpi` d`neh wtq

xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta opixn`ck

z`hgl oipn :dcedi iaxa iqei iax xn` ,(`,hk

zlere .'ek zlk`p dpi`y wtq lr d`ad serd

ira i`e ,dacp myl dl iziin Ð ira i` ,serd

`ed `nlra oexecc oeik ,llk dl iziin `l Ð

,iiezi`l jixhvi` `l inp my`e .`akrn `l

in" wxta opixn`ck ,dxtkn eakrn epi` my`c

`iad :(a,gi xifp) "glbn xifp ipixd xn`y

oixeq` oiicre .dpen Ð eny` `iad `le ez`hg

oixfeg la` ,miznl `nhile oiia zezyl

dxdh oaxw oi`iane ,mei miyly oixteqe

.zetzeyaàåä éðà íà øîåàå`nh iziidy Ð

jly did dxdh oaxwe ily did d`neh oaxw Ð

`ed ip` m`e .izxdh oaxw eiykr ly df Ð

did dxdh oaxwe ,`nh did zny eze`e ,xedhd

oaxw df ixd Ð wtqa did d`neh oaxwe ily

oiia zezyl mixzen jli`e o`kne .jzxdh

.miznl `nhileåì òîåù éî àîåæ ïá åì øîà
'åëwtqa `iaie ,exifp z` milyn `l` Ð

,opiyiig `l serd zlerle my`le .serd z`hg

lr d`a `idy serd z`hg `l` .epxn`y enk

dnr `iaie ,d`neh wtq lr enk ,`iai wtqd

epi` dxdh zexifp zepaxw x`ye .dnda zler

miyly xg`l `l` xzl`l `iadl jixv

oiia zezyl leki epi` oiicr ixdy ,miipy

eiykrne .mei miyly xg`l cr miznl `nhile

ly izaegn z`hgd Ð iziid `nh m` :xne`

`l `nh xifpc ,dacpl ef dlere ,d`neh oaxw

dler ef Ð ip` xedh m`e .dnda zler iziin

zlere ,zlk`p dpi`e wtqa z`hgde ,izaegn

z`hg ,cala dxdh oaxw `iane ,mei miyly xteqe xfege .daeg myl daixw dnda

daeg efe dacp dpey`xd dler Ð iziid `nh m` :xne`e ,minlye dnda zlere dnda

x`y el`e ,dacp efe ,daeg dpey`x dnda zler ixd Ð ip` xedh m`e ,izepaxw x`y mr

.izepaxwúàöîð òùåäé éáø øîàeiykre ,dnda zler oaxw `iad dpey`x zglbzay ,oi`vgl eizepaxw `iany Ð did xedh m`y ,xne` dz` Ð.minly igafe ez`hg `iadìáà
àîåæ ïá éøáãì íéîëç åãåä.ecbpk xifp xeciy in `ven epi`y ,cere .oi`vgl eizepaxw `iad m` oiyyeg oi`y Ðàøîâéúééìåoal iel oa ryedi iax aiyd daeyz dn :xnelk Ð

jka dne ,oi`vgl `iai Ð oi`vgl eizepaxw `ian dfy `nef?ìàåîù øîà äãåäé áø øîà,micinlzd z` da ccgl ick `l` jk xn` `le ,melk ezaeyz oi`y ryedi 'x did rcei Ð

rcei elit`e .eax ixac lr aiydl lekiy mc` lk x`yl xnege lw ,dpyn epi`y xac aiyn Ð melk `le eixaca oi`y envra `ed rceiy epiax dne :onvra xnege lw oi`yep ediy

i`d ik elit` :`ax xn`e .dilr ekig`e ,'ek `tt ax aizi :(`,fk) dcp zkqna opixn`cke ,ekxv lk le`yln rpni `l Ð eilr oibirln eidi eixiag x`ye ,melk `le eixaca oi`y ea

ediy jteq zwzy m`e Ð "dtl ci zenf m`e" ,da `ypzdl jteq Ð dxez ixac lr jnvr zlap m` ,"`ypzda zlap m`" xn`py ,wezyil `le diax dinw yipi` `nip `zlin

.dtl ci ozze ,eaiydl rcei dz` i`e jnn oil`eyåøñéì àìã äé÷ãì òùåäé éáø äéì ãéáòéì äî ÷çöé øá ïîçð áø øîà`lc opixn`c `dl dil riny `lc ongp ax ,xnelk Ð

oripvdl ,dnda iwca ,mirn ipaa zeyrl dvex i`n Ð oi`vgl eizepaxw `ian df `vnp xn`c ,ryedi iax ixacl :xn`we ,aizen `w ikde ,micinlzd z` ccgl `l` ryedi iax xn`

dipy zglbza eizepaxw x`y `iaiy cr egixqi `ly?.melk jka oi`e ,oi`vgl `ian i`ce `l`äé÷ãìdn ,dry itl oigixqn ody ,mirn ipa hwp ikdle ,mirn ipaay miwc enk Ð

xyaa ok oi`y.äðùî'åë ÷ôñá àîè äéäù øéæð."xifpe lecb odk" wxta dlrnl zyxetn `idy enk Ð
àøîâéðúå

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

éîåel rney.ecbpk xeciy (df `l) ,xifpa xecil ezrc [oi`] m` Ðéîxeciy el rney

xifpa ecbpkmei miyly seql `ian ecal `ed `l` .xifp zeidl wtqn ,oiprd dfa Ð

.dyxtl yg `le ,serd zler oicd `ede .serd z`hgúìåòådndacg` lr glbl ick Ð

`iane mei miyly cer xteqe .`nh did `nyc ,oiia zezyl xeq`e .'ek xne`e ,mincdn

xedh m`e .minlye dlere z`hg Ð dxdh oaxw

ibq `lc ,daeg dpey`xd dlerd :xne` iziid

lkl jixvy ,oey`x geliba daeg zler `la

axw Ð x`yde .mincdn cg` lr glbl zegtd,ip

Ð eiykr d`ay ef dlere .minlyde z`hgd

.dacp

àöîðoi`vgl eizepaxw `ianxedh m`c Ð

,ziyixtck ,daeg dpey`x dler Ð did

xifp oi`c oeikc .minlye z`hg `ian ipy gelibae

oeiky ,xg` oipra zeyrl leki epi` enr xg`

glbl i`yx epi` miyly seqae ,`nh wtq `edy

xifp) ipy wxta `ipzc ,eizepaxw z`ad `la

[epi`e ,d`nehd lr dwel] Ð eini elky xifp (a,ci

.zglbzd lr dwel

ìáà`nef oa ixacl minkg ecedztki` `lc Ð

xg` `vni `l `lde ,oi`vgl `ian m` el

.ecbpk xeciyéúééìå.jixt ryedi iaxc`

ikd oi` :ipyne ?jka dne oi`vgl `iaie ,xnelk

.micinlzd ccgl `l` ryedi iax xn` `le ,inp

øîàryedi iax caril i`n wgvi xa ongp ax

exqil `lc diwcli`n xg` oipra yxtzi` `lÐ

ipal :yexit .exqil `lc diwcl ryedi iax caril

xeciy cg` ywaiy oeikc .egixqi `ly mirn

oiglbnyk mei miyly seql ok m` ,xifpa ecbpk

zglbze ,algd sipdl mikixv mdipy Ð odipy

algd gixqi ok m` Ð dtepz iptl `id mdipy

.zeiglbz izy cr eze` xihwdl exg`iy dna

`nlr ilekl `id jk mdn cg` zn `lc idpc

[i`] i`ce `d Ð dxdhe d`neh oaxw oi`iany

cg` znc `tiqa la` .xg` oipra epwzl xyt`

zexifp `la [`nef oa] zpwza epwzl xyt`e

xeciy ryedi iaxl xninl dil ded `le ,zxg`

Ð diwcl :aezk [xg`] yexitae .ecbpk xg`

zglbz xg` cr zexhwp opi`c ,dlerc mixai`l

zevn xwir epi` dlerd lrc :dywe .mdipy

odkd oizni dnl :eze .minlyd on m` ik ,minc

.epivn `l dfe ,zglbzd xg` cr mxihwdln

.ziyixtck d`xp xzeieøéæðwtqa `nh ddyÐ

."lecb odk" wxt idliy lirl izyxit
ikd
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¯ éúééä øBäè íàå ,ãiî øéæð äzà éøä ¯ éúééä̈¦¦£¥©¨¨¦¦¨§¦¨¨¦¦
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ïaø÷å ,élL äøäè ïaø÷ ¯ øBähä àeä éðà íàå§¦£¦©¨¨§©¨¢¨¤¦§¨§©

ìL íéøôBñå ."÷ôña äàîeèïaø÷ ïéàéáîe ,íBé íéL §¨§¨¥§§¦§¦§¦¦¨§©
élL äàîeè ïaø÷ ¯ àîhä éðà íà" :øîBàå ,äøäè̈¢¨§¥¦£¦©¨¥¨§©§¨¤¦

ø÷ äæå ,ElL äøäè ïaø÷åàeä éðà íàå .éúøäè ïa §¨§©¨¢¨¤§§¤¨§©¨¢¨¦§¦£¦
,÷ôña äàîeè ïaø÷å ,élL äøäè ïaø÷ ¯ øBähä©¨¨§©¨¢¨¤¦§¨§©§¨§¨¥
Bì òîBL éîe :àîBæ ïa Bì øîà ."Eúøäè ïaø÷ eäæå§¤¨§©¨¢¨§¨©¤¨¦¥©
úìBòå óBòä úàhç àéáî ,àlà ?øéæða Bcâðk øBciL¤¦§¤§§¨¦¤¨¥¦©©¨§©
,éúáBçî úàhçä ¯ éúééä àîè íà" :øîBàå ,äîäa§¥¨§¥¦¨¥¨¦¦©©¨¥¨¦
,éúáBçî äìBòä ¯ éúééä øBäè íàå .äáãð äìBòäå§¨¨§¨¨§¦¨¨¦¦¨¨¥¨¦

ìL øôBñå ."÷ôqî úàhçäåïaø÷ àéáîe ,íBé íéL §©©¨¦¨¥§¥§¦¥¦¨§©
äðBLàøä äìBòä ¯ éúééä àîè íà" :øîBàå ,äøäè̈¢¨§¥¦¨¥¨¦¦¨¨¨¦¨
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Bì eãBä ìáà .íéàöçì åéúBðaø÷ àéáî äæ àöîð¦§¨¤¥¦¨§§¨©£¨¦£¨

.àîBæ ïáì íéîëçàøîâäãeäé áø øîà ¯ !éúééìå £¨¦§¤¨§©§¥¨©©§¨
da ãcçì àlà òLBäé éaø øîà àì :ìàeîL øîà̈©§¥Ÿ¨©©¦§ª©¤¨§©¥¨
déì ãéáòéì éàî :ïîçð áø øîà .íéãéîìzä úà¤©©§¦¦£©©©§¨©¦£¦¥

àìc déwãì òLBäé éaø?eøñéìäðùîäéäL øéæð ©¦§ª©§©¥§¨¦§¨¦¤¨¨
øçà íéLã÷a ìëBà ¯ ÷ôña èìçeîe ÷ôña àîè̈¥§¨¥§¨§¨¥¥§¨¨¦©©
äàî øçà íéúnì ànhîe ïéé äúBLå ,íBé íéML¦¦§¤©¦¦©¥©¥¦©©¥¨
øéæpä úçìâz äçBc òâpä úçìâzL .íBé íéøNòå§¤§¦¤¦§©©©¤©¨¦§©©©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hp sc xifp(iyily meil)

äðùî
mdn cg`y mixifp ipy oia wtq ltp m`y zncewd dpyna x`azp

.mdipia epzie cg` oaxw mdipy e`iai ,edin mircei oi`e `nhpúî¥
ïäî ãçàzepaxwd lk z` ecal `iadl leki x`ypd oi` dzrne , ¤¨¥¤

zxeza m`iadl dvxi m` mbe ,wtqd zngn mi`ian mdipy eidy
lr xaer `vnpe ,dacpa mi`a mpi`y my`e z`hg mda yi ,dacp

.dyri cvike ,dxfra oileg z`ad xeqi`
Lwáé ,òLBäé éaø øîàytgi -Bãâðk øBciL ÷eMä ïî ãçàenr - ¨©©¦§ª©§©¥¤¨¦©¤¦§¤§

øîBàå ,øéæða,cg` eze` mr dpzne -éúééä àîè íàip` m` - §¨¦§¥¦¨¥¨¦¦
,`nhpy xifp eze` iziidéøädf ote`ayãiî øéæð äzàxak - £¥©¨¨¦¦¨

,jzexifp legz eiykrnéúééä øBäè íàåixiage zexifpd ini lk §¦¨¨¦¦
,`nhpøéæð äzà éøäwx jzexifp legz -ìL øçà.íBé íéL £¥©¨¨¦©©§Ÿ¦

ìL ïéøôBñåíéLbedpl ligzd weyd on dfy mei eze`n mei §§¦§Ÿ¦
,enlyeiy cr oey`xd el oiznne ,zexifpaïéàéáîeminid seqa §¦¦

el`däàîeè ïaø÷mdy ,`nhpy xifp `iany zepaxwd z` - ¨§©§¨
,my`d z` `l la` ,serd zlere serd z`hgåmi`ian okïaø÷ §¨§©

äøäèxifp xnba `iadl xedh xifp lry zepaxwd z` -epiidc ,eze ¨¢¨
md el` zepaxwe ,minlyl li`e z`hgl dyake dlerl yak

,zetzeya mi`ianøîBàå,weyd on `ay exiagl oey`xdéðà íà §¥¦£¦
,àîhä àeäif`ïaø÷délL äàîeè,iny lr axwi -ïaø÷ådäøäè ©¨¥¨§©§¨¤¦§¨§©¨¢¨

ElLlegz if` iz`nhpy cvd lry epipzd jky ,jny lr axwi - ¤§
z`ada zaiigzp jzexifp dniizqpy dzre ,cin xifp zyecw jilr

.oaxw,øBähä àeä éðà íàåjilr dlg `l oiicr i`pzd it lre §¦£¦©¨
if` ,oaxw mey z`ada aiig jpi`e zexifpélL äøäè ïaø÷axwi - ¨§©¨¢¨¤¦

,iny lr÷ôña äàîeè ïaø÷å.wtq cv lr axwi - §¨§©§¨§¨¥
mixfegeíéøôBñåcer mdipyìLíBé íéL,dycg zexifp ly §§¦§Ÿ¦
ïéàéáîedneiqazetzeyaaø÷äøäè ï,sqepøîBàåxifpl oey`xd §¦¦¨§©¨¢¨§¥

,weyd on `ayéðà íà`ed,àîhäeäàîeè ïaø÷xg`l axwedy ¦£¦©¨¥¨§©§¨
did mipey`xd zexifpd ini zelkäøäè ïaø÷å ,élLf` axwedy ¤¦§¨§©¨¢¨

didäæå ,ElLdidi ,eiykr `aeny dxdh oaxw -,éúøäè ïaø÷ ¤§§¤¨§©¨¢¨¦
.izexifp zaeg ici iz`vi dzr wxyøBähä àeä éðà íàåonfa s` §¦£¦©¨

y `vnpe ,dpey`xd zexifpdäøäè ïaø÷did f` axwedy,élL ¨§©¨¢¨¤¦
äàîeè ïaø÷åaxw ,f` axwedy÷ôña,wtqd cv lr -eäæåoaxw - §¨§©§¨§¨¥§¤

didi ,dzr `aeny dxdhd,Eúøäè ïaø÷dzr wx i`pzd itly ¨§©¨¢¨§
oii zezyl mdipy mixzen jli`e o`kne .jzexifp ici z`vi

.miznl `nhdle
àîBæ ïa Bì øîà,ryedi iaxløéæða Bãâðk øBciL Bì òîBL éîe- ¨©¤¨¦¥©¤¦§¤§§¨¦

.eil` sxhvdl mikqi inàlà,xifp eze` dyri jkàéáîecal ¤¨¥¦
mipey`xd zexifpd ini miyely zelkkóBòä úàhç`idy ©©¨

,ez`nehn xdhpd xifp zepaxwnåyak `ian okläîäa úìBò §©§¥¨
mz`ad zryae ,dxdh zexifp xnba `iany zepaxwn `idy

dpznéúééä àîè íà ,øîBàåixd ,elld miniaúàhçäip`y serd §¥¦¨¥¨¦¦©©¨
eiykr `ian`idéúáBçî,d`neh oaxwläìBòäådnda zler - ¥¨¦§¨¨

zxeza axwiz ,`nhpy xifpd zepaxwn dpi`y ,dzr `ian ip`y
éúééä øBäè íàå ,äáãðif` ,izexifp ini lkäìBòädzr `ian ip`y §¨¨§¦¨¨¦¦¨¨

didzéúáBçî.dxdha izexifp iznlydy lrúàhçäåserd ¥¨¦§©©¨
axwz ,dxdh zepaxwn dpi`y÷ôqî.miiwd wtqd meyn - ¦¨¥

øôBñåcerìLíBé íéLminia `nhp `ny ,dycg zexifp ly §¥§Ÿ¦
,dxdh zexifp ici `vei dzr wxe mipey`xdàéáîemneiqaïaø÷ ¥¦¨§©

äøäè.dxdha ezexifp miiqnd xifpd zepaxw lk z` epiidc - ¨¢¨
dpzneíà ,øîBàåmipey`xa,éúééä àîèixdäìBòäzler - §¥¦¨¥¨¦¦¨¨
dndaäðBLàøäey`xd minid xg`l daxwedy -d`a ,mip ¨¦¨

zxezaBæå ,äáãðzxeza axwiz ,dzr `ian ip`y dnda zler - §¨¨§
äáBç,izexifp meiqlíàåmipey`xaäðBLàøä äìBòä ,éúééä øBäè ¨§¦¨¨¦¦¨¨¨¦¨

zxeza daxwed ,mipey`xd minid xg`l d`aedyäáBçmeiql ¨
.izexifpBæåzxeza axwiz dzr `ian ip`y,äáãðiz`vi xaky §§¨¨

,dpey`xa izaeg iciBæåz`hgd epiidc ,zepaxwd xzi - §
eidi ,minlydeéðaø÷ øàL-.dxdh zexifp meiql mda aiig ip`y §¨¨§¨¦

,òLBäé éaø øîàcnry cvd lr ixd ,ok zeyrl xyt` ji` ¨©©¦§ª©
dpey`xd zexifpd ini lk ezxdhaàöîðxifpåéúBðaø÷ àéáî äæ ¦§¨¤¥¦¨§§¨

íéàöçìz`hgd eli`e ,dlerd z` `iad dpey`xd seqa xaky - ©£¨¦
.cg` onfa eaxw `le ,dipyd seqa wx `ian minlydezniiqn

:dpynd,àîBæ ïáì íéîëç Bì eãBä ìáàlr ryedi iax dywdy s` £¨£¨¦§¤¨
s` ixdy ,mi`vgl eizepaxw `iany ezprhl eyyg `le ,eixac

:df ote`a zexifp envr lr lawl el rnyi `l cg`

àøîâ
:`nef oa ixac itlk ryedi iax zprh lr dywn `xnbdéúééìå- §©§¥

ote`a mi`aeny jka dne ,oi`vgl ezxdh zepaxw xifpd `iaiy
.dfk:`xnbd daiynéaø øîà àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨©©¦

òLBäéz` `iadl jxhvi `ly ick ,ecbpk xeciy xg`n ywaiy §ª©
,oi`vgl eizepaxwàlàickíéãéîìzä úà da ãcçìm` ze`xl - ¤¨§©¥¨¤©©§¦¦

.`nef oa mdilr aiydy itk eixac lr aiydl rceiy in yi
:ryedi iax zhiy lr ztqep dprh zegv jxca d`ian `xnbd

déì ãéáòéì éàî ,ïîçð áø øîàn-][dyri ddéwãì òLBäé éaø- ¨©©©§¨©¤¡¦¥©¦§ª©§©¥
,zexifpd seqa `aend oaxwd ly miirnd ipaleøñéì àìcick - §Ÿ¦§

zrky ixd ,i`pz lr sxhvn xg`y ezhiyly .egixqi `ly
mdipy lr ,dxhwdde dtepzd mcew oaxwd zhigy xg`l
zrae ,zexifp ici `vi mdn in mircei oi`y oeik ,wtqn glbzdl

:gixqdl oaxwd ly miirnd milelr ,dkx`zpy dpzndd

äðùî
:d`neh wtq oipra cerøéæðea exxerzp ezexifpl oey`xd meiay ¨¦

cg`d ,d`neh zewitq ipy÷ôña àîè äéäLeze`a el wtzqpy - ¤¨¨¨¥§¨¥
xg`l ,zeglbz izy `ed jixv f`e ,zn z`neha `nhp `ny mei
,oaxw `iane glbne laeh `edy iriaye iyilya z`hg in z`fd

.ztqep mrt glbne oaxw `iany ,dxdh zexifp xnbae
ådidy ipyd wtqd÷ôña èìçeî,rxevn z`neh wtqa didy - §§¨§¨¥

rxevn ezngn dyrp m` wtqy ,rbp xara ea d`xpy oebk
m`y ,df rbpn `txp zexifpd zligz ly meia eiykre ,hlgen
`txzpyk cin ,zeglbz ipy `ed jixv `txpe hlgen rxevn did
z` `iane laehe glbny mini dray xteqy xg`le ,ezrxvn

.rxevnd zepaxw
y `ed epicíéLã÷a ìëBàwx,íBé íéML øçàìzg`y itl ¥§¨¨¦§©©¦¦

cr miycw zlik`a xeq` rxevnde ,zrxv yyg `id zewitqdn
`ed rxevn wtqd epiptly dxwnae .rxevn zepaxw `iaie xdhiy
el zexiznd rxevnd zepaxw z` `iadl leki epi`e ,xifp mb

,mei miyy xg` cr miycwa lek`líéúnì ànhîe ïéé äúBLåwx §¤©¦¦©¥©¥¦
íBé íéøNòå äàî øçàitl .ezexifp ini zligznòâpä úçìâzL- ©©¥¨§¤§¦¤¦§©©©¤©

,erbpn `txpy xg`l exry z` glbl rxevnd zevnyäçBcz` ¨
ly dyrz `l xeqi`øéæpä úçìâzwx ezexifp ini jynaïîæa ¦§©©©¨¦¦§©

éàcå àeäL,rxevn÷ôñ àeäL ïîæa ìáàrxevn,äçBc Bðéàoi`y ¤©©£¨¦§©¤¨¥¥¨
cin glbl `a m` ok lre ,dyrz `l xeqi` dgec dyr aeig wtq
jeza dz`e ,zrxv ef dzid `l `ny el mixne` ,erbpn `txpyk
mdy zexifpd ini xnb cr oiznn ok lre ,dxdh zexifp ini

ege ,glbn f`e ,mei miyelyglbne mei miyely cer oiznne xf
oii ziizyle .miycwa lke`e rxevn zepaxw `iane ,dipy mrt
cgiy zeglbz izy cer jixv mda xzeny mcew ,znl `nhdle
wxy ,mei mixyre d`n oizndl eilry `veie ,zeglbz rax` md

:dzkldk zexifp ici `viy i`ce f`
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xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc xifp(iriax meil)

àøîâ
:dpynd ixac z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz`ziixaa ¨¨

`ztqezay(e"d e"t),íéøeîà íéøác änawtq `edy xifply - ©¤§¨¦£¦
,miycw zlik`l mei miyy oizndl witqn ,zn `nh wtqe rxevn

wx edf ,miznl `nhdle oii ziizyl mixyre d`neúeøéæða¦§¦
úèòeî,mei miyly ly hren onfl -ìáàxcpäðL úa úeøéæða- ¤¤£¨¦§¦©¨¨

eilr zewitqd zngny ixd ,dnily dpy jyn xifp zeidl
oeikne ,dpy ly zexifp onf jyn edpynl gelib lk oia oizndl
oii ziizyl mcewe ,zeglbz izy jixv miycw zlik` iptly

epi`y `vnp ,zeglbz izy cer jixv miznl `nhdleìëBà¥
íéLã÷awx `l`íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå ,íéðL ézL øçàìwx §¨¨¦§©©§¥¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦

.íéðL òaøà øçàì§©©©§©¨¦
zepaxwd z`ad xcq x`ean day ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:df xifp lydìò éðúå,`ziixaa epipy -çlâîexifpdòaøà §¨¥£¨§©¥©©§©
äðBLàø úçìâz ,úBiçìâzrxevn `ed m` ,zewitq dyly da yiy ¦§¨¦¦§©©¦¨

rxevn epi` m` ,ezrxvn `txpyk ea aiiegny oey`x gelib edf
mcew ea aiig xifpy gelibd edf ez`nehn xdhp dzry `nh `l`
gelibd edf rxhvp `le `nhp `l m`e ,d`nehd zepaxw aixwiy

,dxdha ezexifp miiqnd oick ea aiiegnyàéáîef zglbz zrya ¥¦
izyíéøBtöuegn ziyrp mzceare ,`txpy rxevn oick - ¦¦

,zgleyn zg`e zhgyp zg` ,dxfrleok mb `ian,óBòä úàhç©©¨
,`nhp `l` rxhvp `l `ny,eizepaxwn cg` dfeecer `ian

äîäa úìBòzepaxwd on cg` dfe ,`nhp `le rxhvp `l `ny ©§¥¨
.dxdha zexifp miiqnd aiigy

zglbz,äiðLhlgen rxevn did `ny ,zewitq ipy da yiy §¦¨
ezglbzn mini dray zxitq xg`l ,zipya glbn dzre
`vnpe `nhpy xifp mzq `l` rxevn did `l `nye ,dpey`xd
oick glbn dzre ez`nehn xdhpd xifp oicn did oey`x geliby

,dxdha ezexifp milynd xifpóBòä úàhç àéáî,ztqepdid `ny ¥¦©©¨
zglbz zrya mz`ad onfy eizepaxwn cg` dfe ,hlgen rxevn

,efe`ianäîäa úìBòdid `l dpey`x zexifpa `ny ,ztqep ©§¥¨
zexifp zaeg ici `vi dipya dzre ,`nhpy xifp mzq `l` rxevn

.aiigy zepaxwdn cg` dfe ,dxdh
zglbz,úéLéìLdligza did `ny ,zewitq ipy ok mb da yiy §¦¦

zxdhl eid mincewd migelibd ipye `nh xifp mbe rxevn mb
oldl x`eank xifp zglbzl el elr `le rxevn(a"r)wxy `vnpe

did `nye ,ez`nehn xdhpd xifp ly gelibd zaeg ici `vei zrk
rxevn zxdhl eid mipey`x migelibe zna `nhp `le rxevn wx
,xedh xifp ly gelib zaeg ici `vei ziyilyd zglbza dzre

,óBòä úàhç àéáîxifp mbe rxevn mb didy ote`d lry itl ¥¦©©¨
xdhpd xifp zepaxwn `idy da aiigzdl epnf eiykr ,`nh

,ez`nehne`ian,äîäa úìBòdxdha ezexifp miiq eiykr `ny ©§¥¨
.da aiige

zglbz,úéòéáø`nh mbe rxevn mb did `ny ,cg` wtqn `idy §¦¦
,ezexifp zaeg ici `vi ziriaxa eiykr wxeàéáîda,äøäè ïaø÷ ¥¦¨§©¨¢¨

,dxdha ezexifp milynd xifp `iany zepaxwd lk z` epiidc
.minlyl li`e dlerl yak z`hgl dyak mdy

:`ziixaa exkfedy zepaxwd z`ad xcqa dpc `xnbdzøîà̈©§¨
,`ziixaaïBLàø úçìâz'eëå àéáîzlere serd z`hge mixetv ¦§©©¦¥¦§

.dnda:`xnbd zx`anCLôð änîzewitqdn cv dfi` lr - ¦©©§¨
`nye `nhp `nye rxhvp `ny ,rxi` ok` jky xnel dvxzy

jk oiae jk oia ,df `le df `l rxi` `léúééî÷ øétLdyer - ©¦¨©§¥
,elld zepaxwd z` `iany jka ie`xkåàìå àeä òøBöî éàcå éàc§¦©©§¨§¨

,àeä àîèixdïéøBtéödpey`xd zglbzayBúáBçlkk m`iadl ¨¥¦¦¨
,rxevneaixwny dnóBòä úàhç`l` rxevn epi`y cvd lr ©©¨

zxeza d`a `id `ldy ,leer jka oi` ,`nh xifp,÷ôñoi`y itl ¨¥
iab lr zxhwen dzvwny dlibx serd z`hg lkk da mibdep

lr dncn dfn ,dyri jk `l` ,dxyan mipdkd milke`e ,gafnd
gafnd ceqi l` dvOi mca x`ypde gafnd xiw(h d `xwie)`ide , ¦¨¥

dnvràìæà[zkled-]äøeá÷ìäìBòå .`edy cvd lr `iany ©§¨¦§¨§¨
,xeqi` yyg oi` dzaxwda mb ,`nhp `le rxhvp `le xedh

y meyn,äáãð àéåä,ezaegl `id ixd da aiig m`y i`pz dyere ©§¨§¨¨
.dacp zxeza axwz e`l m`eBçlâìedf xifpläòáL CBz,mini §©§¦§¨

,`txpyk glbnd rxevn oick,øLôà éàrxhvp i`ce eli`y ¦¤§¨
df xifp j` ,xifpd ly gelib xeqi` z` dgec egelib zevn dzid

,ok bedpl leki epi`àeä èìçeî åàì àîìéãcdwl `l `ny - §¦§¨¨§¨
el mixne` ,erbpn `txpyk cin glbl `a m`y ixde ,zrxva

,jzexifp ini jeza dz` ile`øîà àðîçøådxn` dxezde -xacna) §©§¨¨¨©
(d eFxfp xcp ini lM'úàìî ãò BLàø ìò øBáòé àì øòzxW` mnId ¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£©Ÿ©§Ÿ©¨¦£¤

.mei miyely jzexifp xnb cr gelibl oznd okle ,''dl xiGi©¦©
ezaeg ici `vie ie`xk dyr cvik zx`ane `xnbd dkiynn
epi`y ote`d lr ,dpey`x zglbz zrya `iany zepaxwa

:rxevnàîè àeäå ,éåä éàcå òøBöî åàì éàåbdep ok mb ,cala §¦¨§¨©©¨¥§¨¥
oky .mixen`d zepaxwd z`ada ie`xkBúáBç óBòä úàhç©©¨¨

,ez`nehn xdhpd xifp lkk d`iadle`iany dnïéøBtéöyygn ¦¦
x`eanke ,wtqd cv lr m`iadl xeqi` oi` ,rxevn mb didy

ixdy lirlïéãáòúî à÷ éàøaà,dxfrl uegn ziyrp mzcear - ©¨©¨¦§©§¦
éåä àìåz`ad ly dxiar yyg o`k oi`e -úìBòå ,äøæòa ïéleç §Ÿ¨¥¦¨£¨¨§©

äîäa,ezaegl efe xedh xifp didy yygn `ianyäáãð àéåä- §¥¨©§¨§¨¨
.dacp zxeza axwiz ,jk did `l ok` m`

àeä àîè åàìå àeä òøBöî åàì éàårxevn did `ly cvd lre - §¦¨§¨§¨¨¥
`l `iadl jixv oi` `linne ,xedh xifp did `l` ,`nhp `l mbe

xeqi` yyg oi` df ote`a mb ,d`neh oaxw `le mixetivz`ada
oky ,mixen`d zepaxwd lkïéøBtéölirl xen`k ,`iadl i`yx ¦¦

yïéãáòúî à÷ éàøaàok enke ,dxfrl uegn ziyrp mzcear - ©¨©¨¦§©§¦
óBòä úàhçi`yx ,ezaegl efe `nh xifp did ile`y `iany ©©¨

zkledy lirl xen`ke daixwdl.äøeá÷ìeäîäa úìBò`iany ¦§¨©§¥¨
BúáBç àéåä.xedh xifp oicn ezaegl didz -el` zepaxway ixd ©§¨¨

:`xnbd dywn .xeqi` yyg `la zewitqd lk ici `veiéòa àäå§¨¨¥
íLàezaeg ici `vi `l oiicry `vnpe ,rxevn didy cv eze` lr ¨¨

:`xnbd zvxzn .`iady zepaxwaøîàc àéä ïBòîL éaø`ztqez) ©¦¦§¦§¨©
(myéðúîe éúééîdid m`y eilr dpzne ,my` mb `ian ok`y - ©§¥©§¥

.dacp inly zxeza axwi e`l m`e ,ezaegl df didi rxevn
a :`ziixad jynd z` x`al dkiynn `xnbdäiðL úçìâz¦§©©§¦¨

úéLéìLe,dnda zlere serd z`hg wx `iany `ziixaa xn`py §¦¦
y ,hlgen rxevn liaya uega miyrpd mixetiv ilaàì ïéøBtéö¦¦Ÿ

éøöC,zrk `iadlãéáò àäczglbzd zra m`yr ixdy - ¨¦§¨¨¦
.rxevn i`cel mb mziiyr onf f`e ,dpey`xdàkéà éàîdfi` - ©¦¨

zglbza md miey ixdy ,ziyilyl dipy zglbz oia yi iepiy
yeygl yi dipy zglbzay ,zepaxwaeàeä èìçeî éàcå àîìéc- ¦§¨©©§¨

,rxevnd zeaeg lk z` miiw `l oiicre ,hlgen rxevn did `ny
jkitl .elld zeaeg miiw xak ziyily zglbza ok oi`y dnàãç£¨

md ,dnry serd z`hge ,dipyd epiidc ,zg` zglbz -÷ôñì¦§¥
Bøôñxg`l ea aiiegnd ,ely ipy gelib dfe rxevn did `ny - ¨§

.dpey`xd ezglbzn mini dray zxitqàãçåzglbzde - ©£¨
eidi ,dnry serd z`hge ,ziyilydBúàîeè ÷ôñìxg`n - ¦§¥§¨

migelibd ipyy `vnpe ,zn `nh did mb `ny epl wtqy
cvd lr md dnry z`hge ef zglbze ,ezrxvl eid mipey`xd
xifp `iany zepaxwdn zg` `id serd z`hgy ,zna `nhp mby

.lirl xen`k ,ez`nehn xdhpyk
zra :ziriax zglbza zepaxwd xcq z` `xnbd zx`an dzr

úéòéáø úçìâz,mitqep mei miyly xg`lyaø÷ àéáîäøäè ï- ¦§©©§¦¦¥¦¨§©¨¢¨
zaeg mdy ,minlyl li`e dlerl yake ,z`hgl dyak epiidc

,dxdha ezexifp milynd xifpdeo`ianykéðúî,dpzn - ©§¥
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miwxt dyelya` cenr q sc ± iriax wxtxifp
àøîâúåéçìâú òáøà çìâîå äìò éðúå,miylyl miylyn zhren zexifpa Ð

.dpyl dpyn daexn zexifpaeïéøåôö àéáî äðåùàø úçìâú,rxevn ixtiv epiidc Ð

."zexedh zeig mixtv izy xdhnl gwle" oda aezkyóåòä úàèçåd`neh oaxwc Ð

.xifpcäîäá úìåò.zexifpc dxdh oaxwc Ðàîè àìå àåä òøåöî éàãå éà êùôð äîî
ef Ð mixetiv iziin `wc `d jklid ,zna Ð

xifpa d`neh oaxwc serd z`hge ,ezaeg `id

e`l `nlicc meyn ,dxeawl `lf`e ,wtq ied

dlere .daxwdl `ifg `le ,`ed zn `nh

,`ed rxevn `nlic ,dacp oaxw Ð iziinwc

.zexifpc dxdh zglbzl ie`x epi` oiicre

äòáù êåúá åçìâìåhlgen ly htynk Ð

.glbn jk xg`e dray xteqyøùôà éà
èìçåî åàì àîìéããxifp iede ,`ed `nh e`le Ð

."ey`x lr xeari `l xrz" xn` `pngxe ,xedh

àåä úî àîè åàìå àåä éàãå òøåöî åàì éàå
`l Ð iziinwc oixetivl .xedh xifp `l` Ð

meyn i`e .icarzin `w i`xa`c ,opiyiig

zlere ,dxeawl `lf`w `d Ð serd z`hg

iraw `de .ezaeg `ied Ð iziinwc dnda

my`e ,dipy zglbza rxevn my` iiezi`

:ol `niiwck ,ezlik`a akrn i`ce rxevna

ipd lka eli`e .miycwa lke` Ð ezxtk `iad

my` dil ipz `l i`n` Ð zeiglbz rax`?àä
éðúîå éúééî øîàã àéä ïåòîù éáø éðîÐ

,(`,dw) zegpn zkqnc `xza wxta opixn`ck

ebele eny` `ian zxgnl :xne` oerny iax

dfe eny` df Ð `ed rxevn m` :xne`e ,enr

.dacp inly `di df my` Ð e`l m`e ,ebel

.zepeda ozne oetva dhigy oerh my` eze`e

.ipzne rxevn my` iziin inp `kdúçìâú
êéøö åðéà úåéç íéøôö úéùéìùå äéðùÐ

i`n .dpey`x zglbza `iad xaky ,`iadl

,iiezi`l dil `irainc Ð xninl jl zi`

dpey`x zglbze ,`nh `le `ed hlgen `nlic

ly `id ef dipy zglbze ,ehelg inil el dzlr

ikdl Ð rxevn oaxw `iadl jixve ,extq ini

ehelg wtql `cg ,ziyily zglbzae dipy zglbza serd z`hg iziilc xn`c `ed

z`hge ,`ed hlgen `ny xninl `ki` dipy zglbzac .zexifpc d`neh wtql `cge

,serd z`hga `le aiiginc `ed dnda z`hga `de :xn`z m`e .extq inil dler serd

,wtqn zlk`p dpi`y itl ,wtqd lr d`a dnda z`hg oi`y itl !ipr iedilc e`l i`

zial miycw oi`ian oi`y itl ,iiezi`l xqzine dilra extkzpy z`hgk dl `iede

d`ad serd z`hg `iane ,ipr iede ,mixg`l eiqkp lk azek `diy opax oewz Ð leqtd

.zlk`p dpi`y it lr s` (`,hk xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta xn`ck ,wtqd lr

`xza wxta ikd inp dl opiyxtne .`ziixaa (e wxt) `ztqeza dlr ipz inp ikde

`nhe hlgenc zxn` i`e .'eke mdizepaxw eaxrzpy mirxevn ipy iab (`,r) dcp zkqnc

zglbza jklid Ð extq inie ehelg zglbzl el zeler zepey`xd zeiglbz izye ,`ed

jci`e .`iadl aiiegn didy dnda z`hg mewna serd z`hg iiezi`l dil irain dipy

efaye efay dnda zlere .d`neh wtql iediz Ð ziyily zglbza iziinwc serd z`hg

zglbze ,`nh xifp `l` ,ded rxevn e`l `nlicc xninl inp `ki`e .dacp iediz Ð

`ian jkl .dxdh zglbzl dipy zglbze ,xifpc d`neh zglbzl el dzlr dpey`x

Ð dxdh oaxw `ian ziriax zglbzae .wtqa z`hgde ,ezaeg `iedc dnda zler

.ipzne ,minlye dlere ,dndac z`hg
íàå
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opiqxb ikdúçìâúmixtv `ian dpey`x,zgleyn zg`e dhegy zg` ,hlgen wtql Ð

zlere .xedh xifp wtql dnda zlere ,`nh xifp wtql serd z`hge

dekixvd `l wtqn `nye .il `iyw `nh xifp oick izii` `lc serdxnel jixv oke .e

exizdl oaxw wx xedh xifp wtql ekixvd `ly ,edekixvd `l xedh xifpc minlyc

.`vi ozylyn zg` lr glib :'ixn`cke ,zglbza

éëämeyn e`l .serd z`hg `ian dipy :opiqxb

meiae dray oipnl el dlri d`neh zexifpc

iwetql `kil `nh xifpac ,zepnl ligzi ipinyd

s`e .hlgen wtq meyn `l` .dipy zglbza

xifp m` ik ,hlgen did `l `ny Ð dnda zler

.`nh

úéùéìùdid ile`c Ð serd z`hg `ian

dlri `l hlgen ly zglbze .`nh

,`nh xifpl `le xedh xifpl `l zglbzl

hlgen `nyc Ð dnda zlere .jenqa ziyixtck

.`nh `l j` ,`edúéòéáøiwetql `kilc Ð

oaxw `ian Ð cer `nha `le ,cer hlgena `l

.mlyn dxdh

úøîàdpey`x zglbz ."xn xn`" enkÐ

zlere serd z`hge oixetv `ian

`nh `le `ed rxevn i`ce i` ;jytp dnn dnda

,wtq Ð serd z`hge ,ezaegl oixetvd Ð `ed

seqa eglble .dacp ied dlere ,dxeawl `lf`

`nlicc ,xyt` `lÐ miyly jez epiidc ,dray

"xeari `l xrz" xn` `pngxe ,`ed hlgen e`l

.'ekàäåiziin xn`c `id oerny iax my` ira

dpzne(`,er migaf) "zaexrzd" wxta xn`c Ð

dpzn inp my`c (`,r) dcpc `xza wxtae

e`l i` .ozlik` onf hrnn ik s` ,minlya

Ð serd z`hg ;`ed `nh i`ceae `ed rxevn

,dxfra oileg eed `le ,i`xa` Ð mixtv ,ezaeg

`le `ed rxevn e`l i`e .dacp ied dnda zlere

z`hge ,icarzn `w i`xa` mixtv ;`ed `nh

.ezaeg `id dnda zlere ,`lf` dxeawl serd

úçìâúliaya miig mixetv ziyilye dipy

Ð xninl `ki` i`n .ciar `dc ,jixv `l hlgen

oaxw `ian ziriax zglbz .ez`neh wtql `cge [extq] wtql `cg ,did hlgen i`ce `nlic

[a cenrl jiiy] .dpzne dxdh÷ôñmini dpny xg`l miycwa lke` i`ce hlgene `nh

e ehelgl glbn ezexifpl oey`x meiy ,`wec e`l "xg`l"e .ipinyd meia ,xnelk Ðuegn ayi

xzen meia eae .rxevn zepaxw `iai ipinyd meiae ,glbi [iriayd] meiae ,mini zray eld`l

glbie ,iriaye iyily dfie ,dray xetqi Ð i`ce `nh did m` ,dzre .miycwa lek`l

eglbl jkle ,hlgen xedh `l` `ed `nh e`l `nlic Ð wtq `edy dzr la` .iriaya

ey`x lr xeari `l xrz" xn` `pngxe ,`ed `nh e`l `nlic Ð xyt` i` miyly jeza

xifp lk oick glbi cg`e miyly meiae ,el dler ipiny meie ,miyly dpni jkle ."z`ln cr

zglbz glbi miyly meia ixd .(a,d xifp) `nw wxta xn`ck ,cg`e miyly mei glbny

meiae .cer mei miyly zepnl jixve ,elti mipey`xd minide ,`ed `nh xifp `nyc ,ziyily

xg`l miznl `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .xedh xifp zglbz glbi cg`e miyly

zexifp oic zeyrl xyt` i` :llkd df .dpenye miyy [mei] epiidc ,mini draye miyy

`l` miycwa xq`il mixetk xqegn iexw epi`e ,ehelg ini mez cr dxdh zexifp `le d`neh

.etebn ez`nehy ,hlgen liaya

èìçåî`nhine oii dzeye mini draye miyly xg` miycwa lke` i`ce `nh wtq

mini drax`e miray xg`l miznlglbi `l Ð hlgen i`ce epi`y xg`n Ð

`ian ipinyae ,iriaya glbne ,iriaye iyily d`fd xg` ,dray seql m` ik zglbz mey

hlgen epi` `nyc ,miyly cr zipy glbl xyt` i`e .(d`neh zexifpe) serd z`hg oaxw

miyly mei epiidc ,draye miyly xg`l miycw lke` :xn`wc epiide .ehelgl zeiglbz ipy jpd edl eede .`ed hlgen [`ny] Ð glbi cg`e miyly meiae .miyly oipnl dlri ipinyde

glbi cg`e miyly meiae (`pixg` `pyil) dxdh zexifp zepnl ligzi ipinyd meiae ,dray oipnl el dlri dpenye miyly meie ,`nh xifp oick ziyily glbi mini dray seqe .dpenye

.dynge miray mei epiidc drax`e miray xg`l `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .xdhil xifp zglbzàîè`nhine oii dzeye mini dpeny xg`l miycwa lke` i`ce hlgen i`ce

mini drax`e mirax` xg`l miznl.miycwa lek`l xzen `di meia eae ,rxevn zepaxw `iai ipiny meiae ,glbi dray meiae ,glbi ezexifp zligz mei Ð i`ce hlgen `edy xg`nc Ð

iriayd meiae ,ehelg ly ipiny mei lr dray xetqi `nh `edy liayae .envr dpeny `l` ,`wec e`l Ð "dpeny xg`l" i`dezepnl ligzie ,d`neh zepaxw `iai ipinyd meiae ,glbi

.dynge mirax` mei epiidc ,mini drax`e mirax` xg`l miznl `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .dxdh zepaxw `iaie glbi cg`e miyly meiae .ipiny mei lr miyly dxdh zexifp
xifp
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àøîâ,úèòeî úeøéæða ¯ íéøeîà íéøác äna :àðz̈¨©¤§¨¦£¦¦§¦¤¤
ézL øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ äðL úa úeøéæða ìáà£¨¦§¦©¨¨¥§¨¨¦§©©§¥
.íéðL òaøà øçàì íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå ,íéðL̈¦§¤©¦¦©¥§¥¦§©©©§©¨¦
äðBLàø úçìâz :úBiçìâz òaøà çlâîe :dìò éðúå§¨¥£¨§©¥©©§©¦§¨¦¦§©©¦¨
äiðL ,äîäa úìBòå óBòä úàhçå íéøBtö àéáî ¯¥¦¦¦§©©¨§©§¥¨§¦¨
¯ úéLéìL ,äîäa úìBòå óBòä úàhç àéáî ¯¥¦©©¨§©§¥¨§¦¦
àéáî ¯ úéòéáø ,äîäa úìBòå óBòä úàhç àéáî¥¦©©¨§©§¥¨§¦¦¥¦
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קסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc xifp(iriax meil)

àøîâ
:dpynd ixac z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðz`ziixaa ¨¨

`ztqezay(e"d e"t),íéøeîà íéøác änawtq `edy xifply - ©¤§¨¦£¦
,miycw zlik`l mei miyy oizndl witqn ,zn `nh wtqe rxevn

wx edf ,miznl `nhdle oii ziizyl mixyre d`neúeøéæða¦§¦
úèòeî,mei miyly ly hren onfl -ìáàxcpäðL úa úeøéæða- ¤¤£¨¦§¦©¨¨

eilr zewitqd zngny ixd ,dnily dpy jyn xifp zeidl
oeikne ,dpy ly zexifp onf jyn edpynl gelib lk oia oizndl
oii ziizyl mcewe ,zeglbz izy jixv miycw zlik` iptly

epi`y `vnp ,zeglbz izy cer jixv miznl `nhdleìëBà¥
íéLã÷awx `l`íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå ,íéðL ézL øçàìwx §¨¨¦§©©§¥¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦

.íéðL òaøà øçàì§©©©§©¨¦
zepaxwd z`ad xcq x`ean day ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:df xifp lydìò éðúå,`ziixaa epipy -çlâîexifpdòaøà §¨¥£¨§©¥©©§©
äðBLàø úçìâz ,úBiçìâzrxevn `ed m` ,zewitq dyly da yiy ¦§¨¦¦§©©¦¨

rxevn epi` m` ,ezrxvn `txpyk ea aiiegny oey`x gelib edf
mcew ea aiig xifpy gelibd edf ez`nehn xdhp dzry `nh `l`
gelibd edf rxhvp `le `nhp `l m`e ,d`nehd zepaxw aixwiy

,dxdha ezexifp miiqnd oick ea aiiegnyàéáîef zglbz zrya ¥¦
izyíéøBtöuegn ziyrp mzceare ,`txpy rxevn oick - ¦¦

,zgleyn zg`e zhgyp zg` ,dxfrleok mb `ian,óBòä úàhç©©¨
,`nhp `l` rxhvp `l `ny,eizepaxwn cg` dfeecer `ian

äîäa úìBòzepaxwd on cg` dfe ,`nhp `le rxhvp `l `ny ©§¥¨
.dxdha zexifp miiqnd aiigy

zglbz,äiðLhlgen rxevn did `ny ,zewitq ipy da yiy §¦¨
ezglbzn mini dray zxitq xg`l ,zipya glbn dzre
`vnpe `nhpy xifp mzq `l` rxevn did `l `nye ,dpey`xd
oick glbn dzre ez`nehn xdhpd xifp oicn did oey`x geliby

,dxdha ezexifp milynd xifpóBòä úàhç àéáî,ztqepdid `ny ¥¦©©¨
zglbz zrya mz`ad onfy eizepaxwn cg` dfe ,hlgen rxevn

,efe`ianäîäa úìBòdid `l dpey`x zexifpa `ny ,ztqep ©§¥¨
zexifp zaeg ici `vi dipya dzre ,`nhpy xifp mzq `l` rxevn

.aiigy zepaxwdn cg` dfe ,dxdh
zglbz,úéLéìLdligza did `ny ,zewitq ipy ok mb da yiy §¦¦

zxdhl eid mincewd migelibd ipye `nh xifp mbe rxevn mb
oldl x`eank xifp zglbzl el elr `le rxevn(a"r)wxy `vnpe

did `nye ,ez`nehn xdhpd xifp ly gelibd zaeg ici `vei zrk
rxevn zxdhl eid mipey`x migelibe zna `nhp `le rxevn wx
,xedh xifp ly gelib zaeg ici `vei ziyilyd zglbza dzre

,óBòä úàhç àéáîxifp mbe rxevn mb didy ote`d lry itl ¥¦©©¨
xdhpd xifp zepaxwn `idy da aiigzdl epnf eiykr ,`nh

,ez`nehne`ian,äîäa úìBòdxdha ezexifp miiq eiykr `ny ©§¥¨
.da aiige

zglbz,úéòéáø`nh mbe rxevn mb did `ny ,cg` wtqn `idy §¦¦
,ezexifp zaeg ici `vi ziriaxa eiykr wxeàéáîda,äøäè ïaø÷ ¥¦¨§©¨¢¨

,dxdha ezexifp milynd xifp `iany zepaxwd lk z` epiidc
.minlyl li`e dlerl yak z`hgl dyak mdy

:`ziixaa exkfedy zepaxwd z`ad xcqa dpc `xnbdzøîà̈©§¨
,`ziixaaïBLàø úçìâz'eëå àéáîzlere serd z`hge mixetv ¦§©©¦¥¦§

.dnda:`xnbd zx`anCLôð änîzewitqdn cv dfi` lr - ¦©©§¨
`nye `nhp `nye rxhvp `ny ,rxi` ok` jky xnel dvxzy

jk oiae jk oia ,df `le df `l rxi` `léúééî÷ øétLdyer - ©¦¨©§¥
,elld zepaxwd z` `iany jka ie`xkåàìå àeä òøBöî éàcå éàc§¦©©§¨§¨

,àeä àîèixdïéøBtéödpey`xd zglbzayBúáBçlkk m`iadl ¨¥¦¦¨
,rxevneaixwny dnóBòä úàhç`l` rxevn epi`y cvd lr ©©¨

zxeza d`a `id `ldy ,leer jka oi` ,`nh xifp,÷ôñoi`y itl ¨¥
iab lr zxhwen dzvwny dlibx serd z`hg lkk da mibdep

lr dncn dfn ,dyri jk `l` ,dxyan mipdkd milke`e ,gafnd
gafnd ceqi l` dvOi mca x`ypde gafnd xiw(h d `xwie)`ide , ¦¨¥

dnvràìæà[zkled-]äøeá÷ìäìBòå .`edy cvd lr `iany ©§¨¦§¨§¨
,xeqi` yyg oi` dzaxwda mb ,`nhp `le rxhvp `le xedh

y meyn,äáãð àéåä,ezaegl `id ixd da aiig m`y i`pz dyere ©§¨§¨¨
.dacp zxeza axwz e`l m`eBçlâìedf xifpläòáL CBz,mini §©§¦§¨

,`txpyk glbnd rxevn oick,øLôà éàrxhvp i`ce eli`y ¦¤§¨
df xifp j` ,xifpd ly gelib xeqi` z` dgec egelib zevn dzid

,ok bedpl leki epi`àeä èìçeî åàì àîìéãcdwl `l `ny - §¦§¨¨§¨
el mixne` ,erbpn `txpyk cin glbl `a m`y ixde ,zrxva

,jzexifp ini jeza dz` ile`øîà àðîçøådxn` dxezde -xacna) §©§¨¨¨©
(d eFxfp xcp ini lM'úàìî ãò BLàø ìò øBáòé àì øòzxW` mnId ¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£©Ÿ©§Ÿ©¨¦£¤

.mei miyely jzexifp xnb cr gelibl oznd okle ,''dl xiGi©¦©
ezaeg ici `vie ie`xk dyr cvik zx`ane `xnbd dkiynn
epi`y ote`d lr ,dpey`x zglbz zrya `iany zepaxwa

:rxevnàîè àeäå ,éåä éàcå òøBöî åàì éàåbdep ok mb ,cala §¦¨§¨©©¨¥§¨¥
oky .mixen`d zepaxwd z`ada ie`xkBúáBç óBòä úàhç©©¨¨

,ez`nehn xdhpd xifp lkk d`iadle`iany dnïéøBtéöyygn ¦¦
x`eanke ,wtqd cv lr m`iadl xeqi` oi` ,rxevn mb didy

ixdy lirlïéãáòúî à÷ éàøaà,dxfrl uegn ziyrp mzcear - ©¨©¨¦§©§¦
éåä àìåz`ad ly dxiar yyg o`k oi`e -úìBòå ,äøæòa ïéleç §Ÿ¨¥¦¨£¨¨§©

äîäa,ezaegl efe xedh xifp didy yygn `ianyäáãð àéåä- §¥¨©§¨§¨¨
.dacp zxeza axwiz ,jk did `l ok` m`

àeä àîè åàìå àeä òøBöî åàì éàårxevn did `ly cvd lre - §¦¨§¨§¨¨¥
`l `iadl jixv oi` `linne ,xedh xifp did `l` ,`nhp `l mbe

xeqi` yyg oi` df ote`a mb ,d`neh oaxw `le mixetivz`ada
oky ,mixen`d zepaxwd lkïéøBtéölirl xen`k ,`iadl i`yx ¦¦

yïéãáòúî à÷ éàøaàok enke ,dxfrl uegn ziyrp mzcear - ©¨©¨¦§©§¦
óBòä úàhçi`yx ,ezaegl efe `nh xifp did ile`y `iany ©©¨

zkledy lirl xen`ke daixwdl.äøeá÷ìeäîäa úìBò`iany ¦§¨©§¥¨
BúáBç àéåä.xedh xifp oicn ezaegl didz -el` zepaxway ixd ©§¨¨

:`xnbd dywn .xeqi` yyg `la zewitqd lk ici `veiéòa àäå§¨¨¥
íLàezaeg ici `vi `l oiicry `vnpe ,rxevn didy cv eze` lr ¨¨

:`xnbd zvxzn .`iady zepaxwaøîàc àéä ïBòîL éaø`ztqez) ©¦¦§¦§¨©
(myéðúîe éúééîdid m`y eilr dpzne ,my` mb `ian ok`y - ©§¥©§¥

.dacp inly zxeza axwi e`l m`e ,ezaegl df didi rxevn
a :`ziixad jynd z` x`al dkiynn `xnbdäiðL úçìâz¦§©©§¦¨

úéLéìLe,dnda zlere serd z`hg wx `iany `ziixaa xn`py §¦¦
y ,hlgen rxevn liaya uega miyrpd mixetiv ilaàì ïéøBtéö¦¦Ÿ

éøöC,zrk `iadlãéáò àäczglbzd zra m`yr ixdy - ¨¦§¨¨¦
.rxevn i`cel mb mziiyr onf f`e ,dpey`xdàkéà éàîdfi` - ©¦¨

zglbza md miey ixdy ,ziyilyl dipy zglbz oia yi iepiy
yeygl yi dipy zglbzay ,zepaxwaeàeä èìçeî éàcå àîìéc- ¦§¨©©§¨

,rxevnd zeaeg lk z` miiw `l oiicre ,hlgen rxevn did `ny
jkitl .elld zeaeg miiw xak ziyily zglbza ok oi`y dnàãç£¨

md ,dnry serd z`hge ,dipyd epiidc ,zg` zglbz -÷ôñì¦§¥
Bøôñxg`l ea aiiegnd ,ely ipy gelib dfe rxevn did `ny - ¨§

.dpey`xd ezglbzn mini dray zxitqàãçåzglbzde - ©£¨
eidi ,dnry serd z`hge ,ziyilydBúàîeè ÷ôñìxg`n - ¦§¥§¨

migelibd ipyy `vnpe ,zn `nh did mb `ny epl wtqy
cvd lr md dnry z`hge ef zglbze ,ezrxvl eid mipey`xd
xifp `iany zepaxwdn zg` `id serd z`hgy ,zna `nhp mby

.lirl xen`k ,ez`nehn xdhpyk
zra :ziriax zglbza zepaxwd xcq z` `xnbd zx`an dzr

úéòéáø úçìâz,mitqep mei miyly xg`lyaø÷ àéáîäøäè ï- ¦§©©§¦¦¥¦¨§©¨¢¨
zaeg mdy ,minlyl li`e dlerl yake ,z`hgl dyak epiidc

,dxdha ezexifp milynd xifpdeo`ianykéðúî,dpzn - ©§¥
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miwxt dyelya` cenr q sc ± iriax wxtxifp
àøîâúåéçìâú òáøà çìâîå äìò éðúå,miylyl miylyn zhren zexifpa Ð

.dpyl dpyn daexn zexifpaeïéøåôö àéáî äðåùàø úçìâú,rxevn ixtiv epiidc Ð

."zexedh zeig mixtv izy xdhnl gwle" oda aezkyóåòä úàèçåd`neh oaxwc Ð

.xifpcäîäá úìåò.zexifpc dxdh oaxwc Ðàîè àìå àåä òøåöî éàãå éà êùôð äîî
ef Ð mixetiv iziin `wc `d jklid ,zna Ð

xifpa d`neh oaxwc serd z`hge ,ezaeg `id

e`l `nlicc meyn ,dxeawl `lf`e ,wtq ied

dlere .daxwdl `ifg `le ,`ed zn `nh

,`ed rxevn `nlic ,dacp oaxw Ð iziinwc

.zexifpc dxdh zglbzl ie`x epi` oiicre

äòáù êåúá åçìâìåhlgen ly htynk Ð

.glbn jk xg`e dray xteqyøùôà éà
èìçåî åàì àîìéããxifp iede ,`ed `nh e`le Ð

."ey`x lr xeari `l xrz" xn` `pngxe ,xedh

àåä úî àîè åàìå àåä éàãå òøåöî åàì éàå
`l Ð iziinwc oixetivl .xedh xifp `l` Ð

meyn i`e .icarzin `w i`xa`c ,opiyiig

zlere ,dxeawl `lf`w `d Ð serd z`hg

iraw `de .ezaeg `ied Ð iziinwc dnda

my`e ,dipy zglbza rxevn my` iiezi`

:ol `niiwck ,ezlik`a akrn i`ce rxevna

ipd lka eli`e .miycwa lke` Ð ezxtk `iad

my` dil ipz `l i`n` Ð zeiglbz rax`?àä
éðúîå éúééî øîàã àéä ïåòîù éáø éðîÐ

,(`,dw) zegpn zkqnc `xza wxta opixn`ck

ebele eny` `ian zxgnl :xne` oerny iax

dfe eny` df Ð `ed rxevn m` :xne`e ,enr

.dacp inly `di df my` Ð e`l m`e ,ebel

.zepeda ozne oetva dhigy oerh my` eze`e

.ipzne rxevn my` iziin inp `kdúçìâú
êéøö åðéà úåéç íéøôö úéùéìùå äéðùÐ

i`n .dpey`x zglbza `iad xaky ,`iadl

,iiezi`l dil `irainc Ð xninl jl zi`

dpey`x zglbze ,`nh `le `ed hlgen `nlic

ly `id ef dipy zglbze ,ehelg inil el dzlr

ikdl Ð rxevn oaxw `iadl jixve ,extq ini

ehelg wtql `cg ,ziyily zglbzae dipy zglbza serd z`hg iziilc xn`c `ed

z`hge ,`ed hlgen `ny xninl `ki` dipy zglbzac .zexifpc d`neh wtql `cge

,serd z`hga `le aiiginc `ed dnda z`hga `de :xn`z m`e .extq inil dler serd

,wtqn zlk`p dpi`y itl ,wtqd lr d`a dnda z`hg oi`y itl !ipr iedilc e`l i`

zial miycw oi`ian oi`y itl ,iiezi`l xqzine dilra extkzpy z`hgk dl `iede

d`ad serd z`hg `iane ,ipr iede ,mixg`l eiqkp lk azek `diy opax oewz Ð leqtd

.zlk`p dpi`y it lr s` (`,hk xifp) "xifp ipixd xn`y in" wxta xn`ck ,wtqd lr

`xza wxta ikd inp dl opiyxtne .`ziixaa (e wxt) `ztqeza dlr ipz inp ikde

`nhe hlgenc zxn` i`e .'eke mdizepaxw eaxrzpy mirxevn ipy iab (`,r) dcp zkqnc

zglbza jklid Ð extq inie ehelg zglbzl el zeler zepey`xd zeiglbz izye ,`ed

jci`e .`iadl aiiegn didy dnda z`hg mewna serd z`hg iiezi`l dil irain dipy

efaye efay dnda zlere .d`neh wtql iediz Ð ziyily zglbza iziinwc serd z`hg

zglbze ,`nh xifp `l` ,ded rxevn e`l `nlicc xninl inp `ki`e .dacp iediz Ð

`ian jkl .dxdh zglbzl dipy zglbze ,xifpc d`neh zglbzl el dzlr dpey`x

Ð dxdh oaxw `ian ziriax zglbzae .wtqa z`hgde ,ezaeg `iedc dnda zler

.ipzne ,minlye dlere ,dndac z`hg
íàå
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opiqxb ikdúçìâúmixtv `ian dpey`x,zgleyn zg`e dhegy zg` ,hlgen wtql Ð

zlere .xedh xifp wtql dnda zlere ,`nh xifp wtql serd z`hge

dekixvd `l wtqn `nye .il `iyw `nh xifp oick izii` `lc serdxnel jixv oke .e

exizdl oaxw wx xedh xifp wtql ekixvd `ly ,edekixvd `l xedh xifpc minlyc

.`vi ozylyn zg` lr glib :'ixn`cke ,zglbza

éëämeyn e`l .serd z`hg `ian dipy :opiqxb

meiae dray oipnl el dlri d`neh zexifpc

iwetql `kil `nh xifpac ,zepnl ligzi ipinyd

s`e .hlgen wtq meyn `l` .dipy zglbza

xifp m` ik ,hlgen did `l `ny Ð dnda zler

.`nh

úéùéìùdid ile`c Ð serd z`hg `ian

dlri `l hlgen ly zglbze .`nh

,`nh xifpl `le xedh xifpl `l zglbzl

hlgen `nyc Ð dnda zlere .jenqa ziyixtck

.`nh `l j` ,`edúéòéáøiwetql `kilc Ð

oaxw `ian Ð cer `nha `le ,cer hlgena `l

.mlyn dxdh

úøîàdpey`x zglbz ."xn xn`" enkÐ

zlere serd z`hge oixetv `ian

`nh `le `ed rxevn i`ce i` ;jytp dnn dnda

,wtq Ð serd z`hge ,ezaegl oixetvd Ð `ed

seqa eglble .dacp ied dlere ,dxeawl `lf`

`nlicc ,xyt` `lÐ miyly jez epiidc ,dray

"xeari `l xrz" xn` `pngxe ,`ed hlgen e`l

.'ekàäåiziin xn`c `id oerny iax my` ira

dpzne(`,er migaf) "zaexrzd" wxta xn`c Ð

dpzn inp my`c (`,r) dcpc `xza wxtae

e`l i` .ozlik` onf hrnn ik s` ,minlya

Ð serd z`hg ;`ed `nh i`ceae `ed rxevn

,dxfra oileg eed `le ,i`xa` Ð mixtv ,ezaeg

`le `ed rxevn e`l i`e .dacp ied dnda zlere

z`hge ,icarzn `w i`xa` mixtv ;`ed `nh

.ezaeg `id dnda zlere ,`lf` dxeawl serd

úçìâúliaya miig mixetv ziyilye dipy

Ð xninl `ki` i`n .ciar `dc ,jixv `l hlgen

oaxw `ian ziriax zglbz .ez`neh wtql `cge [extq] wtql `cg ,did hlgen i`ce `nlic

[a cenrl jiiy] .dpzne dxdh÷ôñmini dpny xg`l miycwa lke` i`ce hlgene `nh

e ehelgl glbn ezexifpl oey`x meiy ,`wec e`l "xg`l"e .ipinyd meia ,xnelk Ðuegn ayi

xzen meia eae .rxevn zepaxw `iai ipinyd meiae ,glbi [iriayd] meiae ,mini zray eld`l

glbie ,iriaye iyily dfie ,dray xetqi Ð i`ce `nh did m` ,dzre .miycwa lek`l

eglbl jkle ,hlgen xedh `l` `ed `nh e`l `nlic Ð wtq `edy dzr la` .iriaya

ey`x lr xeari `l xrz" xn` `pngxe ,`ed `nh e`l `nlic Ð xyt` i` miyly jeza

xifp lk oick glbi cg`e miyly meiae ,el dler ipiny meie ,miyly dpni jkle ."z`ln cr

zglbz glbi miyly meia ixd .(a,d xifp) `nw wxta xn`ck ,cg`e miyly mei glbny

meiae .cer mei miyly zepnl jixve ,elti mipey`xd minide ,`ed `nh xifp `nyc ,ziyily

xg`l miznl `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .xedh xifp zglbz glbi cg`e miyly

zexifp oic zeyrl xyt` i` :llkd df .dpenye miyy [mei] epiidc ,mini draye miyy

`l` miycwa xq`il mixetk xqegn iexw epi`e ,ehelg ini mez cr dxdh zexifp `le d`neh

.etebn ez`nehy ,hlgen liaya

èìçåî`nhine oii dzeye mini draye miyly xg` miycwa lke` i`ce `nh wtq

mini drax`e miray xg`l miznlglbi `l Ð hlgen i`ce epi`y xg`n Ð

`ian ipinyae ,iriaya glbne ,iriaye iyily d`fd xg` ,dray seql m` ik zglbz mey

hlgen epi` `nyc ,miyly cr zipy glbl xyt` i`e .(d`neh zexifpe) serd z`hg oaxw

miyly mei epiidc ,draye miyly xg`l miycw lke` :xn`wc epiide .ehelgl zeiglbz ipy jpd edl eede .`ed hlgen [`ny] Ð glbi cg`e miyly meiae .miyly oipnl dlri ipinyde

glbi cg`e miyly meiae (`pixg` `pyil) dxdh zexifp zepnl ligzi ipinyd meiae ,dray oipnl el dlri dpenye miyly meie ,`nh xifp oick ziyily glbi mini dray seqe .dpenye

.dynge miray mei epiidc drax`e miray xg`l `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .xdhil xifp zglbzàîè`nhine oii dzeye mini dpeny xg`l miycwa lke` i`ce hlgen i`ce

mini drax`e mirax` xg`l miznl.miycwa lek`l xzen `di meia eae ,rxevn zepaxw `iai ipiny meiae ,glbi dray meiae ,glbi ezexifp zligz mei Ð i`ce hlgen `edy xg`nc Ð

iriayd meiae ,ehelg ly ipiny mei lr dray xetqi `nh `edy liayae .envr dpeny `l` ,`wec e`l Ð "dpeny xg`l" i`dezepnl ligzie ,d`neh zepaxw `iai ipinyd meiae ,glbi

.dynge mirax` mei epiidc ,mini drax`e mirax` xg`l miznl `nhine oii dzeye :xn`wc epiide .dxdh zepaxw `iaie glbi cg`e miyly meiae .ipiny mei lr miyly dxdh zexifp
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àøîâ,úèòeî úeøéæða ¯ íéøeîà íéøác äna :àðz̈¨©¤§¨¦£¦¦§¦¤¤
ézL øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ äðL úa úeøéæða ìáà£¨¦§¦©¨¨¥§¨¨¦§©©§¥
.íéðL òaøà øçàì íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå ,íéðL̈¦§¤©¦¦©¥§¥¦§©©©§©¨¦
äðBLàø úçìâz :úBiçìâz òaøà çlâîe :dìò éðúå§¨¥£¨§©¥©©§©¦§¨¦¦§©©¦¨
äiðL ,äîäa úìBòå óBòä úàhçå íéøBtö àéáî ¯¥¦¦¦§©©¨§©§¥¨§¦¨
¯ úéLéìL ,äîäa úìBòå óBòä úàhç àéáî ¯¥¦©©¨§©§¥¨§¦¦
àéáî ¯ úéòéáø ,äîäa úìBòå óBòä úàhç àéáî¥¦©©¨§©§¥¨§¦¦¥¦
.'åëå àéáî ïBLàø úçìâz :zøîà .äøäè ïaø÷̈§©¨¢¨¨§©§¦§©©¦¥¦
àeä òøBöî éàcå éàc ;éúééî÷ øétL CLôp änî¦©©§¨©¦¨©§¥§¦©©§¨
óBòä úàhçå ,BúáBç ïéøBtéö ¯ àeä àîè åàìå§¨¨¥¦¦¨§©©¨
Bçlâìe .äáãð àéåä äìBòå ,äøeá÷ì àìæà ¯ ÷ôñ̈¥¨§¨¦§¨§¨¨§¨§¨¨§©§

øLôà éà äòáL CBz,àeä èìçeî åàì àîìéãc , ¦§¨¦¤§¨§¦§¨¨§¨
."úàìî ãò BLàø ìò øáòé àì øòz" øîà àðîçøå§©£¨¨¨©©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ©§Ÿ
úàhç ¯ àîè àeäå ,éåä éàcå òøBöî åàì éàå§¦¨§¨©©¨¥§¨¥©©
àìå ïéãáòúî à÷ éàøaà ¯ ïéøBtéöå ,BúáBç óBòä̈¨§¦¦©¨¨¨¦§¨§¦§¨
éàå .äáãð àéåä äîäa úìBòå ,äøæòa ïéleç éåä̈¥¦¨£¨¨§©§¥¨¨§¨§¨¨§¦
éàøaà ïéøBtéö ¯ àeä àîè åàìå àeä òøBöî åàì̈§¨§¨¨¥¦¦©¨¨
äîäa úìBò ,äøeá÷ì óBòä úàhç ,ïéãáòúî à÷̈¦§¨§¦©©¨¦§¨©§¥¨
ïBòîL éaø ¯ !íLà éòa àäå ¯ .BúáBç àéåä̈§¨¨§¨¨¥¨¨©¦¦§
úéLéìLe äiðL úçìâz .éðúîe éúééî :øîàc ,àéä¦§¨©©§¥©§¥¦§©©§¦¨§¦¦

éøö àì ïéøBtéöî .ãéáò àäc ¯ Càîìéc ¯ àkéà éà ¦¦¨¨¦§¨£¥©¦¨¦§¨
÷ôñì àãçå ,Bøôñ ÷ôñì àãç ,àeä èìçeî éàcå©©§¨£¨¦§¥§¨©£¨¦§¥
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miwxtקסד dyelyaa cenr q sc ± iriax wxtxifp
äéä øéæð éàãå íàåhlgen `le ,dligzn Ðefe daeg dpey`x dler ixd Ð `nh `le

.dpey`xd on ueg ,olek oke .dacpåéúåðáø÷ øàù ïä åìàå.`iad `l oiicry Ðàîè íàå
éàãå èìçåîå ÷ôñ`idy ,mini dpeny xg`l miycwa lke` ,ezexifp ly oey`x meia Ð

inil dligz `idy ,ezexifp ini ly oey`x mei zligzay .extq ini ly dipy zglbz

seqle ,ehelg zglbz glbn `di Ð ehelg

aizkck ,extq ini ly zipyd zglbz Ð dray

mei `edy xgnle .'ebe "glbi iriayd meiae"

,'ebe "ipinyd meia" aizkck ,epaxw `iai ipiny

:opzck ,ezxtk `iadyk miycwa lke`e

onfa xifpd zglbzl dgec rbpd zglbzy

lke` ezrxv oaxw `iady oeike .i`ce `edy

epi` miznl `nhile oii zezyl la` ,miycwa

el `a m`y .mini draye miyy xg`l cr leki

xg` miyly dyry xg`l dxdh zexifp glbl

hlgen `ny :xnel el yi ,extq ini zray

inil el dzlr dpey`x zglbze ,did `nhe

jixv oiicre ,ez`neh inil eiykr ly efe extq

ody ,ezxdh zexifpl mei miyly el zepnl

xzen jk xg`e .mini draye miyy llka

i`ce `nhe wtq hlgen :opiqxb ikd .oiia zezyl

dzeye draye miyly xg`l miycwa lke`

.drax`e miray xg`l miznl `nhine oiia

,dray seql glbn Ð i`ce `nh `edy oeikc

.dxdh zexifp glbne miyly dpene ligzne

hlgen `ny :mixne` ,oiia zezyl el `ayke

ini ly od od elld zeiglbz izye ziid `nhe

`l` xzen dz` i` oiicre ,extq ini lye ehelg

.draye miyly xg`l epiidc miycw zlik`a

jk xg`e d`neh zglbzl dray dpene xfege

oiia dzey `vnpe ,dxdh zexifpl miyly

.mei drax`e miray xg`l miznl `nhine

éàãå èìçåîå éàãå àîèzglbzl glbn Ð

dray cr o`kne ,eiykr zrxv ly dpey`x

rbpd zglbzy :opzck ,dipy zglbzl mini

lke`e .i`ce `edy onfa xifpd zglbzl dgec

dpene xfege ,ycwa zepaxw `iany ipiny meia

miyly dpene xfege ,d`neh xifp glbne dray

`nhine oiia dzey `vnp .dxdh zexifp glbne

.mini drax`e mirax` xg`l miznlåìàù
éçåé ïá ïåòîù éáø úà åéãéîìúxifp dn iptn Ð

meia ezrxv zglbz glbl el `ae rxevn `ede xifp ,xnelk .rxevnk epi` xedh

o`kl ef zglbz el dler dpi` mrh dn ,ezexifp ini enlypy meiae ezrxv dnlypy

o`kle?ïäì øîàodizy e` ,lcbl efe lcbl ef ediy ,zeey zeiglbz izy el` m` Ð

o`kle o`kl el oiler ediy mixne` [mz`] j`id eiykr .mixne` mz` dti Ð xiardl?
jixv mini dray cre o`kny Ð lcbl rxevn zglbze ,xiardl `ed xifp zglbzy

.dipy zglbz glblåèåìç éîéì åì äìòú àìå åì åøîàlye ,xiardl `edy liaya Ð

.lcbl rxevnåøôñ éîéì åì äìòú àìà.exwirl ey`x sekl ick el lcb xake xry lcbl oikixv opi` jli`e o`kny ,xiardl odizyy Ðíéîã ú÷éøæ éðôì çìâî òøåöî åéùëòÐ

.eizepaxw `ian ipinyd meiae glbn iriayd meia ixdyíéîã ú÷éøæ øçàì çìâî øéæðåmz` j`id ,'ek "xifpd glbe" aizk xcde ,"'iil minly gaf dyri li`d z`e" aizkck Ð

o`kle o`kl zg` zglbz el dler `diy mixne`?åøæðå åøôñ éîéì äìòú àì åì åøîàini ly ezrxv inil el dlrz `l` .minc zwixf xg`l dfe minc zwixf iptl dfy liaya Ð

.odly ipinya oaxw oi`iane iriaya oiglbn odipyy ,minc zwixf iptl glbn dfe dfc ,o`kle o`kl dler ezglbz `dzy rxhvpe zna `nhpy xifpc !ez`nehe extqåìéà ïäì øîà
íéøîåà íúà äôé íéî úàéá éðôì ïéçìâî ïäéðù.min z`ia xg`l glbnc ,dxdh xg`l rnyn ,"ezxdh meia ey`x glbe" aizkck ,min z`ia xg`l glbn `nh la` Ð:ïðéñøâ éëä

åøîàìãâì äæå ìãâì äæù åúàîåè éîéìå åèåìç éîé åì äìòúå åúåøéæð éîéì åøôñ éîé åì äìòú àìù úøîà äôé åìinia extq inil zglbz el dlrz `ly ,xacd owz :el exn` Ð

,ehelg inile ez`neh inil zg` zglbz el dlrz la` .minc zwixf xg`l eizepaxw z`ad meia glbn xifpe ,iriayd meia minc zwixf iptl glbn extq inia rxevny ,ezxdh xifp

.ezxdh zexifpl glbn `diy xg` xriy lcbl ick glbn `nh xifpe ,xg` xriy lcbl ick glbn ehelg inia rxevn ;xg` xriy lcbl oiglbn dfe dfyïäì øîàdler oi` jkl Ð

lcbl odipyy it lr s` ,rxevn `ede `ed `nh xifp m`e .xiardl xifpe ,lcbl ick glbn Ð ehelg inia rxevn `ede `ed xedh xifp m`y ,zeiglbz izyl olekn zg` zglbz el

iptl glbn extq inia rxevne li`ed ,xiardl mdipyy it lr s` ,extq inia rxevne xedh xifp oke .min z`ia iptl glbn rxevny ,o`kle o`kl zg` zglbz odl dler oi` oiicr

.odizyl dler zg` zglbz oi` [jkle] ,dlrnl yxetny enk minc zwixf xg`l xedh xifpe minc zwixf
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øéæðxiardl xifp odl xn` o`kle o`kl el dlere zg` zglbz glbiy edn rxevne xedh

lcbl rxevneeplcbiy xryl cer jixv epi`y ,lke lkn xry xiardl xifp xnelk Ð

z`ad mei iptl zipy eglble xry lcbl Ð rxevn ly dpey`x zglbz la` .devn meyl

.ef z` ef exhti `l efn ef zewelge li`ede .zepaxw

àìå:xnelk ,dinza .extq inia el dlrz

`id mby rxevn ly dipy zglbz

zexifp zglbzl el dlrz `l recn ,xiardl

zglbz Ð minc zwixf iptl df :odl xn` ?dxdh

mina ugxe glbi iriayd meiae" aizkc ,rxevnc

efe ."dpy ipa miyak ipy gwi ipinyd meiae xdhe

aizkck ,minc zwixf xg`l ,xifp zglbz Ð

exfp y`x xry gwle cren ld` gzt xifpd glbe"

."minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe

äìòúåxifp zglbzl ez`nehe [ezrxv] inil

min z`ia xg`l `nh odl xn` `nh

meia ezxdh meia ey`x glibe" aizkck Ð

xg`l rnyn "ezxdh meia" ,"epglbi ipinyd

iptl rxevne .ixtqa dil yixc ikde .ezxdh

exry lk glbi iriayd meiae" aizkc ,min z`ia

."xdhe mina exya (lk) z` ugxe

åøîà`ed xg` oeyl enk Ð zxn` dti el

."inic ax ira" opiqxb `le .mixtq dnka

äæåz`ia xg`l dfe .rxevn Ð min z`ia iptl

df .ziyixtck ,`nh xifp zglbz Ð min

.xedh xifp zglbz Ð minc zwixf iptl

[`,`q scl jiiy]éðädevn meyn zeiglbzÐ

meyn oedlek xnelk

`nh elit`e .ziyilyl s` xrz jixve ,devn

,zeiglbz rax` oerhy i`ce hlgene i`ce

itle .`nh xifpl `l` dpi` ziyily zglbze

oizipznc zeiglbz rax`` xcdn `l izrc

yna oi`y ,`nh wtqe hlgen wtqa ixii`cepizp

xifpa e` hlgena e` wtzqdl lkez `ly zglbz

i`xwn ol `wtp xedh xifpe rxevn .i`ce xedh

xifpe ,xrzac (`,`n xifp) "oipin dyly" wxta

cenlzdc `ibeqe .xedh xifpn dl opixnb inp `nh

.dil `irain `ng xa inxle ,ikd `wlqc `ed

dkixv `nh xifp zglbz :xnel leki did xvewae

ipd hwpc `l` ,xrz dkixv dpi` e` xrz

hlgena oiibeqa eda edpixii`c meyn zeiglbz

.zeiglbz rax` glbnc i`ce `nhe i`ceéà.`yp diikq elit` xry ixeari` meyn zxn`

`l ez Ð ey`x lka `yp jq m`y .xrza e` mixtqna xryd zvwn glibc xnel jixve

`ede .dxdh ly zglbz carinl ivn `le ,(`,et `nw `aa) "laegd" wxta opixn`ck ,xcd

.mixtqna eglbn e` irainl ivnc oicd
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.äáãð Bæå ,äáBç äðBLàøä äìBò ¯ àeä øéæð éàcå éàå§¦©©¨¦¨¨¦¨¨§§¨¨
Bæå ,äáãð äðBLàøä äìBò ¯ àeä èìçeîe àîè íàå§¦¨¥§¨¨¨¦¨§¨¨§
¯ éàcå èìçeîe ÷ôñ àîè .Bðaø÷ øàL äæå ,äáBç¨§¤§¨¨§¨¨¥¨¥§¨©©
ànhéîe ïéé äúBLå ,íéîé äðBîL øçàì íéLã÷a ìëBà¥§¨¨¦§©©§¨¨¦§¤©¦¦©¥
àîèå ÷ôñ èìçeî .íéîé äòáLå íéML øçàì íéúîì§¥¦§©©¦¦§¦§¨¨¦§¨¨¥§¨¥

ìL øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ éàcå,íéîé äòáLå íéL ©©¥§¨¨¦§©©§¦§¦§¨¨¦
äòaøàå íéòáL øçàì íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥§¥¦§©©¦§¦§©§¨¨
øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ éàcå èìçeîe éàcå àîè .íéîé̈¦¨¥©©§¨©©¥§¨¨¦§©©
øçàì íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå ,íéîé äðBîL§¨¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦§©©
ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàL .íéîé äòaøàå íéòaøà©§¨¦§©§¨¨¨¦¨£©§¦¨¤©¦¦§
úçà úçìâz çlâiL eäî ,òøBöîe øBäè øéæð :éçBé ïa¤©¨¦¨§¨©¤§©¥©¦§©©©©
eøîà .çlâî Bðéà :ïäì øîà ?ïàëìe ïàëì Bì äìBòå§¨§¨§¨¨©¨¤¥§©¥©¨§
äæå ,ìcâì äæå ìcâì äæ eléà :ïäì øîà ?änì :Bì¨¨¨©¨¤¦¤§©¥§¤§©¥§¤

áòäì äæå øéáòäìøéæð ,åéLëò .íéøîBà ízà äôé ¯ øé §©£¦§¤§©£¦¨¤©¤§¦©§¨¨¦
éîéì Bì äìòz àìå ¯ .ìcâì ¯ òøBöîe ,øéáòäì ¯§©£¦§¨§©¥§Ÿ©£¤¦¥
äæ eléà :ïäì øîàå !Bøôñ éîéì Bì äìòúå ,Bèelç¦§©£¤¦¥§¨§¨©¨¤¦¤
ízà äôé ¯ íéîc ú÷éøæ éðôì äæå íéîc ú÷éøæ éðôì¦§¥§¦©¨¦§¤¦§¥§¦©¨¦¨¤©¤
øçàì øéæðå íéîc ú÷éøæ éðôì òøBöî àlà ,íéøîBà§¦¤¨§¨¦§¥§¦©¨¦§¨¦§©©
,Búeøéæðe Bzòøö éîéì Bì äìòz àìå ¯ .íéîc ú÷éøæ§¦©¨¦§Ÿ©£¤¦¥¨©§§¦
äæ eléà :ïäì øîà !Búàîeèå Bzòøö éîéì Bì äìòúe©£¤¦¥¨©§§§¨¨©¨¤¦¤
ízà äôé ¯ íéî úàéa éðôì äæå íéî úàéa éðôì¦§¥¦©©¦§¤¦§¥¦©©¦¨¤©¤
éðôì òøBöî íéî úàéa øçàì àîè àlà ,íéøîBà§¦¤¨¨¥§©©¦©©¦§¨¦§¥
éîéì Bì äìòz àlL zøîà äôé :Bì eøîà .íéî úàéa¦©©¦¨§¨¤¨©§¨¤Ÿ©£¤¦¥
äæc ¯ Búàîeèå Bèelç éîéì Bì äìòúå .Búeøéæðìå Bøôñ§¨§¦§¦§©£¤¦¥¦§§¨§¤
àeäå øBäè øéæð :ïäì øîà !àeä ìcâì äæå ìcâì§©¥§¤§©¥¨©¨¤¨¦¨§
àeäå àîè øéæð íàå ,øéáòäì äæå ìcâì äæ ¯ òøBöî§¨¤§©¥§¤§©£¦§¦¨¦¨¥§
.íéî úàéa øçàì äæå íéî úàéa éðôì äæ ¯ òøBöî§¨¤¦§¥¦©©¦§¤§©©¦©©¦
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ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc xifp(iriax meil)

àeä øéæð éàcå [éàã] (éàå)ixd ,rxhvp `le `nhp `l m`y -äìBò §¦©©¨¦¨
äðBLàøädaxwedy ef `id ,dpey`xd zglbzd mr `iady ¨¦¨

zxezaäáBç,dxdha ezexifp znlydlBæådzr aixwny dlerd ¨§
zxeza axwz ,ziriaxd zglbzd zryaäáãðèìçeîe àîè íàå . §¨¨§¦¨¥§¨

àeäzepaxw z` aixwd dzr wxe ,rxhvp mbe `nh did m`e -
if` ,ezexifpl dxdhdäðBLàøä äìBòly dndad zler - ¨¨¦¨

zxeza daxwed dpey`xd zglbzdBæå ,äáãðziriaxd glbzay §¨¨§
zxeza axwzäæå .äáBç,sqepa dzr `iany minlyde z`hgd - ¨§¤

eidi,Bðaø÷ øàLm`iad `l oiicry ,xedh xifp oicn oda aiiegnd §¨¨§¨
.llk

m` :miznl `nhie oii dzyi ,miycw lk`i izni` zx`an `xnbd
dligza didàîènéàcå èìçeîe ,÷ôñrxevn didy epl i`cey - ¨¥¨¥§¨©©

dpyna x`eank ,ezrxvn `txpy meia cin glbl i`yx ,hlgen
lirl(:hp)meia zipy glbne ,mini dray xteq okn xg`le ,

`linne ,eizepaxw `ian ipinyd meia zxgnle ,iriaydìëBà¥
íéLã÷axakøçàì ,íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå .íéîé äðBîL øçàì §¨¨¦§©©§¨¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦§©©

íéîé äòáLå íéMLmby ze`ce oi`y oeiky .ezexifp zligzn ¦¦§¦§¨¨¦
dray xg`l cin epiidc ,`nh xifp oick glbl i`yx epi` ,`nhp
ziid `l `ny el mixne`y meyn ,ezrxvl ipy gelibn mini
miyely ipyd gelibdn oiznn jkitl .jzexifp ini md dzre ,`nh
zezyl ywane eiykr `a m`e .glbn cg`e miyely meiae ,mei
ici z`vi `l oiicr dzr cre ,ziid `nh mb `ny el mixne` ,oii
miyy ixd .mitqep mei miyely dpen jkitl ,jzexifp zaeg
z` `ian dpenye miyyd meia mdixg`ly ,mini draye

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe ,glbne eizepaxw
rxevn did ezexifp zligza m`eèìçeînàîèå ,÷ôña,éàcå §¨¨¥§¨¥©©

øçàì íéLã÷a ìëBàìLíéîé äòáLå íéL,ezrxvn `txpy mein ¥§¨¨¦§©©§Ÿ¦§¦§¨¨¦
,`txpyk cin glbl leki oi` ,zrxva dwly ze`ce oi`y xg`ny
iriayae iyilya eilr mifn mday mini dray oiznn `l`
e` ezrxvl e` el dlere glbn meia eae ,zn z`nehn exdhl
dray xg`l epick ezrxvl ipy gelib glbl `a m`e .ez`nehl
dzre zrxva ziwl `l `ny el mixne` ,oey`xd gelibdn mini
meia ezxgnle ,mei miyely cer oiznn jkitl .jzexifp onf `ed
gelibk e` ezrxvl ipy gelibk e` el dlere ,glbn cg`e miyely
mzxgnly ,mei raye miyely ixd .dxdha ezexifp milynd

.miycw zlik`a xzen dpenye miyelyd meiaànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥
íéîé äòaøàå íéòáL øçàì íéúîì`a m`y .ezexifp zligzn §¥¦§©©¦§¦§©§¨¨¨¦

izye ,zrxva ziwl `ny el mixne` ,oii zezyl ywane eiykr
dray dpene xfeg okl .jzrxv zaegl jl eid ziyry zeglbzd
zexifp ly mei miyely cer zxgnle ,d`neh zglbzl mini
dynge mirayd meia zxgnle ,mini drax`e miray ixd .dxdh

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe glbne eizepaxw `ian
mb did dligza m`eå ,éàcå àîèmbíéLã÷a ìëBà ,éàcå èìçeî ¨¥©©§§¨©©¥§¨¨¦

,íéîé äðBîL øçàìgelibd xeqi` z` dgec rxevn zglbz ixdy §©©§¨¨¦
lirl x`eank xifpa(:hp)dpene ,`txpy meia cin glbn okle ,

z` `ian ipinyd meia ezxgnle ,iriaya glbne ,mini dray
.miycwa lek`l i`yxe ,rxevnd zepaxwànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥

íéúîìwxíéîé äòaøàå íéòaøà øçàìoeiky ,ezexifp zligzn §¥¦§©©©§¨¦§©§¨¨¨¦
mini dray zxitqa ligzdl leki did `l ,zrxva dwl mby
ez`nehl gliby xg`e ,ezrxvl ipyd egelib xg`l wx ez`nehl
drax`e mirax` ixd .dxdh zexifp ly mei miyely cer dpen
glbne eizepaxw `ian dynge mirax`d meia zxgnle ,mini

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe
:dfl mbe dfl mb zwtqn dpi` zg` zglbz recn zx`an `xnbd

åéãéîìz eìàLigei oa oerny iax lyøéæð ,éçBé ïa ïBòîL éaø úà ¨£©§¦¨¤©¦¦§¤©¨¦

øBäè,glbl eilre dxdha ezexifp z` miiqy -òøBöîe- ¨§¨
zrxva dwl glbl witqdy mcew ezexifp milydy mei eze`ay

,geliba aiig ok mbe `txpeeäîici lr ezaeg ici `viyçlâiL ©¤§©©
ïàëìe ïàëì Bì äìBòå ,úçà úçìâzgeliba ezaegl od lireze - ¦§©©©©§¨§¨§¨

.zexifpd cvny ezaegl ode rxevn cvnyïäì øîà,eicinlzl ¨©¨¤
çlâî Bðéàxdhie glbi dligz `l` ,eizeaeg izyl cg` gelib ¥§©¥©

.ezexifpl glbi jk xg`e ezrxvn.änì ,Bì eøîà̈§¨¨
eléà ,ïäì øîày ,dey migelibd ipy zilkz dzidìcâì äæexry ¨©¨¤¦¤§©¥

ìcâì äæå,exryå,jetd ote`a miey eid m` okøéáòäì äæz` §¤§©¥§¤§©£¦
elcble xefgl `le xrydøéáòäì äæåxefgl `le xryd z` §¤§©£¦

,elcbleíéøîBà ízà äôé,mixacd ipyl zg` zglbz el dlrzy ¨¤©¤§¦
.dey daiq mdipyl ixdyåéLëòi`y`l` ,jk xacd oøéæðxedh ©§¨¨¦

ick glbnøéáòäì,exryòøBöîeick glbnìcâìz` jk xg` §©£¦§¨§©¥
oi` ,eizepaxw z`ad iptl mei zipya eglble aeyl ick exry

.mdipyl dler zg` zglbz
,edel`y cerBì äìòz àìåxifp zglbzBèelç éîéìzglbzl - §Ÿ©£¤¦¥¦

,dyw oiicr j` ,zxn`y enk ,rxevn ly dpey`xéîéì Bì äìòúå§©£¤¦¥
Bøôñgelibdn dxdh ini zray zxitq xg`ly ipyd gelibl - ¨§

.lcbl `le glbl odizyy ,ely oey`xd
ïäì øîàå,eléày ,dey migelibd ipy oic didäædyrpú÷éøæ éðôì §¨©¨¤¦¤¦§¥§¦©

íéîc,`iany zepaxwd lyíéîc ú÷éøæ éðôì äæåzepaxwd ly ¨¦§¤¦§¥§¦©¨¦
,`ianyíéøîBà ízà äôé,mixacd ipyl zg` zglbz el dlrzy ¨¤©¤§¦

,ok xacd oi`y eiykr j`àlàly dipyd ezglbzòøBöîziyrp ¤¨§¨
å ,íéîc ú÷éøæ éðôìlv`øéæðezglbzíéîc ú÷éøæ øçàìoeike , ¦§¥§¦©¨¦§¨¦§©©§¦©¨¦

.mdipyl dler zg` zglbz oi` ,dey mzglbz xcq oi`y
,edel`y cerBì äìòz àìåod zg` zglbzå Bzòøö éîéìxnbl od §Ÿ©£¤¦¥¨©§§

iniBúeøéæð,zxn`y enk ,dxdha,le`yl yi oiicr j`Bì äìòúå §¦§©£¤
zg` zglbz el lireze -,Búàîeèå Bzòøö éîéìxifpd `nhp m`y ¦¥¨©§§§¨

oicn da aiigy dipyd zglbzd z` gliby iptl ez`nehn xdhpe
gelibd mdipyay ,mdipyl zg` zglbz dlrz `l recn ,rxevn

.minc zwixf mcew `ed
ïäì øîà,igei oa oerny iaxeléàdidäæglbníéî úàéa éðôì- ¨©¨¤¦¤¦§¥¦©©¦

,mina lahy mcewäæåglbn,íéî úàéa éðôìif`ízà äôé §¤¦§¥¦©©¦¨¤©¤
íéøîBà,jk epi`y xg`n j` .mdipyl zg` zglbz dlrzyàlà §¦¤¨

xifpàîèglbníéî úàéa øçàìeli`e ,òøBöîdipyd ezglbz ¨¥§©©¦©©¦§¨
`idíéî úàéa éðôìepi` ,dey oic zeglbzd izyl oi`y oeike , ¦§¥¦©©¦

.mdipyl zg` zglbz glbl leki
eicinlze igei oa oerny iax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd

:ziyilyd mzl`yajkBì eøîà,igei oa oerny iaxl micinlzd ¨§
òz àlL zøîà äôéBì äìod zg` zglbz xifplBøôñ éîéìåod ¨¤¨©§¨¤Ÿ©£¤¦¥¨§§

ìini xnbBúeøéæð,le`yl yi oiicr j` ,dxdhaBì äìòúå- ¦§¦§©£¤
zg` zglbz el lirezeBúàîeèå Bèelç éîéìzglbzd jxevl od - ¦¥¦§§¨

,ez`nehn xdhpy xifp zglbz jxevl ode rxevn ly dpey`xd
,ez`nhn xdhp mb ezrxvn `txpy meiay oebkäæce xefglìcâì §¤§©¥

,glbn `ed exryäæåe xefglìcâìexryàeä.glbn §¤§©¥
ïäì øîà,àeäå øBäè øéæðmbòøBöîzg` zglbz el dler oi` ¨©¨¤¨¦¨§§¨

y itl ,mdipyläæick dpey`xd ezglbz ,rxevnd -ìcâìexry ¤§©¥
,ezxdh ini zraya okn xg`läæåick glbn xedhd xifpd - §¤

øéáòäì.exryàeäå àîè øéæð íàåmbòøBöîezglbz iptl cnerd §©£¦§¦¨¦¨¥§§¨
oi` recn yi xg` mrh ,lcbl md zeglbzd ipyy dpey`xd

y itl ,mixacd ipyl dler zg` zglbz,äæglbn ,rxevndéðôì ¤¦§¥
íéî úàéa,mina lahy iptl -,äæå,ez`nehn xdhpy xifpd ¦©©¦§¤

ezglbz,íéî úàéa øçàìoi` df oipra miey mdipic oi`y oeike §©©¦©©¦
.cgi mdipyl dler zg` zglbz
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קסה miwxt dyelyaa cenr q sc ± iriax wxtxifp
äéä øéæð éàãå íàåhlgen `le ,dligzn Ðefe daeg dpey`x dler ixd Ð `nh `le

.dpey`xd on ueg ,olek oke .dacpåéúåðáø÷ øàù ïä åìàå.`iad `l oiicry Ðàîè íàå
éàãå èìçåîå ÷ôñ`idy ,mini dpeny xg`l miycwa lke` ,ezexifp ly oey`x meia Ð

inil dligz `idy ,ezexifp ini ly oey`x mei zligzay .extq ini ly dipy zglbz

seqle ,ehelg zglbz glbn `di Ð ehelg

aizkck ,extq ini ly zipyd zglbz Ð dray

mei `edy xgnle .'ebe "glbi iriayd meiae"

,'ebe "ipinyd meia" aizkck ,epaxw `iai ipiny

:opzck ,ezxtk `iadyk miycwa lke`e

onfa xifpd zglbzl dgec rbpd zglbzy

lke` ezrxv oaxw `iady oeike .i`ce `edy

epi` miznl `nhile oii zezyl la` ,miycwa

el `a m`y .mini draye miyy xg`l cr leki

xg` miyly dyry xg`l dxdh zexifp glbl

hlgen `ny :xnel el yi ,extq ini zray

inil el dzlr dpey`x zglbze ,did `nhe

jixv oiicre ,ez`neh inil eiykr ly efe extq

ody ,ezxdh zexifpl mei miyly el zepnl

xzen jk xg`e .mini draye miyy llka

i`ce `nhe wtq hlgen :opiqxb ikd .oiia zezyl

dzeye draye miyly xg`l miycwa lke`

.drax`e miray xg`l miznl `nhine oiia

,dray seql glbn Ð i`ce `nh `edy oeikc

.dxdh zexifp glbne miyly dpene ligzne

hlgen `ny :mixne` ,oiia zezyl el `ayke

ini ly od od elld zeiglbz izye ziid `nhe

`l` xzen dz` i` oiicre ,extq ini lye ehelg

.draye miyly xg`l epiidc miycw zlik`a

jk xg`e d`neh zglbzl dray dpene xfege

oiia dzey `vnpe ,dxdh zexifpl miyly

.mei drax`e miray xg`l miznl `nhine

éàãå èìçåîå éàãå àîèzglbzl glbn Ð

dray cr o`kne ,eiykr zrxv ly dpey`x

rbpd zglbzy :opzck ,dipy zglbzl mini

lke`e .i`ce `edy onfa xifpd zglbzl dgec

dpene xfege ,ycwa zepaxw `iany ipiny meia

miyly dpene xfege ,d`neh xifp glbne dray

`nhine oiia dzey `vnp .dxdh zexifp glbne

.mini drax`e mirax` xg`l miznlåìàù
éçåé ïá ïåòîù éáø úà åéãéîìúxifp dn iptn Ð

meia ezrxv zglbz glbl el `ae rxevn `ede xifp ,xnelk .rxevnk epi` xedh

o`kl ef zglbz el dler dpi` mrh dn ,ezexifp ini enlypy meiae ezrxv dnlypy

o`kle?ïäì øîàodizy e` ,lcbl efe lcbl ef ediy ,zeey zeiglbz izy el` m` Ð

o`kle o`kl el oiler ediy mixne` [mz`] j`id eiykr .mixne` mz` dti Ð xiardl?
jixv mini dray cre o`kny Ð lcbl rxevn zglbze ,xiardl `ed xifp zglbzy

.dipy zglbz glblåèåìç éîéì åì äìòú àìå åì åøîàlye ,xiardl `edy liaya Ð

.lcbl rxevnåøôñ éîéì åì äìòú àìà.exwirl ey`x sekl ick el lcb xake xry lcbl oikixv opi` jli`e o`kny ,xiardl odizyy Ðíéîã ú÷éøæ éðôì çìâî òøåöî åéùëòÐ

.eizepaxw `ian ipinyd meiae glbn iriayd meia ixdyíéîã ú÷éøæ øçàì çìâî øéæðåmz` j`id ,'ek "xifpd glbe" aizk xcde ,"'iil minly gaf dyri li`d z`e" aizkck Ð

o`kle o`kl zg` zglbz el dler `diy mixne`?åøæðå åøôñ éîéì äìòú àì åì åøîàini ly ezrxv inil el dlrz `l` .minc zwixf xg`l dfe minc zwixf iptl dfy liaya Ð

.odly ipinya oaxw oi`iane iriaya oiglbn odipyy ,minc zwixf iptl glbn dfe dfc ,o`kle o`kl dler ezglbz `dzy rxhvpe zna `nhpy xifpc !ez`nehe extqåìéà ïäì øîà
íéøîåà íúà äôé íéî úàéá éðôì ïéçìâî ïäéðù.min z`ia xg`l glbnc ,dxdh xg`l rnyn ,"ezxdh meia ey`x glbe" aizkck ,min z`ia xg`l glbn `nh la` Ð:ïðéñøâ éëä

åøîàìãâì äæå ìãâì äæù åúàîåè éîéìå åèåìç éîé åì äìòúå åúåøéæð éîéì åøôñ éîé åì äìòú àìù úøîà äôé åìinia extq inil zglbz el dlrz `ly ,xacd owz :el exn` Ð

,ehelg inile ez`neh inil zg` zglbz el dlrz la` .minc zwixf xg`l eizepaxw z`ad meia glbn xifpe ,iriayd meia minc zwixf iptl glbn extq inia rxevny ,ezxdh xifp

.ezxdh zexifpl glbn `diy xg` xriy lcbl ick glbn `nh xifpe ,xg` xriy lcbl ick glbn ehelg inia rxevn ;xg` xriy lcbl oiglbn dfe dfyïäì øîàdler oi` jkl Ð

lcbl odipyy it lr s` ,rxevn `ede `ed `nh xifp m`e .xiardl xifpe ,lcbl ick glbn Ð ehelg inia rxevn `ede `ed xedh xifp m`y ,zeiglbz izyl olekn zg` zglbz el

iptl glbn extq inia rxevne li`ed ,xiardl mdipyy it lr s` ,extq inia rxevne xedh xifp oke .min z`ia iptl glbn rxevny ,o`kle o`kl zg` zglbz odl dler oi` oiicr

.odizyl dler zg` zglbz oi` [jkle] ,dlrnl yxetny enk minc zwixf xg`l xedh xifpe minc zwixf
éðú

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

øéæðxiardl xifp odl xn` o`kle o`kl el dlere zg` zglbz glbiy edn rxevne xedh

lcbl rxevneeplcbiy xryl cer jixv epi`y ,lke lkn xry xiardl xifp xnelk Ð

z`ad mei iptl zipy eglble xry lcbl Ð rxevn ly dpey`x zglbz la` .devn meyl

.ef z` ef exhti `l efn ef zewelge li`ede .zepaxw

àìå:xnelk ,dinza .extq inia el dlrz

`id mby rxevn ly dipy zglbz

zexifp zglbzl el dlrz `l recn ,xiardl

zglbz Ð minc zwixf iptl df :odl xn` ?dxdh

mina ugxe glbi iriayd meiae" aizkc ,rxevnc

efe ."dpy ipa miyak ipy gwi ipinyd meiae xdhe

aizkck ,minc zwixf xg`l ,xifp zglbz Ð

exfp y`x xry gwle cren ld` gzt xifpd glbe"

."minlyd gaf zgz xy` y`d lr ozpe

äìòúåxifp zglbzl ez`nehe [ezrxv] inil

min z`ia xg`l `nh odl xn` `nh

meia ezxdh meia ey`x glibe" aizkck Ð

xg`l rnyn "ezxdh meia" ,"epglbi ipinyd

iptl rxevne .ixtqa dil yixc ikde .ezxdh

exry lk glbi iriayd meiae" aizkc ,min z`ia

."xdhe mina exya (lk) z` ugxe

åøîà`ed xg` oeyl enk Ð zxn` dti el

."inic ax ira" opiqxb `le .mixtq dnka

äæåz`ia xg`l dfe .rxevn Ð min z`ia iptl

df .ziyixtck ,`nh xifp zglbz Ð min

.xedh xifp zglbz Ð minc zwixf iptl

[`,`q scl jiiy]éðädevn meyn zeiglbzÐ

meyn oedlek xnelk

`nh elit`e .ziyilyl s` xrz jixve ,devn

,zeiglbz rax` oerhy i`ce hlgene i`ce

itle .`nh xifpl `l` dpi` ziyily zglbze

oizipznc zeiglbz rax`` xcdn `l izrc

yna oi`y ,`nh wtqe hlgen wtqa ixii`cepizp

xifpa e` hlgena e` wtzqdl lkez `ly zglbz

i`xwn ol `wtp xedh xifpe rxevn .i`ce xedh

xifpe ,xrzac (`,`n xifp) "oipin dyly" wxta

cenlzdc `ibeqe .xedh xifpn dl opixnb inp `nh

.dil `irain `ng xa inxle ,ikd `wlqc `ed

dkixv `nh xifp zglbz :xnel leki did xvewae

ipd hwpc `l` ,xrz dkixv dpi` e` xrz

hlgena oiibeqa eda edpixii`c meyn zeiglbz

.zeiglbz rax` glbnc i`ce `nhe i`ceéà.`yp diikq elit` xry ixeari` meyn zxn`

`l ez Ð ey`x lka `yp jq m`y .xrza e` mixtqna xryd zvwn glibc xnel jixve

`ede .dxdh ly zglbz carinl ivn `le ,(`,et `nw `aa) "laegd" wxta opixn`ck ,xcd

.mixtqna eglbn e` irainl ivnc oicd
`z
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.äáãð Bæå ,äáBç äðBLàøä äìBò ¯ àeä øéæð éàcå éàå§¦©©¨¦¨¨¦¨¨§§¨¨
Bæå ,äáãð äðBLàøä äìBò ¯ àeä èìçeîe àîè íàå§¦¨¥§¨¨¨¦¨§¨¨§
¯ éàcå èìçeîe ÷ôñ àîè .Bðaø÷ øàL äæå ,äáBç¨§¤§¨¨§¨¨¥¨¥§¨©©
ànhéîe ïéé äúBLå ,íéîé äðBîL øçàì íéLã÷a ìëBà¥§¨¨¦§©©§¨¨¦§¤©¦¦©¥
àîèå ÷ôñ èìçeî .íéîé äòáLå íéML øçàì íéúîì§¥¦§©©¦¦§¦§¨¨¦§¨¨¥§¨¥

ìL øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ éàcå,íéîé äòáLå íéL ©©¥§¨¨¦§©©§¦§¦§¨¨¦
äòaøàå íéòáL øçàì íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥§¥¦§©©¦§¦§©§¨¨
øçàì íéLã÷a ìëBà ¯ éàcå èìçeîe éàcå àîè .íéîé̈¦¨¥©©§¨©©¥§¨¨¦§©©
øçàì íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå ,íéîé äðBîL§¨¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦§©©
ïBòîL éaø úà åéãéîìz eìàL .íéîé äòaøàå íéòaøà©§¨¦§©§¨¨¨¦¨£©§¦¨¤©¦¦§
úçà úçìâz çlâiL eäî ,òøBöîe øBäè øéæð :éçBé ïa¤©¨¦¨§¨©¤§©¥©¦§©©©©
eøîà .çlâî Bðéà :ïäì øîà ?ïàëìe ïàëì Bì äìBòå§¨§¨§¨¨©¨¤¥§©¥©¨§
äæå ,ìcâì äæå ìcâì äæ eléà :ïäì øîà ?änì :Bì¨¨¨©¨¤¦¤§©¥§¤§©¥§¤

áòäì äæå øéáòäìøéæð ,åéLëò .íéøîBà ízà äôé ¯ øé §©£¦§¤§©£¦¨¤©¤§¦©§¨¨¦
éîéì Bì äìòz àìå ¯ .ìcâì ¯ òøBöîe ,øéáòäì ¯§©£¦§¨§©¥§Ÿ©£¤¦¥
äæ eléà :ïäì øîàå !Bøôñ éîéì Bì äìòúå ,Bèelç¦§©£¤¦¥§¨§¨©¨¤¦¤
ízà äôé ¯ íéîc ú÷éøæ éðôì äæå íéîc ú÷éøæ éðôì¦§¥§¦©¨¦§¤¦§¥§¦©¨¦¨¤©¤
øçàì øéæðå íéîc ú÷éøæ éðôì òøBöî àlà ,íéøîBà§¦¤¨§¨¦§¥§¦©¨¦§¨¦§©©
,Búeøéæðe Bzòøö éîéì Bì äìòz àìå ¯ .íéîc ú÷éøæ§¦©¨¦§Ÿ©£¤¦¥¨©§§¦
äæ eléà :ïäì øîà !Búàîeèå Bzòøö éîéì Bì äìòúe©£¤¦¥¨©§§§¨¨©¨¤¦¤
ízà äôé ¯ íéî úàéa éðôì äæå íéî úàéa éðôì¦§¥¦©©¦§¤¦§¥¦©©¦¨¤©¤
éðôì òøBöî íéî úàéa øçàì àîè àlà ,íéøîBà§¦¤¨¨¥§©©¦©©¦§¨¦§¥
éîéì Bì äìòz àlL zøîà äôé :Bì eøîà .íéî úàéa¦©©¦¨§¨¤¨©§¨¤Ÿ©£¤¦¥
äæc ¯ Búàîeèå Bèelç éîéì Bì äìòúå .Búeøéæðìå Bøôñ§¨§¦§¦§©£¤¦¥¦§§¨§¤
àeäå øBäè øéæð :ïäì øîà !àeä ìcâì äæå ìcâì§©¥§¤§©¥¨©¨¤¨¦¨§
àeäå àîè øéæð íàå ,øéáòäì äæå ìcâì äæ ¯ òøBöî§¨¤§©¥§¤§©£¦§¦¨¦¨¥§
.íéî úàéa øçàì äæå íéî úàéa éðôì äæ ¯ òøBöî§¨¤¦§¥¦©©¦§¤§©©¦©©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc xifp(iriax meil)

àeä øéæð éàcå [éàã] (éàå)ixd ,rxhvp `le `nhp `l m`y -äìBò §¦©©¨¦¨
äðBLàøädaxwedy ef `id ,dpey`xd zglbzd mr `iady ¨¦¨

zxezaäáBç,dxdha ezexifp znlydlBæådzr aixwny dlerd ¨§
zxeza axwz ,ziriaxd zglbzd zryaäáãðèìçeîe àîè íàå . §¨¨§¦¨¥§¨

àeäzepaxw z` aixwd dzr wxe ,rxhvp mbe `nh did m`e -
if` ,ezexifpl dxdhdäðBLàøä äìBòly dndad zler - ¨¨¦¨

zxeza daxwed dpey`xd zglbzdBæå ,äáãðziriaxd glbzay §¨¨§
zxeza axwzäæå .äáBç,sqepa dzr `iany minlyde z`hgd - ¨§¤

eidi,Bðaø÷ øàLm`iad `l oiicry ,xedh xifp oicn oda aiiegnd §¨¨§¨
.llk

m` :miznl `nhie oii dzyi ,miycw lk`i izni` zx`an `xnbd
dligza didàîènéàcå èìçeîe ,÷ôñrxevn didy epl i`cey - ¨¥¨¥§¨©©

dpyna x`eank ,ezrxvn `txpy meia cin glbl i`yx ,hlgen
lirl(:hp)meia zipy glbne ,mini dray xteq okn xg`le ,

`linne ,eizepaxw `ian ipinyd meia zxgnle ,iriaydìëBà¥
íéLã÷axakøçàì ,íéúîì ànhéîe ïéé äúBLå .íéîé äðBîL øçàì §¨¨¦§©©§¨¨¦§¤©¦¦©¥§¥¦§©©

íéîé äòáLå íéMLmby ze`ce oi`y oeiky .ezexifp zligzn ¦¦§¦§¨¨¦
dray xg`l cin epiidc ,`nh xifp oick glbl i`yx epi` ,`nhp
ziid `l `ny el mixne`y meyn ,ezrxvl ipy gelibn mini
miyely ipyd gelibdn oiznn jkitl .jzexifp ini md dzre ,`nh
zezyl ywane eiykr `a m`e .glbn cg`e miyely meiae ,mei
ici z`vi `l oiicr dzr cre ,ziid `nh mb `ny el mixne` ,oii
miyy ixd .mitqep mei miyely dpen jkitl ,jzexifp zaeg
z` `ian dpenye miyyd meia mdixg`ly ,mini draye

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe ,glbne eizepaxw
rxevn did ezexifp zligza m`eèìçeînàîèå ,÷ôña,éàcå §¨¨¥§¨¥©©

øçàì íéLã÷a ìëBàìLíéîé äòáLå íéL,ezrxvn `txpy mein ¥§¨¨¦§©©§Ÿ¦§¦§¨¨¦
,`txpyk cin glbl leki oi` ,zrxva dwly ze`ce oi`y xg`ny
iriayae iyilya eilr mifn mday mini dray oiznn `l`
e` ezrxvl e` el dlere glbn meia eae ,zn z`nehn exdhl
dray xg`l epick ezrxvl ipy gelib glbl `a m`e .ez`nehl
dzre zrxva ziwl `l `ny el mixne` ,oey`xd gelibdn mini
meia ezxgnle ,mei miyely cer oiznn jkitl .jzexifp onf `ed
gelibk e` ezrxvl ipy gelibk e` el dlere ,glbn cg`e miyely
mzxgnly ,mei raye miyely ixd .dxdha ezexifp milynd

.miycw zlik`a xzen dpenye miyelyd meiaànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥
íéîé äòaøàå íéòáL øçàì íéúîì`a m`y .ezexifp zligzn §¥¦§©©¦§¦§©§¨¨¨¦

izye ,zrxva ziwl `ny el mixne` ,oii zezyl ywane eiykr
dray dpene xfeg okl .jzrxv zaegl jl eid ziyry zeglbzd
zexifp ly mei miyely cer zxgnle ,d`neh zglbzl mini
dynge mirayd meia zxgnle ,mini drax`e miray ixd .dxdh

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe glbne eizepaxw `ian
mb did dligza m`eå ,éàcå àîèmbíéLã÷a ìëBà ,éàcå èìçeî ¨¥©©§§¨©©¥§¨¨¦

,íéîé äðBîL øçàìgelibd xeqi` z` dgec rxevn zglbz ixdy §©©§¨¨¦
lirl x`eank xifpa(:hp)dpene ,`txpy meia cin glbn okle ,

z` `ian ipinyd meia ezxgnle ,iriaya glbne ,mini dray
.miycwa lek`l i`yxe ,rxevnd zepaxwànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥

íéúîìwxíéîé äòaøàå íéòaøà øçàìoeiky ,ezexifp zligzn §¥¦§©©©§¨¦§©§¨¨¨¦
mini dray zxitqa ligzdl leki did `l ,zrxva dwl mby
ez`nehl gliby xg`e ,ezrxvl ipyd egelib xg`l wx ez`nehl
drax`e mirax` ixd .dxdh zexifp ly mei miyely cer dpen
glbne eizepaxw `ian dynge mirax`d meia zxgnle ,mini

.miznl `nhidle oii zezyl i`yxe
:dfl mbe dfl mb zwtqn dpi` zg` zglbz recn zx`an `xnbd

åéãéîìz eìàLigei oa oerny iax lyøéæð ,éçBé ïa ïBòîL éaø úà ¨£©§¦¨¤©¦¦§¤©¨¦

øBäè,glbl eilre dxdha ezexifp z` miiqy -òøBöîe- ¨§¨
zrxva dwl glbl witqdy mcew ezexifp milydy mei eze`ay

,geliba aiig ok mbe `txpeeäîici lr ezaeg ici `viyçlâiL ©¤§©©
ïàëìe ïàëì Bì äìBòå ,úçà úçìâzgeliba ezaegl od lireze - ¦§©©©©§¨§¨§¨

.zexifpd cvny ezaegl ode rxevn cvnyïäì øîà,eicinlzl ¨©¨¤
çlâî Bðéàxdhie glbi dligz `l` ,eizeaeg izyl cg` gelib ¥§©¥©

.ezexifpl glbi jk xg`e ezrxvn.änì ,Bì eøîà̈§¨¨
eléà ,ïäì øîày ,dey migelibd ipy zilkz dzidìcâì äæexry ¨©¨¤¦¤§©¥

ìcâì äæå,exryå,jetd ote`a miey eid m` okøéáòäì äæz` §¤§©¥§¤§©£¦
elcble xefgl `le xrydøéáòäì äæåxefgl `le xryd z` §¤§©£¦

,elcbleíéøîBà ízà äôé,mixacd ipyl zg` zglbz el dlrzy ¨¤©¤§¦
.dey daiq mdipyl ixdyåéLëòi`y`l` ,jk xacd oøéæðxedh ©§¨¨¦

ick glbnøéáòäì,exryòøBöîeick glbnìcâìz` jk xg` §©£¦§¨§©¥
oi` ,eizepaxw z`ad iptl mei zipya eglble aeyl ick exry

.mdipyl dler zg` zglbz
,edel`y cerBì äìòz àìåxifp zglbzBèelç éîéìzglbzl - §Ÿ©£¤¦¥¦

,dyw oiicr j` ,zxn`y enk ,rxevn ly dpey`xéîéì Bì äìòúå§©£¤¦¥
Bøôñgelibdn dxdh ini zray zxitq xg`ly ipyd gelibl - ¨§

.lcbl `le glbl odizyy ,ely oey`xd
ïäì øîàå,eléày ,dey migelibd ipy oic didäædyrpú÷éøæ éðôì §¨©¨¤¦¤¦§¥§¦©

íéîc,`iany zepaxwd lyíéîc ú÷éøæ éðôì äæåzepaxwd ly ¨¦§¤¦§¥§¦©¨¦
,`ianyíéøîBà ízà äôé,mixacd ipyl zg` zglbz el dlrzy ¨¤©¤§¦

,ok xacd oi`y eiykr j`àlàly dipyd ezglbzòøBöîziyrp ¤¨§¨
å ,íéîc ú÷éøæ éðôìlv`øéæðezglbzíéîc ú÷éøæ øçàìoeike , ¦§¥§¦©¨¦§¨¦§©©§¦©¨¦

.mdipyl dler zg` zglbz oi` ,dey mzglbz xcq oi`y
,edel`y cerBì äìòz àìåod zg` zglbzå Bzòøö éîéìxnbl od §Ÿ©£¤¦¥¨©§§

iniBúeøéæð,zxn`y enk ,dxdha,le`yl yi oiicr j`Bì äìòúå §¦§©£¤
zg` zglbz el lireze -,Búàîeèå Bzòøö éîéìxifpd `nhp m`y ¦¥¨©§§§¨

oicn da aiigy dipyd zglbzd z` gliby iptl ez`nehn xdhpe
gelibd mdipyay ,mdipyl zg` zglbz dlrz `l recn ,rxevn

.minc zwixf mcew `ed
ïäì øîà,igei oa oerny iaxeléàdidäæglbníéî úàéa éðôì- ¨©¨¤¦¤¦§¥¦©©¦

,mina lahy mcewäæåglbn,íéî úàéa éðôìif`ízà äôé §¤¦§¥¦©©¦¨¤©¤
íéøîBà,jk epi`y xg`n j` .mdipyl zg` zglbz dlrzyàlà §¦¤¨

xifpàîèglbníéî úàéa øçàìeli`e ,òøBöîdipyd ezglbz ¨¥§©©¦©©¦§¨
`idíéî úàéa éðôìepi` ,dey oic zeglbzd izyl oi`y oeike , ¦§¥¦©©¦

.mdipyl zg` zglbz glbl leki
eicinlze igei oa oerny iax ixaca xg` oeyl d`ian `xnbd

:ziyilyd mzl`yajkBì eøîà,igei oa oerny iaxl micinlzd ¨§
òz àlL zøîà äôéBì äìod zg` zglbz xifplBøôñ éîéìåod ¨¤¨©§¨¤Ÿ©£¤¦¥¨§§

ìini xnbBúeøéæð,le`yl yi oiicr j` ,dxdhaBì äìòúå- ¦§¦§©£¤
zg` zglbz el lirezeBúàîeèå Bèelç éîéìzglbzd jxevl od - ¦¥¦§§¨

,ez`nehn xdhpy xifp zglbz jxevl ode rxevn ly dpey`xd
,ez`nhn xdhp mb ezrxvn `txpy meiay oebkäæce xefglìcâì §¤§©¥

,glbn `ed exryäæåe xefglìcâìexryàeä.glbn §¤§©¥
ïäì øîà,àeäå øBäè øéæðmbòøBöîzg` zglbz el dler oi` ¨©¨¤¨¦¨§§¨

y itl ,mdipyläæick dpey`xd ezglbz ,rxevnd -ìcâìexry ¤§©¥
,ezxdh ini zraya okn xg`läæåick glbn xedhd xifpd - §¤

øéáòäì.exryàeäå àîè øéæð íàåmbòøBöîezglbz iptl cnerd §©£¦§¦¨¦¨¥§§¨
oi` recn yi xg` mrh ,lcbl md zeglbzd ipyy dpey`xd

y itl ,mixacd ipyl dler zg` zglbz,äæglbn ,rxevndéðôì ¤¦§¥
íéî úàéa,mina lahy iptl -,äæå,ez`nehn xdhpy xifpd ¦©©¦§¤

ezglbz,íéî úàéa øçàìoi` df oipra miey mdipic oi`y oeike §©©¦©©¦
.cgi mdipyl dler zg` zglbz
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xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc xifp(iying meil)

àéiç éaø éðzoi` recn ,xen`k ok mb da x`eany ,`ziixaa ¨¥©¦¦¨
,rxevnle xifpl zg` zglbz dwitqnäæglbn rxevnd -éðôì ¤¦§¥

(íéiç) íéî úàéa,mina lahy mcew -äæåxdhpy xifpd - ¦©©¦©¦§¤
glbn ez`nehn.íéî úàéa øçàì`ede xedh xifp did m`e §©©¦©©¦

,sqep mrhn miaeigd ipyl zg` zglbz dler oi` ,rxevnokyäæ¤
`id dipyd ezglbz rxevnd -íéîc ú÷éøæ éðôìlr eizepaxw ly ¦§¥§¦©¨¦

,gafnd iabäæåglbn ezxdha cnerd xifp -íéîc ú÷éøæ øçàì §¤§©©§¦©¨¦
:gafnd iab lr eizepaxw ly

:dpyna epipyâpä úçìâzL'eëå ò`edy onfa xifpd zglbz dgec ¤¦§©©©¤©§
:dgec epi` wtq `edy onfa la` i`ce

:df oipra wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqp-]éðä ,àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨¨¥
øîà÷c úBiçìâz òaøàxifp glbny zeglbzd rax` el` - ©§©¦§¨¦§¨¨©

zglbzd mleka m`d ,rxevn did mbe zna `nhpyäåöî íeMî¦¦§¨
,devnd xwirn -Bà,`nh xifp meyny ziyilyd zglbzd `ny

dzevn xwiräàîeè øòéN éøeáòà íeMîxryd z` xiariy ick - ¦©£¥¥¨§¨
.d`neh zrya eilr didy

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì`veid dkldl weligd dn - §©©§¨¦¨
:`xnbd zx`an .wtqd iccv oianàLða éøeaòì`nh xifp m`d - §©¥§¨¨

.mq ici lr xryd zxarda zglbz zaeg ici z`vl lekiéà¦
zøîàzglbzdyäåöî íeMî,`id dnvraàì àLða éøeaòì- ¨§©§¦¦§¨§©¥§¨¨Ÿ

ici lr `weec jixv `l` ,mq ici lr xryd z` xiardl leki epi`
,devn ly gelib lk oick ,xrzzøîà éàådevnd xwiryíeMî §¦¨§©§¦

äàîeè øòéN éøeáòàif` ,`nhd xryd z` xiardl -déëñ eléôà ©£¥¥¨§¨£¦¨¥
énð àLð`vi ,mqa eze` jqy ici lr xryd z` xiard m` s` - ¨¨©¦

.ezaeg iciéàî.df wtqa dkldd dn - ©
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,àáø øîàlirl `ziixaay ¨©¨¨¨§©

(.q),epipy ,zrxv wtqe d`neh wtq el exxerzdy xifp oipra
çlâîewtqn df xifp,úBiçìâz òaøà.lirl x`azpy itkeà÷ìñ éà §©¥©©§©¦§¨¦¦¨§¨

äàîeè øòéN éøeaò íeMî Czòcgelibdy jzrc lr dler m` - ©§¨¦©¥¥¨§¨
,`nhd xriyd z` epnn xiardl ick wx ezevn xwir iyilyd

ok m`ìLa elôàLzeglbz rax`d jezndéì àéâñ énðmb - £¦§¨Ÿ©¦©§¨¥
ixdy ,jxev da oi` `nh xifp meyny ziyilyd efy ,el ewitqi
jkne .encwy rxevnd zeglbza `nhd xryd z` xiard xak

,zeiglbz rax` glbny `ziixad dxn`ydpéî òîLgken - §©¦¨
`ed gelibd `nh xifpa mby ,dpnnäåöî íeMî,devnd xwirn - ¦¦§¨

:dpéî òîL§©¦¨

íéøéæð éðù êìò ïøãä

äðùî
íéúekämiakek icaerd -,úeøéæð íäì ïéàlr delaiw m` s`e ©¦¥¨¤§¦

m` s`e ,miznl `nhidle oii zezyl mixzene ,dlg dpi` mnvr
.zexifp zepaxw mdn milawn oi` oick zexifp ebdpíéLðíéãáòå ¨¦©£¨¦

miprpkð ïäì Lé.úeøéæ ¥¨¤§¦
epyia øîBçly zexifp,íéãáòaî íéLðàeäLoec`d -úà äôBk ¤§¨¦¦©£¨¦¤¤¤
Bcáòmeyn ,oii zezyl [ezeyx `ll zexifp envr lr laiwy] ©§

,el careyn cardyålrad eli`BzLà úà äôBk Bðéàoii zezyl §¥¤¤¦§
`dz `l f`e ,dzexifp z` dl xtdl lrad i`yx mpn`] dxfp m`
,dl xtd `l cer lk la` ,oii zezyl zxzen `dze llk dxifp

:[oii zezyl dzetkl i`yx epi`

àøîâ
:dpyna epipyy oicd xewn z` zxxan `xnbdéðz÷dpyna ¨¨¥

,'úeøéæð íäì ïéà íéúekä':`xnbd zxxanéléî éðä àðîoipn - ©¦¥¨¤§¦§¨¨¥¦¥

,[xcp `id mb zexifpe ,l`xyik xecpl mileki md ixd] z`f micnel
ïðaø eðúczexifp zyxt zligza xn`p ,`ziixaa(a e xacna)øac' §¨©¨¨©¥

a ìà,'ìàøNé éð`weec l`xyi ipal dxn`p ef dyxty ixdàìå ¤§¥¦§¨¥§Ÿ
íéáëBk éãáBòìweqtd jynde ,[zexifp miakek icaerl oi`y ixde] §§¥¨¦

`ed,'íäéìà zøîàå',xnel xacd `a dne,íéãáòä úà úBaøì §¨©§¨£¥¤§©¤¨£¨¦
.zexifp mnvr lr lawl milekiy

:`xnbd dywnàø÷ éì änì,jka jxev yi recn -zøîàäyìk' ¨¨¦§¨¨¨§©§¨
.'da áéiç ãáò da úáéiç äMàäL äåöî:`xnbd zvxznàáø øîà ¦§¨¤¨¦¨©¤¤¨¤¤©¨¨¨©¨¨

àëä éðàLzexifp iablàø÷ øîàcmixcp zyxta(b l xacna)øBñàì' ©¦¨¨§¨©§¨¤§
,'BLôð ìò øqéàwqer weqtdyBì äéeð÷ BLôpL éîaxeq`l egkae ¦¨©©§§¦¤©§§¨
,eytp lr xqi`,Bì äéeð÷ BLôð ïéàL ãáò àöézeyxa `edy oeik ¨¨¤¤¤¥©§§¨

e .epec`l diepw eytpe ,epec`Bì äéeð÷ BLôð ïéàå ìéàBäxcp m`e ¦§¥©§§¨
,lha excpàîéàlcàì énð øéæð éab,zexifp envr lr lawl lkei ¥¨©¥¨¦©¦Ÿ
ïì òîLî÷.lawl lekiy zcgein dyxc ¨©§©¨

:`ziixaa oecl dkiynn `xnbd,øî øîàweqta xn`pìà øac' ¨©©©¥¤
.íéáëBk éãáBòì àìå ,'ìàøNé éða:`xnbd dywnåikàëéä ìë §¥¦§¨¥§Ÿ§§¥¨¦§¨¥¨

áéúëcweqta'ìàøNé'y ,jk micnel ep`äå ,àì íéáëBk éãáBòà ¦§¦¦§¨¥§¥¨¦Ÿ§¨
éabzyxtïéëøò,ixnbl miakek icaerd z` mihrnn oi`y epivn ©¥£¨¦

áéúëcoikxr zyxta(a fk `xwie)àéðúå ,'ìàøNé éða ìà øac' ¦§¦©¥¤§¥¦§¨¥§©§¨
,`ziixaaïéëéøòî ìàøNé éða`iadl mnvr lr milawn - §¥¦§¨¥©£¦¦

,xg` ly ekxr z` e` mkxr z` [ycwdl]íéáëBk éãáBòä ïéàå§¥¨§¥¨¦
ïéëéøòîmilekiy s`] jxr `iadl mnvr lr lawl mileki mpi` - ©£¦¦

,[acpzdle xecpleäé àì ìBëémiakek icaerdïéëøòðoi` `ny - ¨Ÿ§¤¡¨¦
`iadl mnvr lr lawl oilekiy l`xyi ipa s`e ,llk 'jxr' mdl
`iadl mnvr lr lawl elkei `l mewn lkn ,xg` mc` ly jxr
mdly mkxr z` wx `l` ,miakek caer ipelt ly ekxr z`

,xg` l`xyi ly ekxr z` e` mnvrøîBì ãeîìzipA l` xAC' ©§©©¥¤§¥
mdl` Yxn`e l`xUiLéà''dl zWtp LMxrA xcp `lti iM`xwie) ¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¦¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ©

(a fk,jixrdl leki epi`y miakek caer s`y zeaxle cnll ,
lkn ,jxr `iadl envr lr lawl epiidc.ea jixrdl xyt` mewn

'l`xyi ipa' zeaizn hrnl yi mpn`y ,jk xn`p zexifp iabl mbeŸ
,l`xyik oaxw `iadle zexifp lawl mileki mpi` miakek icaery
icaerd elaiw m`y ,'yi`' zaizn zeaxle cenll yi mewn lkne
`nhidle oii zezyl mixeq` eidie mzexifp legz ,zexifp miakek

.oaxw `iadl elkei `ly s` ,miznl
:`xnbd zvxznàëä éðàL,zexifp iabl -àø÷ øîàcxifpd lr ©¦¨¨§¨©§¨

,'ànhé àì Bnàìe åéáàì'zwqer dyxtdy cenll yieBì LiL éîa §¨¦§¦Ÿ¦©¨§¦¤¥
áà,áà Bì ïéàL íéáëBk ãáBò àöé ,`ly df ieeiv ea jiiy `le ¨¨¨¥¨¦¤¥¨

epi`y jgxk lr ,df ieeiv ea jiiy `ly oeike ,en`le eia`l `nhi
.oii ziizye d`neh iabl `l mb ,llk zexifp envr lr lawl leki
d`neh iabl legz ezexifpy 'yi`'n zeaxl xyt` i` ok m`e

.oii ziizye
:`xnbd zxxanéàîìoi`y ink miakek caerd aygp dn iabl - §©

,a` eläMeøé ïéðòì àîéìéà,a` el oi`y ink aygp `edøîàäå ¦¥¨§¦§©§¨§¨¨©
åéáà úà LøBé íéáëBk ãáBò ,ïðçBé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaøøác ©¦¦¨©¨¦¨©©¦¨¨¥¨¦¥¤¨¦§©

,äøBzøîàpL(d a mixac),'øéòN øä úà ézúð åNòì äMeøé ék'epiidc ¨¤¤¡©¦§¨§¥¨¨©¦¤©¥¦
:`xnbd zvxzn .eipal eyixedlàlàoi`y weqtd z` miyxec ¤¨

`l` zbdep zexifpdk ìò øäæenL éîa,åéáà ãeaé,l`xyi epiide §¦¤§¨©¦¨¦
lelk epi` jkitle ,a` ceaik lr xdfen epi`y miakek caerd `vi

.zexifp zyxta
:`xnbd dywnéáà ãak' áéúk éîøéæð éab 'E.dfa df z` dlzpy ¦§¦©¥¨¦©¥¨¦

:`xnbd zvxznàø÷ øîà àlàxifp zyxtaàì Bnàìe åéáàì' ¤¨¨©§¨§¨¦§¦Ÿ
'ànhézwqer dyxtdy df weqtn cenll yie -Bì LiL éîa ¦©¨§¦¤¥

,äàîeècaera `le ,dxdhe d`neh ea zkiiyy l`xyi epiide §¨
,miakek
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miwxt dyelya` cenr `q sc ± iriax wxtxifp
àééç éáø éðúmin z`ia iptl dfy itl ,o`kle o`kl el oiler oi` rxevn `ede `nh Ð

rxevny ,o`kle o`kl el oiler oi` inp rxevn `ede xedh xifp .min z`ia xg`l dfe

.minc zwixf xg`l xedh xifpe dwixf iptl glbnúåéçìâú òáøà éðä àîç øá éîø éòá
izxz ,jytp dnn ,edpzi` devn meyn xn` in ,zeiglbz rax` glbne :dlr xn`wc Ð

,zrxva zeiglbz izxz meyn `ziinw

xifp meyn ziriaxe ,d`neh meyn ziyilye

.xrza oleke ,dxdhcéøåáò íåùî àîìã åà
äàîåè øòéùdl xiarn elit`e ,edpzi` Ð

.inc xity Ð `ypaíåùî êúòã à÷ìñ éàå
äàîåè øòéù éøåáòelit` ,glbnc `ed Ð

zeiglbz izyc oeikc ,`ibq inp zeiglbz ylya

ixear `ki` `nh xifp ly ziyilye rxevnay

zglbza glbn xcdc i`de .d`neh xriy

,d`neh xriy ixear `kil `d Ð ziriax

glbn i`n`e?edlekc dpin rny e`l `l`

,zeiglbz rax` glbl devn meyn edpzi`

.dpin rny

íéøéæð éðù êìò ïøãä

äðùîúåøéæð íäì ïéà íéåâäexcpy miebd Ð

oixzene ,odilr dlg zexifp oi` Ð zexifpa

.miznl `nhile oii zezyle glblíéùðá øîåç
åãáò úà äôåë àåäù íéãáòáîcardy Ð

la` ,oiia zezyl etekl eax leki Ð xifpa xcpy

oeike ,dtekl leki epi` Ð xifpa dxcpy ezy`

epi` aey Ð dl xtid `le dl rnye dxcpy

.xtdl lekiàøîâíéåâä éðú÷oiaiig oi` Ð

.oiaiig micarde miypd la` ,zexifpaïðáø åðúã
ìàøùé éðá ìà øáã`ilti ik dy` e` yi`" Ð

oi`e ,oixcep l`xyi ipa Ð 'ebe "xifp xcp xecpl

.oixcep miebdíäéìà úøîàå"dy` e` yi`" Ð

.zexifp odl yiy ,micard z` zeaxl Ðíéãáò
éì äîìzexifp odl yiy `xw iieaxl Ð?àä

úøîàdy`dy devn lk :oiyecw zkqna Ð

,zexifpa zaiig dy`dy oeike .'ek da zaiig

inp edl eaxzi` Ð "dy` e` yi`" aizkck

.micaràëä éðàùiz`c e`l i`c ,zexifp iab Ð

`pin` i`ed `l Ð micar iieaxl `pixg` `xw

iab `xw xn`c meyn ,zexifpa iaiign micarc

zxn`e" ol rnyn `w ,'ek "xqi` xeq`l" zexifp

micard z` zeaxl Ð "mdil`.íéåâä ïéàå
ïéëéøòîxn` `l Ð "ilr ikxr" xn` m`y Ð

.melkïéëøòð åäé àì ìåëé:l`xyi xn` m`y Ð

.melk eixaca edi `ly "ilr ieb df jxr"ãåîìú
øîåìjkxra xcp `ilti ik dy` e` yi`" Ð

'dl zeytpekxr ozepe ,jxr llka edpzi`c Ð "

eedil ,zexifp iab inp `kd .ieb ly eizepy itk

`iadl oixifp opi` m`c ,zexifp zxeza mieb

epdzil ,mieb `le Ð "l`xyi ipa" aizkc ,oaxw

,oaxw oi`ian `l la` ,mixifp eedilc "yi`" eda

.onwlckàëä éðàùepi`y dn xifp iab Ð

,aezkd xaic a` el yiy ina Ð "`nhi `l en`le eia`l" `xw xn`c ,llk xifp zxeza

.xifp zxeza aiig `edyáà åì ïéàù éåâ àöé.iebl zea` oi`c Ðàúëìä éàîìzxn` Ð

.iebl zea` oi`cøéòù øä úà éúúð åùòì äùåøé éë 'åë äùåøé ïéðòì àîéìéàÐ

.dyexi oiprl iebl zea` zi`c `nl` ,eipal dyixedlàìàiebe ,eilry zexifp liaya `nhi `ly xnel aezkd jl `a eia` ceaik lr xdfeny ina Ð eia`le en`l :ikd `ni` Ð

.eilr dlg zexifp oi` Ð eia` ceaika epi`e li`ed
àöé
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àúdpin rny devn meyn dpin rny zeiglbz rax` glbne rnywiicc miyxtn yi Ð

wtql `idy ziyilyd s` ,xrza edleke ,iccd` oiinc ok m` Ð cgia mze` llekcn

.ibq inp ylya elit` d`neh ixeair meyn jzrc `wlq i`e :aezk mixtq yi mb .`nh xifp

s` ,xedh xifpa e` rxevna i` wtzqdl yi zeiglbzd lka `lde ?iziin i`n :ol `iywe

zglbzac ab lr s`c :xnel yi `nye !ziyilya

`idy xedh xifpa zglbz iwetql `ki` ziyily

zglbz dzid `l m` mewn lkn ,xrz dkixv

`l xedh xifpc wtq meyn Ð xrz dkixv d`neh

xzen did `l oiicr ixdy ,gelib jixv did

.oiia zezyl

íéøéæð éðù êìò ïøãä

íéåâäzexifp mdl oi`s` ,axw opaxw oi`e Ð

.zeacpe mixcp mdn oilawnc ab lr

.olpn yxtn `xnbaeíéùðodl yi micare

zexifp.odl daxn `xnba Ð

äôåëecar z``xnba .ezexifp lr dgeny Ð

.`nrh yxtn

éðäðîilin`ld ?zexifp mdl oi` miebc Ð

aizkck ,l`xyik opic mixcp x`ya

zeacpe mixcp mixcepy mieb zeaxl Ð "yi` yi`"

.`ed xcp inp `kde ,l`xyik

åðúãopaxmdil` zxn`e l`xyi ipa l` xac

xifp xcp xecpl `ilti ik dy` e` yi`

mieb `le l`xyi ipa 'ebe 'dl xifdlelaw m`y Ð

oi`e ,oiia zezyl oixzene ,melk epi` Ð zexifp

.mdilr zexifp zepaxw oi`ian

äîìlk opixn` `de micarl zeaxl `xw il

,xnelk .da aiig car zaiig dy`y devn

(`,bk) oiyecwc `nw wxtae .ikd ol `niiw `d

.dl opitli

éðàùeytp lr xqi` xeq`l `xw xn`wc `kd

car `vi el diepw eytpy inlr s`e Ð

`nw wxta mewn lkn ,mixcp iabl aizk`c ab

xcp xecpl"n mixcpl zexifp opiywn (`,b) mixcpc

."xifdl xifpàäål`xyi ipa aizkc oikxr iab

oikixrn l`xyi ipa `ipze,"ilr ikxr" xnel Ð

ik s` ,oikixrn miebd oi`e ."ilr ipelt jxr" e`

edi `l leki .l`xyik zeacpe mixcp mixcep

cenlz "ilr ieb jxr" l`xyi xn` m` ,mikxrp

ipd`c `nip xifp iab inp `kde ,"yi`" xnel

mixcep l`xyi ipa xnel l`xyi ipac `herin

mi`iane mixcep oi` miebd la` oaxw oi`iane

oiia xeq`l llk mixcep edi `l .leki oaxw

xn` inp ikdc ,"yi`" xnel cenlz Ð d`nehae

.jenqa cenlzd

éàîìdyexi oiprl `nili`mewn mzqc Ð

.eia` iexw dyexi oiprl a` ea xn`py

éî] ceaik lr xdfeny.xdfen `l ieb la` .[a`

éãéî][cak xifpaxn`w ik lirle Ð aizk jia`

a` `xwp a` mzqc ,ikd jixt `l dyexi oiprl

.dyexi oiprl
`nlce
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øçàì äæå (íéiç) íéî úàéa éðôì äæ :àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨¤¦§¥¦©©¦©¦§¤§©©
ú÷éøæ øçàì äæå íéîc ú÷éøæ éðôì äæ ,íéî úàéa¦©©¦¤¦§¥§¦©¨¦§¤§©©§¦©
éðä :àîç øa éîø éòa .'åëå "òâpä úçìâzL" .íéîc̈¦¤¦§©©©¤©¨¥¨¦©¨¨¨¥
íeMî Bà äåöî íeMî ,øîà÷c úBiçìâz òaøà©§©¦§¨¦§¨¨©¦¦§¨¦
éøeaòì ¯ dpéî à÷ôð éàîì ?äàîeè øòéN éøeaòà©§¥¥©§¨§©¨§¨¦¨§©¥
,àì àLða éøeaòì ¯ äåöî íeMî zøîà éà .àLða§¨¨¦¨§©§¦¦§¨§©¥§¨¨¨
déëñ eléôà ¯ äàîeè øòéN éøeaòà íeMî zøîà éàå§¦¨§©§¦©§¥¥©§¨£¦¨¥
òaøà çlâîe :òîL àz ,àáø øîà ¯ ?éàî .éîð àLð̈¨©¦©£©¨¨¨§©§©¥©©§©

à÷ìñ éà ;úBiçìâzäàîeè øòéN éøeaò íeMî Czòc ¦§¨¦¦¨§¨©§¨¦©¥¥©§¨
ìLa eléôà ¯íeMî :dpéî òîL ,déì àéâñ éîð L £¦§¨©¦©§¨¥§©¦¨¦

.dpéî òîL ,äåöî¦§¨§©¦¨

íéøéæð éðù êìò ïøãä

íéBbäïäì Lé íéãáòå íéLð ,úeøéæð íäì ïéà ©¦¥¨¤§¦¨¦©£¨¦¥¨¤
äôBk àeäL :íéãáòaî íéLða øîBç ,úeøéæð§¦¤§¨¦¦©£¨¦¤¤

.BzLà úà äôBk Bðéàå ,Bcáò úààøîâ:éðú÷ ¤©§§¥¤¤¦§¨¨¥
:ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .úeøéæð íäì ïéà íéBbä©¦¥¨¤§¦§¨¨¥¦¥§¨©¨©
"íäéìà zøîàå" ,íéBbì àìå ¯ "ìàøNé éða ìà øac"©¥¤§¥¦§¨¥§Ÿ©¦§¨©§¨£¥¤
ìk :zøîàä ?àø÷ éì änì .íéãáòä úà úBaøì ¯§©¤¨£¨¦¨¨¦§¨¨¨§©§¨
:àáø øîà ¯ !da áéiç ãáò da úáéiç äMàäL äåöî¦§¨¤¨¦¨©¤¤¨¤¤©¨¨£©¨¨
éîa ¯ "BLôð ìò øqà øñàì" àø÷ øîàc ,àëä éðàL̈¥¨¨§¨©§¨¤¡Ÿ¦¨©©§§¦
;Bì äéeð÷ BLôð ïéàL ãáò àöé ,Bì äéeð÷ BLôpL¤©§§¨¨¨¤¤¤¥©§§¨
¯ àì éîð øéæð éab àîéà ,Bì äéeð÷ BLôð ïéàå ìéàBä¦§¥©§§¨¥¨©¥¨¦©¦¨
àìå ¯ "ìàøNé éða ìà øac" :øî øîà .ïì òîLî÷̈©§©¨¨©¨©¥¤§¥¦§¨¥§Ÿ
éab àäå ?àì íéBb "ìàøNé" áéúëc àëéä ìëå .íéBbì©¦§¨¥¨¦§¦¦§¨¥¦¨§¨©¥

áéúëc ,ïéëøò,"ìàøNé éða ìà øac"éða :àéðúå £¨¦¦§¦©¥¤§¥¦§¨¥§©§¨§¥
eäé àì ìBëé .ïéëéøòî íéBbä ïéàå ,ïéëéøòî ìàøNé¦§¨¥©£¦¦§¥©¦©£¦¦¨Ÿ§
øîàc ,àëä éðàL ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéëøòð¤¡¨¦©§©¦¨¥¨¨§¨©
,áà Bì LiL éîa ¯ "ànhé àì Bnàìe åéáàì" àø÷§¨§¨¦§¦Ÿ¦©¨§¦¤¥¨
äLeøé ïéðòì àîéìéà ?éàîì ¯ .áà Bì ïéàL éBb àöé̈¨¤¥¨§©¦¥¨§¦§©§¨
LøBé éBb :ïðçBé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaø øîàäå ¯§¨¨©©¦¦¨©¨¦¨©©¦¨¨¥

øîàpL ,äøBz øác åéáà úàézúð åNòì äMøé ék" ¤¨¦§©¨¤¤¡©¦§ª¨§¥¨¨©¦
.åéáà ãeaék ìò øäæenL éîa :àlà !"øéòN øä úà¤©¥¦¤¨§¦¤§¨©¦¨¦

éáà ãak" áéúk éî ¯àø÷ øîà ,àlà ¯ !?øéæð éab "E ¦§¦©¥¨¦©¥¨¦¤¨£©§¨
,äàîeè Bì LiL éîa ¯ "ànhé àì Bnàìe åéáàì"§¨¦§¦Ÿ¦©¨§¦¤¥§¨
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc xifp(iying meil)

àéiç éaø éðzoi` recn ,xen`k ok mb da x`eany ,`ziixaa ¨¥©¦¦¨
,rxevnle xifpl zg` zglbz dwitqnäæglbn rxevnd -éðôì ¤¦§¥

(íéiç) íéî úàéa,mina lahy mcew -äæåxdhpy xifpd - ¦©©¦©¦§¤
glbn ez`nehn.íéî úàéa øçàì`ede xedh xifp did m`e §©©¦©©¦

,sqep mrhn miaeigd ipyl zg` zglbz dler oi` ,rxevnokyäæ¤
`id dipyd ezglbz rxevnd -íéîc ú÷éøæ éðôìlr eizepaxw ly ¦§¥§¦©¨¦

,gafnd iabäæåglbn ezxdha cnerd xifp -íéîc ú÷éøæ øçàì §¤§©©§¦©¨¦
:gafnd iab lr eizepaxw ly

:dpyna epipyâpä úçìâzL'eëå ò`edy onfa xifpd zglbz dgec ¤¦§©©©¤©§
:dgec epi` wtq `edy onfa la` i`ce

:df oipra wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqp-]éðä ,àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨¨¥
øîà÷c úBiçìâz òaøàxifp glbny zeglbzd rax` el` - ©§©¦§¨¦§¨¨©

zglbzd mleka m`d ,rxevn did mbe zna `nhpyäåöî íeMî¦¦§¨
,devnd xwirn -Bà,`nh xifp meyny ziyilyd zglbzd `ny

dzevn xwiräàîeè øòéN éøeáòà íeMîxryd z` xiariy ick - ¦©£¥¥¨§¨
.d`neh zrya eilr didy

:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîì`veid dkldl weligd dn - §©©§¨¦¨
:`xnbd zx`an .wtqd iccv oianàLða éøeaòì`nh xifp m`d - §©¥§¨¨

.mq ici lr xryd zxarda zglbz zaeg ici z`vl lekiéà¦
zøîàzglbzdyäåöî íeMî,`id dnvraàì àLða éøeaòì- ¨§©§¦¦§¨§©¥§¨¨Ÿ

ici lr `weec jixv `l` ,mq ici lr xryd z` xiardl leki epi`
,devn ly gelib lk oick ,xrzzøîà éàådevnd xwiryíeMî §¦¨§©§¦

äàîeè øòéN éøeáòàif` ,`nhd xryd z` xiardl -déëñ eléôà ©£¥¥¨§¨£¦¨¥
énð àLð`vi ,mqa eze` jqy ici lr xryd z` xiard m` s` - ¨¨©¦

.ezaeg iciéàî.df wtqa dkldd dn - ©
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,àáø øîàlirl `ziixaay ¨©¨¨¨§©

(.q),epipy ,zrxv wtqe d`neh wtq el exxerzdy xifp oipra
çlâîewtqn df xifp,úBiçìâz òaøà.lirl x`azpy itkeà÷ìñ éà §©¥©©§©¦§¨¦¦¨§¨

äàîeè øòéN éøeaò íeMî Czòcgelibdy jzrc lr dler m` - ©§¨¦©¥¥¨§¨
,`nhd xriyd z` epnn xiardl ick wx ezevn xwir iyilyd

ok m`ìLa elôàLzeglbz rax`d jezndéì àéâñ énðmb - £¦§¨Ÿ©¦©§¨¥
ixdy ,jxev da oi` `nh xifp meyny ziyilyd efy ,el ewitqi
jkne .encwy rxevnd zeglbza `nhd xryd z` xiard xak

,zeiglbz rax` glbny `ziixad dxn`ydpéî òîLgken - §©¦¨
`ed gelibd `nh xifpa mby ,dpnnäåöî íeMî,devnd xwirn - ¦¦§¨

:dpéî òîL§©¦¨

íéøéæð éðù êìò ïøãä

äðùî
íéúekämiakek icaerd -,úeøéæð íäì ïéàlr delaiw m` s`e ©¦¥¨¤§¦

m` s`e ,miznl `nhidle oii zezyl mixzene ,dlg dpi` mnvr
.zexifp zepaxw mdn milawn oi` oick zexifp ebdpíéLðíéãáòå ¨¦©£¨¦

miprpkð ïäì Lé.úeøéæ ¥¨¤§¦
epyia øîBçly zexifp,íéãáòaî íéLðàeäLoec`d -úà äôBk ¤§¨¦¦©£¨¦¤¤¤
Bcáòmeyn ,oii zezyl [ezeyx `ll zexifp envr lr laiwy] ©§

,el careyn cardyålrad eli`BzLà úà äôBk Bðéàoii zezyl §¥¤¤¦§
`dz `l f`e ,dzexifp z` dl xtdl lrad i`yx mpn`] dxfp m`
,dl xtd `l cer lk la` ,oii zezyl zxzen `dze llk dxifp

:[oii zezyl dzetkl i`yx epi`

àøîâ
:dpyna epipyy oicd xewn z` zxxan `xnbdéðz÷dpyna ¨¨¥

,'úeøéæð íäì ïéà íéúekä':`xnbd zxxanéléî éðä àðîoipn - ©¦¥¨¤§¦§¨¨¥¦¥

,[xcp `id mb zexifpe ,l`xyik xecpl mileki md ixd] z`f micnel
ïðaø eðúczexifp zyxt zligza xn`p ,`ziixaa(a e xacna)øac' §¨©¨¨©¥

a ìà,'ìàøNé éð`weec l`xyi ipal dxn`p ef dyxty ixdàìå ¤§¥¦§¨¥§Ÿ
íéáëBk éãáBòìweqtd jynde ,[zexifp miakek icaerl oi`y ixde] §§¥¨¦

`ed,'íäéìà zøîàå',xnel xacd `a dne,íéãáòä úà úBaøì §¨©§¨£¥¤§©¤¨£¨¦
.zexifp mnvr lr lawl milekiy

:`xnbd dywnàø÷ éì änì,jka jxev yi recn -zøîàäyìk' ¨¨¦§¨¨¨§©§¨
.'da áéiç ãáò da úáéiç äMàäL äåöî:`xnbd zvxznàáø øîà ¦§¨¤¨¦¨©¤¤¨¤¤©¨¨¨©¨¨

àëä éðàLzexifp iablàø÷ øîàcmixcp zyxta(b l xacna)øBñàì' ©¦¨¨§¨©§¨¤§
,'BLôð ìò øqéàwqer weqtdyBì äéeð÷ BLôpL éîaxeq`l egkae ¦¨©©§§¦¤©§§¨
,eytp lr xqi`,Bì äéeð÷ BLôð ïéàL ãáò àöézeyxa `edy oeik ¨¨¤¤¤¥©§§¨

e .epec`l diepw eytpe ,epec`Bì äéeð÷ BLôð ïéàå ìéàBäxcp m`e ¦§¥©§§¨
,lha excpàîéàlcàì énð øéæð éab,zexifp envr lr lawl lkei ¥¨©¥¨¦©¦Ÿ
ïì òîLî÷.lawl lekiy zcgein dyxc ¨©§©¨

:`ziixaa oecl dkiynn `xnbd,øî øîàweqta xn`pìà øac' ¨©©©¥¤
.íéáëBk éãáBòì àìå ,'ìàøNé éða:`xnbd dywnåikàëéä ìë §¥¦§¨¥§Ÿ§§¥¨¦§¨¥¨

áéúëcweqta'ìàøNé'y ,jk micnel ep`äå ,àì íéáëBk éãáBòà ¦§¦¦§¨¥§¥¨¦Ÿ§¨
éabzyxtïéëøò,ixnbl miakek icaerd z` mihrnn oi`y epivn ©¥£¨¦

áéúëcoikxr zyxta(a fk `xwie)àéðúå ,'ìàøNé éða ìà øac' ¦§¦©¥¤§¥¦§¨¥§©§¨
,`ziixaaïéëéøòî ìàøNé éða`iadl mnvr lr milawn - §¥¦§¨¥©£¦¦

,xg` ly ekxr z` e` mkxr z` [ycwdl]íéáëBk éãáBòä ïéàå§¥¨§¥¨¦
ïéëéøòîmilekiy s`] jxr `iadl mnvr lr lawl mileki mpi` - ©£¦¦

,[acpzdle xecpleäé àì ìBëémiakek icaerdïéëøòðoi` `ny - ¨Ÿ§¤¡¨¦
`iadl mnvr lr lawl oilekiy l`xyi ipa s`e ,llk 'jxr' mdl
`iadl mnvr lr lawl elkei `l mewn lkn ,xg` mc` ly jxr
mdly mkxr z` wx `l` ,miakek caer ipelt ly ekxr z`

,xg` l`xyi ly ekxr z` e` mnvrøîBì ãeîìzipA l` xAC' ©§©©¥¤§¥
mdl` Yxn`e l`xUiLéà''dl zWtp LMxrA xcp `lti iM`xwie) ¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¦¦©§¦¤¤§¤§§§¨Ÿ©

(a fk,jixrdl leki epi`y miakek caer s`y zeaxle cnll ,
lkn ,jxr `iadl envr lr lawl epiidc.ea jixrdl xyt` mewn

'l`xyi ipa' zeaizn hrnl yi mpn`y ,jk xn`p zexifp iabl mbeŸ
,l`xyik oaxw `iadle zexifp lawl mileki mpi` miakek icaery
icaerd elaiw m`y ,'yi`' zaizn zeaxle cenll yi mewn lkne
`nhidle oii zezyl mixeq` eidie mzexifp legz ,zexifp miakek

.oaxw `iadl elkei `ly s` ,miznl
:`xnbd zvxznàëä éðàL,zexifp iabl -àø÷ øîàcxifpd lr ©¦¨¨§¨©§¨

,'ànhé àì Bnàìe åéáàì'zwqer dyxtdy cenll yieBì LiL éîa §¨¦§¦Ÿ¦©¨§¦¤¥
áà,áà Bì ïéàL íéáëBk ãáBò àöé ,`ly df ieeiv ea jiiy `le ¨¨¨¥¨¦¤¥¨

epi`y jgxk lr ,df ieeiv ea jiiy `ly oeike ,en`le eia`l `nhi
.oii ziizye d`neh iabl `l mb ,llk zexifp envr lr lawl leki
d`neh iabl legz ezexifpy 'yi`'n zeaxl xyt` i` ok m`e

.oii ziizye
:`xnbd zxxanéàîìoi`y ink miakek caerd aygp dn iabl - §©

,a` eläMeøé ïéðòì àîéìéà,a` el oi`y ink aygp `edøîàäå ¦¥¨§¦§©§¨§¨¨©
åéáà úà LøBé íéáëBk ãáBò ,ïðçBé éaø øîà ïéáà øa àéiç éaøøác ©¦¦¨©¨¦¨©©¦¨¨¥¨¦¥¤¨¦§©

,äøBzøîàpL(d a mixac),'øéòN øä úà ézúð åNòì äMeøé ék'epiidc ¨¤¤¡©¦§¨§¥¨¨©¦¤©¥¦
:`xnbd zvxzn .eipal eyixedlàlàoi`y weqtd z` miyxec ¤¨

`l` zbdep zexifpdk ìò øäæenL éîa,åéáà ãeaé,l`xyi epiide §¦¤§¨©¦¨¦
lelk epi` jkitle ,a` ceaik lr xdfen epi`y miakek caerd `vi

.zexifp zyxta
:`xnbd dywnéáà ãak' áéúk éîøéæð éab 'E.dfa df z` dlzpy ¦§¦©¥¨¦©¥¨¦

:`xnbd zvxznàø÷ øîà àlàxifp zyxtaàì Bnàìe åéáàì' ¤¨¨©§¨§¨¦§¦Ÿ
'ànhézwqer dyxtdy df weqtn cenll yie -Bì LiL éîa ¦©¨§¦¤¥

,äàîeècaera `le ,dxdhe d`neh ea zkiiyy l`xyi epiide §¨
,miakek
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miwxt dyelya` cenr `q sc ± iriax wxtxifp
àééç éáø éðúmin z`ia iptl dfy itl ,o`kle o`kl el oiler oi` rxevn `ede `nh Ð

rxevny ,o`kle o`kl el oiler oi` inp rxevn `ede xedh xifp .min z`ia xg`l dfe

.minc zwixf xg`l xedh xifpe dwixf iptl glbnúåéçìâú òáøà éðä àîç øá éîø éòá
izxz ,jytp dnn ,edpzi` devn meyn xn` in ,zeiglbz rax` glbne :dlr xn`wc Ð

,zrxva zeiglbz izxz meyn `ziinw

xifp meyn ziriaxe ,d`neh meyn ziyilye

.xrza oleke ,dxdhcéøåáò íåùî àîìã åà
äàîåè øòéùdl xiarn elit`e ,edpzi` Ð

.inc xity Ð `ypaíåùî êúòã à÷ìñ éàå
äàîåè øòéù éøåáòelit` ,glbnc `ed Ð

zeiglbz izyc oeikc ,`ibq inp zeiglbz ylya

ixear `ki` `nh xifp ly ziyilye rxevnay

zglbza glbn xcdc i`de .d`neh xriy

,d`neh xriy ixear `kil `d Ð ziriax

glbn i`n`e?edlekc dpin rny e`l `l`

,zeiglbz rax` glbl devn meyn edpzi`

.dpin rny

íéøéæð éðù êìò ïøãä

äðùîúåøéæð íäì ïéà íéåâäexcpy miebd Ð

oixzene ,odilr dlg zexifp oi` Ð zexifpa

.miznl `nhile oii zezyle glblíéùðá øîåç
åãáò úà äôåë àåäù íéãáòáîcardy Ð

la` ,oiia zezyl etekl eax leki Ð xifpa xcpy

oeike ,dtekl leki epi` Ð xifpa dxcpy ezy`

epi` aey Ð dl xtid `le dl rnye dxcpy

.xtdl lekiàøîâíéåâä éðú÷oiaiig oi` Ð

.oiaiig micarde miypd la` ,zexifpaïðáø åðúã
ìàøùé éðá ìà øáã`ilti ik dy` e` yi`" Ð

oi`e ,oixcep l`xyi ipa Ð 'ebe "xifp xcp xecpl

.oixcep miebdíäéìà úøîàå"dy` e` yi`" Ð

.zexifp odl yiy ,micard z` zeaxl Ðíéãáò
éì äîìzexifp odl yiy `xw iieaxl Ð?àä

úøîàdy`dy devn lk :oiyecw zkqna Ð

,zexifpa zaiig dy`dy oeike .'ek da zaiig

inp edl eaxzi` Ð "dy` e` yi`" aizkck

.micaràëä éðàùiz`c e`l i`c ,zexifp iab Ð

`pin` i`ed `l Ð micar iieaxl `pixg` `xw

iab `xw xn`c meyn ,zexifpa iaiign micarc

zxn`e" ol rnyn `w ,'ek "xqi` xeq`l" zexifp

micard z` zeaxl Ð "mdil`.íéåâä ïéàå
ïéëéøòîxn` `l Ð "ilr ikxr" xn` m`y Ð

.melkïéëøòð åäé àì ìåëé:l`xyi xn` m`y Ð

.melk eixaca edi `ly "ilr ieb df jxr"ãåîìú
øîåìjkxra xcp `ilti ik dy` e` yi`" Ð

'dl zeytpekxr ozepe ,jxr llka edpzi`c Ð "

eedil ,zexifp iab inp `kd .ieb ly eizepy itk

`iadl oixifp opi` m`c ,zexifp zxeza mieb

epdzil ,mieb `le Ð "l`xyi ipa" aizkc ,oaxw

,oaxw oi`ian `l la` ,mixifp eedilc "yi`" eda

.onwlckàëä éðàùepi`y dn xifp iab Ð

,aezkd xaic a` el yiy ina Ð "`nhi `l en`le eia`l" `xw xn`c ,llk xifp zxeza

.xifp zxeza aiig `edyáà åì ïéàù éåâ àöé.iebl zea` oi`c Ðàúëìä éàîìzxn` Ð

.iebl zea` oi`cøéòù øä úà éúúð åùòì äùåøé éë 'åë äùåøé ïéðòì àîéìéàÐ

.dyexi oiprl iebl zea` zi`c `nl` ,eipal dyixedlàìàiebe ,eilry zexifp liaya `nhi `ly xnel aezkd jl `a eia` ceaik lr xdfeny ina Ð eia`le en`l :ikd `ni` Ð

.eilr dlg zexifp oi` Ð eia` ceaika epi`e li`ed
àöé
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àúdpin rny devn meyn dpin rny zeiglbz rax` glbne rnywiicc miyxtn yi Ð

wtql `idy ziyilyd s` ,xrza edleke ,iccd` oiinc ok m` Ð cgia mze` llekcn

.ibq inp ylya elit` d`neh ixeair meyn jzrc `wlq i`e :aezk mixtq yi mb .`nh xifp

s` ,xedh xifpa e` rxevna i` wtzqdl yi zeiglbzd lka `lde ?iziin i`n :ol `iywe

zglbzac ab lr s`c :xnel yi `nye !ziyilya

`idy xedh xifpa zglbz iwetql `ki` ziyily

zglbz dzid `l m` mewn lkn ,xrz dkixv

`l xedh xifpc wtq meyn Ð xrz dkixv d`neh

xzen did `l oiicr ixdy ,gelib jixv did

.oiia zezyl

íéøéæð éðù êìò ïøãä

íéåâäzexifp mdl oi`s` ,axw opaxw oi`e Ð

.zeacpe mixcp mdn oilawnc ab lr

.olpn yxtn `xnbaeíéùðodl yi micare

zexifp.odl daxn `xnba Ð

äôåëecar z``xnba .ezexifp lr dgeny Ð

.`nrh yxtn

éðäðîilin`ld ?zexifp mdl oi` miebc Ð

aizkck ,l`xyik opic mixcp x`ya

zeacpe mixcp mixcepy mieb zeaxl Ð "yi` yi`"

.`ed xcp inp `kde ,l`xyik

åðúãopaxmdil` zxn`e l`xyi ipa l` xac

xifp xcp xecpl `ilti ik dy` e` yi`

mieb `le l`xyi ipa 'ebe 'dl xifdlelaw m`y Ð

oi`e ,oiia zezyl oixzene ,melk epi` Ð zexifp

.mdilr zexifp zepaxw oi`ian

äîìlk opixn` `de micarl zeaxl `xw il

,xnelk .da aiig car zaiig dy`y devn

(`,bk) oiyecwc `nw wxtae .ikd ol `niiw `d

.dl opitli

éðàùeytp lr xqi` xeq`l `xw xn`wc `kd

car `vi el diepw eytpy inlr s`e Ð

`nw wxta mewn lkn ,mixcp iabl aizk`c ab

xcp xecpl"n mixcpl zexifp opiywn (`,b) mixcpc

."xifdl xifpàäål`xyi ipa aizkc oikxr iab

oikixrn l`xyi ipa `ipze,"ilr ikxr" xnel Ð

ik s` ,oikixrn miebd oi`e ."ilr ipelt jxr" e`

edi `l leki .l`xyik zeacpe mixcp mixcep

cenlz "ilr ieb jxr" l`xyi xn` m` ,mikxrp

ipd`c `nip xifp iab inp `kde ,"yi`" xnel

mixcep l`xyi ipa xnel l`xyi ipac `herin

mi`iane mixcep oi` miebd la` oaxw oi`iane

oiia xeq`l llk mixcep edi `l .leki oaxw

xn` inp ikdc ,"yi`" xnel cenlz Ð d`nehae

.jenqa cenlzd

éàîìdyexi oiprl `nili`mewn mzqc Ð

.eia` iexw dyexi oiprl a` ea xn`py

éî] ceaik lr xdfeny.xdfen `l ieb la` .[a`

éãéî][cak xifpaxn`w ik lirle Ð aizk jia`

a` `xwp a` mzqc ,ikd jixt `l dyexi oiprl

.dyexi oiprl
`nlce
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øçàì äæå (íéiç) íéî úàéa éðôì äæ :àéiç éaø éðz̈¥©¦¦¨¤¦§¥¦©©¦©¦§¤§©©
ú÷éøæ øçàì äæå íéîc ú÷éøæ éðôì äæ ,íéî úàéa¦©©¦¤¦§¥§¦©¨¦§¤§©©§¦©
éðä :àîç øa éîø éòa .'åëå "òâpä úçìâzL" .íéîc̈¦¤¦§©©©¤©¨¥¨¦©¨¨¨¥
íeMî Bà äåöî íeMî ,øîà÷c úBiçìâz òaøà©§©¦§¨¦§¨¨©¦¦§¨¦
éøeaòì ¯ dpéî à÷ôð éàîì ?äàîeè øòéN éøeaòà©§¥¥©§¨§©¨§¨¦¨§©¥
,àì àLða éøeaòì ¯ äåöî íeMî zøîà éà .àLða§¨¨¦¨§©§¦¦§¨§©¥§¨¨¨
déëñ eléôà ¯ äàîeè øòéN éøeaòà íeMî zøîà éàå§¦¨§©§¦©§¥¥©§¨£¦¨¥
òaøà çlâîe :òîL àz ,àáø øîà ¯ ?éàî .éîð àLð̈¨©¦©£©¨¨¨§©§©¥©©§©

à÷ìñ éà ;úBiçìâzäàîeè øòéN éøeaò íeMî Czòc ¦§¨¦¦¨§¨©§¨¦©¥¥©§¨
ìLa eléôà ¯íeMî :dpéî òîL ,déì àéâñ éîð L £¦§¨©¦©§¨¥§©¦¨¦

.dpéî òîL ,äåöî¦§¨§©¦¨

íéøéæð éðù êìò ïøãä

íéBbäïäì Lé íéãáòå íéLð ,úeøéæð íäì ïéà ©¦¥¨¤§¦¨¦©£¨¦¥¨¤
äôBk àeäL :íéãáòaî íéLða øîBç ,úeøéæð§¦¤§¨¦¦©£¨¦¤¤

.BzLà úà äôBk Bðéàå ,Bcáò úààøîâ:éðú÷ ¤©§§¥¤¤¦§¨¨¥
:ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî .úeøéæð íäì ïéà íéBbä©¦¥¨¤§¦§¨¨¥¦¥§¨©¨©
"íäéìà zøîàå" ,íéBbì àìå ¯ "ìàøNé éða ìà øac"©¥¤§¥¦§¨¥§Ÿ©¦§¨©§¨£¥¤
ìk :zøîàä ?àø÷ éì änì .íéãáòä úà úBaøì ¯§©¤¨£¨¦¨¨¦§¨¨¨§©§¨
:àáø øîà ¯ !da áéiç ãáò da úáéiç äMàäL äåöî¦§¨¤¨¦¨©¤¤¨¤¤©¨¨£©¨¨
éîa ¯ "BLôð ìò øqà øñàì" àø÷ øîàc ,àëä éðàL̈¥¨¨§¨©§¨¤¡Ÿ¦¨©©§§¦
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קסח
miwxt dyelyaa cenr `q sc ± iriax wxtxifp

äàîåè åì ïéàù éåâ àöé.`nh epi` zna rbp m`y Ðáééçéî àìã àåä úøë àîìã
.ycwna qpkp ik Ðéîèéà ééåîèéà ìáà.milke mc` `nhl ick ,zna rbp ik Ð

.eilr dlg zexifp `dzy xne` dz` z`vnp Ð `nhin `ede li`edeåì ùéù ìë
äøäèd`neh el yi ,dewn zliahae d`fda Ðlawn oi` Ð dxdh el oi`y iebe ,

wxta zenai zkqna opixn`c `de .d`neh

lxr oebk Ð d`fd lawn lxr :(a,`r) "lxrd"

.dlin zngn eig` ezny ,lenip `ly l`xyi

Ð d`fd lawn oi`y oeike .`l ieb lxr la`

.d`neh el oi` jkitlúéìã àåä äøäè àîìãå
äéìÐ dfedy elit` ,d`neh laiw m`y Ð

.erbna miycwd z` lqete ,ez`nehn xdhp `l

`edy Ð zna rbp m`y ,dil `ied d`neh `d

.milke mc` `nhne ,`nh[øùà ùéà] àø÷ øîà
àèçúé àìå àîèé,dxdhl d`neh ywzi` Ð

.`xab cga erzyinw dxdhe d`neh ediieexzc

el oi` Ð dxdh el oi`y in lk :rnyn ikde

Ð dxdha el xyt` i`e li`ed iebe ,d`neh

.d`neh el oi`éðàù øîà á÷òé øá àçà áø
àëäedl ehirni` i`n `nrh ;zexifp iab Ð

`l en`le eia`l" `kd aizk Ð zexifpn mieb

mkipal mze` mzlgpzde" aizk mzde ,"`nhi

dlgp el yiy in lk ,"dfeg` zyxl mkixg`

iab aezkd jl xac eicar z` eipal yixedl

"en`le eia`l" aizkck ,m`e a` el yiy ,xifp

oi`e li`ed ,mieb ipde .d`neh mdl yi Ð

aizkck ,epal ecar yixedl ick dlgp mdl

,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan mbe"

mdn mipew mz` :(`,gl oihib) zkqna opixn`e

df z` df mipew md `le ,mkn mipew md `le

d`neh el oi`y lke .d`neh edl ied `l Ð

.zexifp zxez el oi` Ðéîð íéãáò éëä éà
zxeza opi`y itl ,xifp zxeza eedil `l Ð

dpw car dpwy dn lkc ,mdipal yixedl dlgp

l`xyi e`l `dc ,df z` df oipew od `le .eax

.edpipïéëøò éáâ àîìùá àáø øîà àìàÐ

mieb ihernl zivn `l "l`xyi [ipa]" aizkc

jixrnn Ð "l`xyi ipa" aizkc `dc ,ixnbl

ipa :opixn`ck ,edl hrnnwc `ed calal`xyi

edl ihernl zivn `l ixnbl la` .oikixrn

iziinc "yi`" eda xcd `dc ,oikxrp eedil `lc

,zexifp iab `kd la` .oikxrp eedilc miebd z`

ikidc ,llk xifp llka iedilc xninl jl `kil

i`dc ,oaxw oi`iane oixfep miebd oi`e ,oaxw oi`iane oixfep l`xyi ipa Ð zxn`

`l oaxwc `herin meyne Ð oaxwn edl hrnn `w "l`xyi ipa" xifpa aizkc

opixn`c ,oaxw oi`iane oixfep oi`y `wtp mzdnc ,"l`xyi ipa" azkinl jixhvi`

xy` 'ek l`xyi zian yi` yi`" :(a,br) "zevnwp zegpn el`" wxta zegpn zkqna

zeacpe mixcp mixcepy miebd z` zeaxl Ð "mzeacp lkle mdixcp lkl epaxw aixwi

oiie zetere minlye dler zeaxl `wtp "mzeacp lkle mdixcp lkl"nc ,l`xyik

hxt Ð "dlerl 'dl eaixwi xy`" aizkc "dlerl" xnel cenlz dn ok m` .dpeale

`wtp mzdnc oeike .ililbd iqei iax ixac ,zexifp oaxw oi`ian miebd oi`c ,zexifpl

`z` i`nl `kdc "l`xyi ipa" ,zexifp oaxw oi`ian oi`y?`lc jl xnel `l`

azk ,jxevl dy` aizkc icii` Ð "yi`" eda aizkc i`de .llk zexifp ediilr lg

.jxevl `ly yi` inpàîéàåmeyn Ð zexifp iab "l`xyi ipa" aizkc i`dc Ð

`la i`w mzq zexifpa edine ,mler zexifpn miebl edl hrnnc opireny`l iz`wc

."yi`" eda aizkcn ,oaxwíìåò øéæð áéúë éîl`xyi ipa zxn`wc ,`xwa Ð

miebd `l la` ,mler zexifp oixfep?,melya`n `l` mler zexifp ixnb `l `de

.(a,c) `nw `wxita lirl opixn`ckïðçåé éáø øîàäådkld :(a,gk) lirlc oiwxita Ð
àéä
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àîìãåaiign `lc `ed zxkieb `diy xnel iziz [`lc] ipdn xn`wc dil wetiz Ð

!enhin iienh` la` ,zxka

øîàdxdh el oi`y lke d`neh el yi dxdh el yiy in lk `nhd lr xedhd dfde `xw

d`neh el oi`zxnynl l`xyi ipa zcrl dzide" aizkc ,dxdh el oi` iebe Ð

,l`xyi ipal zxnynl "`id z`hg dcp inl

.qxhpewd yexitk ,miebl `leàîìãådxdh

edl zi` d`neh `d edl ied `lc `edi`dc Ð

`nw wxtac ,xziin `l "`nhd lr xedhd dfde"

oiekznl ,ipixg` ilinl dil opinwen (`,ci) `neic

xn` :ipyne .dndad lr dfde mc`d lr zefdl

,"`nhi" xziinc ,"`hgzi `le `nhi xy`" `xw

yi cere ."`hgzi `l xy`" azknl dil dedc

dxdha ixiin `l "xedhd dfde"c meyn :xnel

,hytd itl xenb xedha ixiin `l` ,iehigc

`xwe .(`,br) zenaia `zi`ck mei leaha e`

zxdhn epiid Ð dxdhn mieb dipin opihrnnc

dcp inl zxnynl l`xyi ipal" aizkck ,iehig

`nhi xy`"c `xw izii` ikdl ."`id z`hg

lr s`e .oeir jixve ,iehiga ixiinc "`hgzi `le

elit`e dxdh mey el oi` iebc `ed zn`c ab

iehign iiez`l dil `gip mewn lkn Ð dliah

"`id z`hg dcp inl zxnynl"c `inec ,diteb

(`nye) .iehiga ixiinc ,mieb opihrnn dipinc

epiid Ð dliah elit`e dxdh el oi` iebc `d

e`hge" aizkc ,d`fdl dliah ywzi`c meyn

."xdhe mina ugxe eicba qake iriayd meia

ïåùì`nhi xy`" `xw xn` :uxt epiax axd

.dxdhl d`neh ywzi`e "`hgzi `le

áømze` mzlgpzde xn` awri xa `g`

mkixg` mkipal`a `g` ax .i`w micar` Ð

el yiy in ,lirlc eia` ly `yxc ayiil

zyexie .dxeza zyxetnd dyexi lk oiprl a`

epi` iebe "mzlgpzde"c `xwa zyxetn micar

,card seba oipw iebl oi`y ,eipal ecar yixen

oipew mz` :(`,gl oihib) "gleyd" wxt opiyxcck

oipew md `le ,mdn.df z` df oipew md `le ,mkn

,eia` iexw Ð micara dlgp el yiy lk ok m`

el oi`y lke ,"`nhi `l en`le eia`l" llka iede

eia`" llka xnelk ,d`neh llka epi` Ð dlgp

."`nhi `l en`eéàinp micar ikdehrnp Ð

car yixen oi` ok enky .`yxc jdn zexifpn

,ea zeyx eaxl didi `ly zpn lr el ozipy cg`

"mdil`"n eaxzi` micarc `niz iike .dfn df mipew md `le :ziyixtck ,eze` dpew epi`y

,d`neh el yi dxdh el yiy inc ,`nw `iepiy`c oicd `ede !"yi`"n eaxzil inp mieb Ð

.jixtàìàihernl "l`xyi ipa"c `herin inwe`l `ki` oikxr iab `nlya `ax xn`

mieb zeaxl "yi`" i` ,`kd la` .mikxrpc mieb zeaxl "yi`"c ieaixe ,oikixrn oi`c mieb

l`xyi ipa :`niz ike ?mieb `le rnync "l`xyi ipa" hrnn [i`n] ok m` Ð zexifpl

cenlz] Ð xifp ixeqi`a xq`il llk mixcep edi `l leki .miebd `le ,oaxw oi`iane mixcep

"dlerl" mzdn `l` ,`wtp `kdn e`l Ð oaxw meyn i` .oaxw e`iai `l j` ["yi`" xnel

zeacp oixcep miebdy dipin opiaxnc xen` zyxta "yi` yi`"c `xwa ,zexifpl hxt Ð

.zexifp oaxw `ian epi`c ,iebc zexifpl hxt Ð "dlerl" `xwc ditiqa aizke ,l`xyik

zepaxwl hxt "dlerl" il dnl ok m` Ð zexifpn ixnbl ehirni` miebc oeike :xn`z m`e

jixve .eizepaxwn xifp l`xyi xehtl ick zexifp zepaxw ieb `iai `ly :[xnel yi] ?zexifp

.oeiràîéàå`d yi` xnel cenlz oixifp edi `l leki 'ek xifpa odipa oixicn l`xyi ipa

xifpa `id dkld opgei iax xn` dlr xnzi`,l`xyi iabl `l` zipyp `l dkld ok m` Ð

.ipiqn dynl dkld `l` epi`y xac ihernl `herin izilc `xaq oi`

[`,aq scl jiiy o`kn]ùéàil dnl oikxra aizkc `ilti ik,oikxrp zeidl mieb iieaxl Ð

`l] mil`xyik zeacpe mixcp mixcep miebc ol `niiwc oeik

mzeeydl `ed `xaqc ,oikixrn oi`c mieb ihernl "l`xyi ipa"c `herin opinwen ded "yi`"n wzy elit` .hrnn [ded.lkeiy dn lkl l`xyik zeacp oixcepc `xwnùéà`ilti ik

.yi`l jenq `lten iiezi`l dil `iranàçéðäxn`c o`nldniz xace .iebc yi`l jenq `lten iiez`l ?xninl `ki` i`n ,opax xn`c o`n `l` ,`ziixe`c (a,en) dcp zkqna Ð

dizilc lk :opiyxc jkld ,"lgi la"a `zi` `din lecb ied ike ,lecb iedc cr "lgi la" llka ied `lc l`xyi i`cec :wgvi epax yxite !dizi` miebae ,opaxcn `l` dizil l`xyiac :`ed

.ihernl jiiy `l Ð "lgi la" llkl `al ie`x epi`y ieb la` .l`xyic yi`l jenq `lten opihrnne (my) ["otec `vei"] wxta xn`cke ,d`ltda dizil "lgi la"a
`gipd
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?äàîeè eäì úéìc ïìðî .äàîeè Bì ïéàL éBb àöé̈¨¤¥§¨§¨©§¥§§¨
äúøëðå àhçúé àìå àîèé øLà Léàå" àø÷ øîàc§¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨§¦§§¨
,ìä÷ Bì LiL éîa ¯ "ìäwä CBzî àéää Lôpä©¤¤©¦¦©¨¨§¦¤¥¨¨
àeä úøk àîìc ?éànî ¯ .ìä÷ Bì ïéàL äæ àöé̈¨¤¤¥¨¨¦©¦§¨¨¥
àø÷ øîà ¯ !enhéî ééenhéà ìáà ,áéiçéî àìc§¨¦©©£¨¦©¥¦©¨©§¨
Lé äøäè Bì LiL ìk ,"àîhä ìò øBähä äfäå"§¦¨©¨©©¨¥¨¤¥¨¢¨¥
.äàîeè Bì ïéà ¯ äøäè Bì ïéàL ìëå ,äàîeè Bì§¨§¨¤¥¨¢¨¥§¨
àéåä äàîeè ,déì àéåä àìc àeä äøäè :àîéàå ¯§¥¨¨¢¨§¨¨§¨¥§¨¨§¨

å" àø÷ øîà ¯ !déì."àhçúé àìå àîèé øLà Léà ¥¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
àø÷ øîàc ,àëä éðàL :øîà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ£©¨¥¨¨§¨©§¨
Bì LiL ìk ,"íëéøçà íëéðáì íúà ízìçðúäå"§¦§©©§¤Ÿ¨¦§¥¤©£¥¤¨¤¥
ïéà ¯ äìçð Bì ïéàL ìëå ,äàîeè Bì Lé ¯ äìçð©£¨¥§¨§¨¤¥©£¨¥
øîà àlà !àì éîð íéãáò éëä éà ¯ .äàîeè Bì§¨¦¨¦£¨¦©¦¨¤¨£©
¯ "ìàøNé éða" øîàpL ,ïéëøò éab àîìLa :àáø̈¨¦§¨¨©¥£¨¦¤¤¡©§¥¦§¨¥
àì ìBëé .ïéëéøòî íéBbä ïéàå ,ïéëéøòî ìàøNé éða§¥¦§¨¥©£¦¦§¥©¦©£¦¦¨Ÿ
éða ,àëä ."Léà Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéëøòð eäé§¤¡¨¦©§©¦¦¨¨§¥

éBbä ïéàå ,ïaø÷ ïéàéáîe ïéøæBð ìàøNéïéàéáîe ïéøæBð í ¦§¨¥§¦§¦¦¨§¨§¥©¦§¦§¦¦
øîBì ãeîìz ¯ ììk ïéøéæð eäé àì óà ìBëé .ïaø÷̈§¨¨©Ÿ§§¦¦§¨©§©
à÷ôð àëäî åàì ¯ ïaø÷ íeMî éà :éøîà ?"Léà"¦¨§¦¦¦¨§¨¨¥¨¨¨§¨
éøác ,úeøéæðì èøt ¯ "äìBòì" :íúäî àlà ,déì¥¤¨¥¨¨§¨§¨¦§¦¦§¥
úeøéæð ïéøæBð ìàøNé éða :àîéà ¯ !éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¥¨§¥¦§¨¥§¦§¦
eäé àì ìBëé .íìBò úeøéæð íéøæBð íéBbä ïéàå ,íìBò¨§¥©¦§¦§¦¨¨Ÿ§
éî :ïðçBé éaø øîà ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ íéøéæð§¦¦©§©¦¨©©¦¨¨¦
íäéða ïéøécî ìàøNé éða :àîéà ¯ !?íìBò øéæð áéúk§¦§¦¨¥¨§¥¦§¨¥©¦¦§¥¤
eäé àì ìBëé .øéæða íäéða ïéøécî íéBbä ïéàå ,øéæða§¨¦§¥©¦©¦¦§¥¤§¨¦¨Ÿ§
:ïðçBé éaø øîàä ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ íéøéæð§¦¦©§©¦¨£©©¦¨¨
ìò ïéçlâî ìàøNé éða :àîéà ¯ !øéæða àéä äëìä£¨¨¦§¨¦¥¨§¥¦§¨¥§©§¦©
.ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî íéBbä ïéàå ,ïäéáà úeøéæð§¦£¦¤§¥©¦§©§¦©§¦£¦¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc xifp(iying meil)

äàîeè Bì ïéàL ,íéáëBk ãáBò àöé.`nhp epi` ,zna rbp elit`y - ¨¨¥¨¦¤¥§¨
:jkl xewnd z` zxxan `xnbdeäì úéìc ïìðîmiakek icaerl §¨¨§¥§

àø÷ øîàc ,äàîeè(k hi xacna)àhçúé àìå àîèé øLà Léàå'`l] §¨§¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
[ycwnl jk qpkpe ,ez`nehn xdhiiCBzî àéää Lôpä äúøëðå§¦§§¨©¤¤©¦¦

äæ àöé ,ìä÷ Bì LiL éîa ,'ìäwämiakek caerdìä÷ Bì ïéàLoeik] ©¨¨§¦¤¥¨¨¨¨¤¤¥¨¨
o`kn gikedl yi ok m`e ,['ldw' iexw epi` miakek icaer ldwy

.d`neh oi` miakek icaerly
:dgec `xnbdéànî,ef `id dgked dn -àìc àeä úøk àîìc ¦©¦§¨¨¥§Ÿ

áéiçéî,miakek caerdenhéî ééenhéà ìáà.d`neh mda zkiiye ¦©©£¨¦©¥¦©
,xacl xg` xewn `l` :`xnbd zxne`ìò øBähä äfäå' àø÷ øîà̈©§¨§¦¨©¨©

,'àîhädf xeziin cenll yie ,zexzein '`nhd lr' zeaiz ixde ©¨¥
yìkmc`äøäè Bì LiL[l`xyi epiid]Bì Lémbìëå ,äàîeèmc` ¨¤¥¨¢¨¥§¨§¨

øäè Bì ïéàLä[miakek caer epiid].äàîeè Bì ïéàmiakek icaere ¤¥¨¢¨¥§¨
ipA zcrl dzide' z`hg in zyxta xn`py ,dxdh mdl oi`§¨§¨©£©§¥

'dCp inl zxnWnl l`xUi(h hi my).d`neh mdl oi` ok lre , ¦§¨¥§¦§¤¤§¥¦¨
:`xnbd dywnàîéàåy xn`z `nye -déì àéåä àìc àeä äøäè §¥¨¨¢¨§Ÿ©§¨¥

la` ,miakek caerl el oi` -déì àéåä äàîeèoi`y ,el yi - §¨©§¨¥
.dxen`d dyxcl xzein weqtd

:xg` weqt d`ian `xnbdàø÷ øîà(k hi my)àìå àîèé øLà Léàå' ¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ
,'àhçúéxy` yi`e' wx xnel leki didy ,df weqta xezii yi ixde ¦§©¨

leki `ed ,xdhidle `hgzdl lekiy in wxy epcnll ,'`hgzi `l
.miakek icaer `ivedle ,`nhidl mb

:zexifp iebl oi`y dyxcl xg` xaqd,øîà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¨©
mdl oi`y meyn `ed zexifp miakek icaerl oi`y mrhd zn`a
mewn lkn ,dyexi mzq iabl a` mdl yiy s`e ,lirl xen`k ,a`

àëä éðàLepal yixen m` `l` ,dyexi mzqa ielz xacd oi`y ©¦¨¨
,mdl oi` ef dyexie ,eicar z`àø÷ øîàc(en dk `xwie),ízìçðúäå' §¨©§¨§¦§©©§¤

íúBà[miprpkd mkicar z`]íëéøçà íëéðáìyie ,'dGg` zWxl ¨¦§¥¤©£¥¤¨¤¤£ª¨
`le ,mkixg` mkipal micard z` miligpn mz` ,xnele yexcl
eicar z` yixen epi` miakek caery xacd mrhe] miakek icaer
iepw `edy itk miakek caerl iepw card seb oi`y meyn ,epal

,miyxec dzrne .[l`xyil,äìçð Bì LiL ìk,l`xyi epiidc ¨¤¥©£¨
,eicar z` eia`n yxeiyäàîeè Bì Léxifp zyxta dxen`d ¥§¨

,[zexifp el yi epiid],äìçð Bì ïéàL ìëåepi`y miakek caer epiid §¨¤¥©£¨
,eicar z` epal yixenäàîeè Bì ïéàepiide ,xifp zyxta dxen`d ¥§¨

.zexifp el oi`y
:dywn `xnbdéëä éà,dlgpa ielz xacdyíéãáòmpi` md mby ¦¨¦£¨¦

mdicar z` mdipal miyixenàì énðixde ,zexifp zyxta eidi ©¦Ÿ
weqtn micnlp mde ,mixifp zeidl mileki micary lirl epcnl
zyexia dielz zexifpd oi`y gkene .'mdil` zxn`e' ly cgein

.awri xa `g` ax ly eixac egcpe ,[dlgp] micar

dpey`xd `iyewd lr aeyi d`ian `xnbd(`"r lirl)oi` recn
miakek caer miaxny enk zexifp zlawl miakek caer miaxn

:oikxr oiprlîàpL ïéëøò éab àîìLa ,àáø øîà àlàøweqta my ¤¨¨©¨¨¦§¨¨©¥£¨¦¤¤¡©
'ìàøNé éða'`weecy hrnle yexcl yiïéàå ïéëéøòî ìàøNé éða §¥¦§¨¥§¥¦§¨¥©£¦¦§¥

eäé àì ìBëé ,ïéëéøòî íéáëBk éãáBòämiakek icaerdïéëøòð`ly] ¨§¥¨¦©£¦¦¨Ÿ§¤¡¨¦
,[mda jixrdl xyt` didiLéà] 'Léà' øîBì ãeîìz,[zeaxl yie ©§©¦¦

,mikxrp md mewn lkn oikixrn mpi`y s`y 'yi`'nàëäzyxta ¨¨
jxhvp ,oikxr zyxta epyxcy itk yexcl dvxp m` ,zexifp

yexclå ïéøæBð ìàøNé éðambïaø÷ ïéàéáî,zexifpd meiqa zexifp §¥¦§¨¥§¦§§¦¦¨§¨
ïaø÷ ïéàéáîe ïéøæBð íéáëBk éãáBòä ïéàå.zexifpeäé àì óà ìBëé §¥¨§¥¨¦§¦§¦¦¨§¨¨©Ÿ§

miakek icaerdììk ïéøéæð,[oaxw `la elit`]'Léà' øîBì ãeîìz §¦¦§¨©§©¦
mi`iane mixfep miakek icaerd oi`y s`y 'yi`'n zeaxl yie

,oaxw `la mixifp zeidl mileki md mewn lkn ,oaxwéà ,éøîà̈§¥¦
íeMîhrnlïaø÷,weqtd `adéì à÷ôð àëäî åàìmi`ian mpi`y ¦¨§¨¨¥¨¨©§¨¥
,oaxwíúäî àlàweqta xn`py ,zxg` dyxcn -'äìBòì'eyxce ¤¨¥¨¨§¨

`ziixaa,éìéìbä éñBé éaø éøác úeøéæðì èøtly weqta jxev oi`e §¨¦§¦¦§¥©¦¥©§¦¦
lre ,zexifp oaxw mi`ian mpi` miakek icaery xnel 'l`xyi ipa'
mixifp zeidl mileki miakek icaer oi`y epnn hrnl yiy jgxk

.llk
mixen`d miweqtd z` yexcl xg` ote` yi m` zxxan `xnbd

:zexifpaàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyìàøNé éða ¥¨§¥¦§¨¥
,íìBò úeøéæð íéøæBð íéáëBk éãáBòä ïéàå ,íìBò úeøéæð ïéøæBðìBëé §¦§¦¨§¥¨§¥¨¦§¦§¦¨¨

eäé àìmiakek icaerdíéøéæð,[dryl mixifp `l s`e] llkãeîìz Ÿ§§¦¦©§
'Léà' øîBì.dry ixifp zeidl mileki miakek icaery ©¦

:`xnbd dgecáéúk éî ïðçBé éaø øîàweqta,íìBò øéæðcinrpy ¨©©¦¨¨¦§¦§¦¨
yi i`ce `l` ,miakek icaern dze` wx hrnpe ,miweqtd z` jka

.ixnbl zexifpn mhrnl
:`xnbd zl`eyàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyéða ¥¨§¥

ïéøécî ìàøNéz`øéæða íäéðap lawl zea`d milekiy]xear zexif ¦§¨¥©¦¦§¥¤§¨¦
[mnvr lr wx `le ,mdipaïéøécî íéáëBk éãáBòä ïéàåz`íäéða §¥¨§¥¨¦©¦¦§¥¤

eäé àì ìBëé ,øéæðamiakek icaerdíéøéæð,mnvr md `l s` ,llk §¨¦¨Ÿ§§¦¦
'Léà' øîBì ãeîìz.mnvr lr zexifp lawl md milekiy zeaxl ©§©¦

:`xnbd dgecïðçBé éaø øîàäxifpa epa z` xicn a`y dny ¨¨©©¦¨¨
äëìäipiqn dynl,øéæða àéährnny weqt `diy okzi `le £¨¨¦§¨¦

okzi `ly ,miakek icaera `le l`xyia wx bdpzy ,ef dkld
.zbdep dkld okid epcnll `ay weqt yiy

:`xnbd zl`eyàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyéða ¥¨§¥
,ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî ìàøNézpn lr xifp ipixd xn` m` ¦§¨¥§©§¦©§¦£¦¤

lirl x`eank ,`a` xi`ydy zern lr glb`y(.l),éãáBòä ïéàå§¥¨§¥
ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî íéáëBk, ¨¦§©§¦©§¦£¦¤
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קסט
miwxt dyelyaa cenr `q sc ± iriax wxtxifp

äàîåè åì ïéàù éåâ àöé.`nh epi` zna rbp m`y Ðáééçéî àìã àåä úøë àîìã
.ycwna qpkp ik Ðéîèéà ééåîèéà ìáà.milke mc` `nhl ick ,zna rbp ik Ð

.eilr dlg zexifp `dzy xne` dz` z`vnp Ð `nhin `ede li`edeåì ùéù ìë
äøäèd`neh el yi ,dewn zliahae d`fda Ðlawn oi` Ð dxdh el oi`y iebe ,

wxta zenai zkqna opixn`c `de .d`neh

lxr oebk Ð d`fd lawn lxr :(a,`r) "lxrd"

.dlin zngn eig` ezny ,lenip `ly l`xyi

Ð d`fd lawn oi`y oeike .`l ieb lxr la`

.d`neh el oi` jkitlúéìã àåä äøäè àîìãå
äéìÐ dfedy elit` ,d`neh laiw m`y Ð

.erbna miycwd z` lqete ,ez`nehn xdhp `l

`edy Ð zna rbp m`y ,dil `ied d`neh `d

.milke mc` `nhne ,`nh[øùà ùéà] àø÷ øîà
àèçúé àìå àîèé,dxdhl d`neh ywzi` Ð

.`xab cga erzyinw dxdhe d`neh ediieexzc

el oi` Ð dxdh el oi`y in lk :rnyn ikde

Ð dxdha el xyt` i`e li`ed iebe ,d`neh

.d`neh el oi`éðàù øîà á÷òé øá àçà áø
àëäedl ehirni` i`n `nrh ;zexifp iab Ð

`l en`le eia`l" `kd aizk Ð zexifpn mieb

mkipal mze` mzlgpzde" aizk mzde ,"`nhi

dlgp el yiy in lk ,"dfeg` zyxl mkixg`

iab aezkd jl xac eicar z` eipal yixedl

"en`le eia`l" aizkck ,m`e a` el yiy ,xifp

oi`e li`ed ,mieb ipde .d`neh mdl yi Ð

aizkck ,epal ecar yixedl ick dlgp mdl

,"epwz mdn mknr mixbd miayezd ipan mbe"

mdn mipew mz` :(`,gl oihib) zkqna opixn`e

df z` df mipew md `le ,mkn mipew md `le

d`neh el oi`y lke .d`neh edl ied `l Ð

.zexifp zxez el oi` Ðéîð íéãáò éëä éà
zxeza opi`y itl ,xifp zxeza eedil `l Ð

dpw car dpwy dn lkc ,mdipal yixedl dlgp

l`xyi e`l `dc ,df z` df oipew od `le .eax

.edpipïéëøò éáâ àîìùá àáø øîà àìàÐ

mieb ihernl zivn `l "l`xyi [ipa]" aizkc

jixrnn Ð "l`xyi ipa" aizkc `dc ,ixnbl

ipa :opixn`ck ,edl hrnnwc `ed calal`xyi

edl ihernl zivn `l ixnbl la` .oikixrn

iziinc "yi`" eda xcd `dc ,oikxrp eedil `lc

,zexifp iab `kd la` .oikxrp eedilc miebd z`

ikidc ,llk xifp llka iedilc xninl jl `kil

i`dc ,oaxw oi`iane oixfep miebd oi`e ,oaxw oi`iane oixfep l`xyi ipa Ð zxn`

`l oaxwc `herin meyne Ð oaxwn edl hrnn `w "l`xyi ipa" xifpa aizkc

opixn`c ,oaxw oi`iane oixfep oi`y `wtp mzdnc ,"l`xyi ipa" azkinl jixhvi`

xy` 'ek l`xyi zian yi` yi`" :(a,br) "zevnwp zegpn el`" wxta zegpn zkqna

zeacpe mixcp mixcepy miebd z` zeaxl Ð "mzeacp lkle mdixcp lkl epaxw aixwi

oiie zetere minlye dler zeaxl `wtp "mzeacp lkle mdixcp lkl"nc ,l`xyik

hxt Ð "dlerl 'dl eaixwi xy`" aizkc "dlerl" xnel cenlz dn ok m` .dpeale

`wtp mzdnc oeike .ililbd iqei iax ixac ,zexifp oaxw oi`ian miebd oi`c ,zexifpl

`z` i`nl `kdc "l`xyi ipa" ,zexifp oaxw oi`ian oi`y?`lc jl xnel `l`

azk ,jxevl dy` aizkc icii` Ð "yi`" eda aizkc i`de .llk zexifp ediilr lg

.jxevl `ly yi` inpàîéàåmeyn Ð zexifp iab "l`xyi ipa" aizkc i`dc Ð

`la i`w mzq zexifpa edine ,mler zexifpn miebl edl hrnnc opireny`l iz`wc

."yi`" eda aizkcn ,oaxwíìåò øéæð áéúë éîl`xyi ipa zxn`wc ,`xwa Ð

miebd `l la` ,mler zexifp oixfep?,melya`n `l` mler zexifp ixnb `l `de

.(a,c) `nw `wxita lirl opixn`ckïðçåé éáø øîàäådkld :(a,gk) lirlc oiwxita Ð
àéä
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àîìãåaiign `lc `ed zxkieb `diy xnel iziz [`lc] ipdn xn`wc dil wetiz Ð

!enhin iienh` la` ,zxka

øîàdxdh el oi`y lke d`neh el yi dxdh el yiy in lk `nhd lr xedhd dfde `xw

d`neh el oi`zxnynl l`xyi ipa zcrl dzide" aizkc ,dxdh el oi` iebe Ð

,l`xyi ipal zxnynl "`id z`hg dcp inl

.qxhpewd yexitk ,miebl `leàîìãådxdh

edl zi` d`neh `d edl ied `lc `edi`dc Ð

`nw wxtac ,xziin `l "`nhd lr xedhd dfde"

oiekznl ,ipixg` ilinl dil opinwen (`,ci) `neic

xn` :ipyne .dndad lr dfde mc`d lr zefdl

,"`nhi" xziinc ,"`hgzi `le `nhi xy`" `xw

yi cere ."`hgzi `l xy`" azknl dil dedc

dxdha ixiin `l "xedhd dfde"c meyn :xnel

,hytd itl xenb xedha ixiin `l` ,iehigc

`xwe .(`,br) zenaia `zi`ck mei leaha e`

zxdhn epiid Ð dxdhn mieb dipin opihrnnc

dcp inl zxnynl l`xyi ipal" aizkck ,iehig

`nhi xy`"c `xw izii` ikdl ."`id z`hg

lr s`e .oeir jixve ,iehiga ixiinc "`hgzi `le

elit`e dxdh mey el oi` iebc `ed zn`c ab

iehign iiez`l dil `gip mewn lkn Ð dliah

"`id z`hg dcp inl zxnynl"c `inec ,diteb

(`nye) .iehiga ixiinc ,mieb opihrnn dipinc

epiid Ð dliah elit`e dxdh el oi` iebc `d

e`hge" aizkc ,d`fdl dliah ywzi`c meyn

."xdhe mina ugxe eicba qake iriayd meia

ïåùì`nhi xy`" `xw xn` :uxt epiax axd

.dxdhl d`neh ywzi`e "`hgzi `le

áømze` mzlgpzde xn` awri xa `g`

mkixg` mkipal`a `g` ax .i`w micar` Ð

el yiy in ,lirlc eia` ly `yxc ayiil

zyexie .dxeza zyxetnd dyexi lk oiprl a`

epi` iebe "mzlgpzde"c `xwa zyxetn micar

,card seba oipw iebl oi`y ,eipal ecar yixen

oipew mz` :(`,gl oihib) "gleyd" wxt opiyxcck

oipew md `le ,mdn.df z` df oipew md `le ,mkn

,eia` iexw Ð micara dlgp el yiy lk ok m`

el oi`y lke ,"`nhi `l en`le eia`l" llka iede

eia`" llka xnelk ,d`neh llka epi` Ð dlgp

."`nhi `l en`eéàinp micar ikdehrnp Ð

car yixen oi` ok enky .`yxc jdn zexifpn

,ea zeyx eaxl didi `ly zpn lr el ozipy cg`

"mdil`"n eaxzi` micarc `niz iike .dfn df mipew md `le :ziyixtck ,eze` dpew epi`y

,d`neh el yi dxdh el yiy inc ,`nw `iepiy`c oicd `ede !"yi`"n eaxzil inp mieb Ð

.jixtàìàihernl "l`xyi ipa"c `herin inwe`l `ki` oikxr iab `nlya `ax xn`

mieb zeaxl "yi`" i` ,`kd la` .mikxrpc mieb zeaxl "yi`"c ieaixe ,oikixrn oi`c mieb

l`xyi ipa :`niz ike ?mieb `le rnync "l`xyi ipa" hrnn [i`n] ok m` Ð zexifpl

cenlz] Ð xifp ixeqi`a xq`il llk mixcep edi `l leki .miebd `le ,oaxw oi`iane mixcep

"dlerl" mzdn `l` ,`wtp `kdn e`l Ð oaxw meyn i` .oaxw e`iai `l j` ["yi`" xnel

zeacp oixcep miebdy dipin opiaxnc xen` zyxta "yi` yi`"c `xwa ,zexifpl hxt Ð

.zexifp oaxw `ian epi`c ,iebc zexifpl hxt Ð "dlerl" `xwc ditiqa aizke ,l`xyik

zepaxwl hxt "dlerl" il dnl ok m` Ð zexifpn ixnbl ehirni` miebc oeike :xn`z m`e

jixve .eizepaxwn xifp l`xyi xehtl ick zexifp zepaxw ieb `iai `ly :[xnel yi] ?zexifp

.oeiràîéàå`d yi` xnel cenlz oixifp edi `l leki 'ek xifpa odipa oixicn l`xyi ipa

xifpa `id dkld opgei iax xn` dlr xnzi`,l`xyi iabl `l` zipyp `l dkld ok m` Ð

.ipiqn dynl dkld `l` epi`y xac ihernl `herin izilc `xaq oi`

[`,aq scl jiiy o`kn]ùéàil dnl oikxra aizkc `ilti ik,oikxrp zeidl mieb iieaxl Ð

`l] mil`xyik zeacpe mixcp mixcep miebc ol `niiwc oeik

mzeeydl `ed `xaqc ,oikixrn oi`c mieb ihernl "l`xyi ipa"c `herin opinwen ded "yi`"n wzy elit` .hrnn [ded.lkeiy dn lkl l`xyik zeacp oixcepc `xwnùéà`ilti ik

.yi`l jenq `lten iiezi`l dil `iranàçéðäxn`c o`nldniz xace .iebc yi`l jenq `lten iiez`l ?xninl `ki` i`n ,opax xn`c o`n `l` ,`ziixe`c (a,en) dcp zkqna Ð

dizilc lk :opiyxc jkld ,"lgi la"a `zi` `din lecb ied ike ,lecb iedc cr "lgi la" llka ied `lc l`xyi i`cec :wgvi epax yxite !dizi` miebae ,opaxcn `l` dizil l`xyiac :`ed

.ihernl jiiy `l Ð "lgi la" llkl `al ie`x epi`y ieb la` .l`xyic yi`l jenq `lten opihrnne (my) ["otec `vei"] wxta xn`cke ,d`ltda dizil "lgi la"a
`gipd
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éî :ïðçBé éaø øîà ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ íéøéæð§¦¦©§©¦¨©©¦¨¨¦
íäéða ïéøécî ìàøNé éða :àîéà ¯ !?íìBò øéæð áéúk§¦§¦¨¥¨§¥¦§¨¥©¦¦§¥¤
eäé àì ìBëé .øéæða íäéða ïéøécî íéBbä ïéàå ,øéæða§¨¦§¥©¦©¦¦§¥¤§¨¦¨Ÿ§
:ïðçBé éaø øîàä ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ íéøéæð§¦¦©§©¦¨£©©¦¨¨
ìò ïéçlâî ìàøNé éða :àîéà ¯ !øéæða àéä äëìä£¨¨¦§¨¦¥¨§¥¦§¨¥§©§¦©
.ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî íéBbä ïéàå ,ïäéáà úeøéæð§¦£¦¤§¥©¦§©§¦©§¦£¦¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc xifp(iying meil)

äàîeè Bì ïéàL ,íéáëBk ãáBò àöé.`nhp epi` ,zna rbp elit`y - ¨¨¥¨¦¤¥§¨
:jkl xewnd z` zxxan `xnbdeäì úéìc ïìðîmiakek icaerl §¨¨§¥§

àø÷ øîàc ,äàîeè(k hi xacna)àhçúé àìå àîèé øLà Léàå'`l] §¨§¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ¦§©¨
[ycwnl jk qpkpe ,ez`nehn xdhiiCBzî àéää Lôpä äúøëðå§¦§§¨©¤¤©¦¦

äæ àöé ,ìä÷ Bì LiL éîa ,'ìäwämiakek caerdìä÷ Bì ïéàLoeik] ©¨¨§¦¤¥¨¨¨¨¤¤¥¨¨
o`kn gikedl yi ok m`e ,['ldw' iexw epi` miakek icaer ldwy

.d`neh oi` miakek icaerly
:dgec `xnbdéànî,ef `id dgked dn -àìc àeä úøk àîìc ¦©¦§¨¨¥§Ÿ

áéiçéî,miakek caerdenhéî ééenhéà ìáà.d`neh mda zkiiye ¦©©£¨¦©¥¦©
,xacl xg` xewn `l` :`xnbd zxne`ìò øBähä äfäå' àø÷ øîà̈©§¨§¦¨©¨©

,'àîhädf xeziin cenll yie ,zexzein '`nhd lr' zeaiz ixde ©¨¥
yìkmc`äøäè Bì LiL[l`xyi epiid]Bì Lémbìëå ,äàîeèmc` ¨¤¥¨¢¨¥§¨§¨

øäè Bì ïéàLä[miakek caer epiid].äàîeè Bì ïéàmiakek icaere ¤¥¨¢¨¥§¨
ipA zcrl dzide' z`hg in zyxta xn`py ,dxdh mdl oi`§¨§¨©£©§¥

'dCp inl zxnWnl l`xUi(h hi my).d`neh mdl oi` ok lre , ¦§¨¥§¦§¤¤§¥¦¨
:`xnbd dywnàîéàåy xn`z `nye -déì àéåä àìc àeä äøäè §¥¨¨¢¨§Ÿ©§¨¥

la` ,miakek caerl el oi` -déì àéåä äàîeèoi`y ,el yi - §¨©§¨¥
.dxen`d dyxcl xzein weqtd

:xg` weqt d`ian `xnbdàø÷ øîà(k hi my)àìå àîèé øLà Léàå' ¨©§¨§¦£¤¦§¨§Ÿ
,'àhçúéxy` yi`e' wx xnel leki didy ,df weqta xezii yi ixde ¦§©¨

leki `ed ,xdhidle `hgzdl lekiy in wxy epcnll ,'`hgzi `l
.miakek icaer `ivedle ,`nhidl mb

:zexifp iebl oi`y dyxcl xg` xaqd,øîà á÷òé øa àçà áø©©¨©©£Ÿ¨©
mdl oi`y meyn `ed zexifp miakek icaerl oi`y mrhd zn`a
mewn lkn ,dyexi mzq iabl a` mdl yiy s`e ,lirl xen`k ,a`

àëä éðàLepal yixen m` `l` ,dyexi mzqa ielz xacd oi`y ©¦¨¨
,mdl oi` ef dyexie ,eicar z`àø÷ øîàc(en dk `xwie),ízìçðúäå' §¨©§¨§¦§©©§¤

íúBà[miprpkd mkicar z`]íëéøçà íëéðáìyie ,'dGg` zWxl ¨¦§¥¤©£¥¤¨¤¤£ª¨
`le ,mkixg` mkipal micard z` miligpn mz` ,xnele yexcl
eicar z` yixen epi` miakek caery xacd mrhe] miakek icaer
iepw `edy itk miakek caerl iepw card seb oi`y meyn ,epal

,miyxec dzrne .[l`xyil,äìçð Bì LiL ìk,l`xyi epiidc ¨¤¥©£¨
,eicar z` eia`n yxeiyäàîeè Bì Léxifp zyxta dxen`d ¥§¨

,[zexifp el yi epiid],äìçð Bì ïéàL ìëåepi`y miakek caer epiid §¨¤¥©£¨
,eicar z` epal yixenäàîeè Bì ïéàepiide ,xifp zyxta dxen`d ¥§¨

.zexifp el oi`y
:dywn `xnbdéëä éà,dlgpa ielz xacdyíéãáòmpi` md mby ¦¨¦£¨¦

mdicar z` mdipal miyixenàì énðixde ,zexifp zyxta eidi ©¦Ÿ
weqtn micnlp mde ,mixifp zeidl mileki micary lirl epcnl
zyexia dielz zexifpd oi`y gkene .'mdil` zxn`e' ly cgein

.awri xa `g` ax ly eixac egcpe ,[dlgp] micar

dpey`xd `iyewd lr aeyi d`ian `xnbd(`"r lirl)oi` recn
miakek caer miaxny enk zexifp zlawl miakek caer miaxn

:oikxr oiprlîàpL ïéëøò éab àîìLa ,àáø øîà àlàøweqta my ¤¨¨©¨¨¦§¨¨©¥£¨¦¤¤¡©
'ìàøNé éða'`weecy hrnle yexcl yiïéàå ïéëéøòî ìàøNé éða §¥¦§¨¥§¥¦§¨¥©£¦¦§¥

eäé àì ìBëé ,ïéëéøòî íéáëBk éãáBòämiakek icaerdïéëøòð`ly] ¨§¥¨¦©£¦¦¨Ÿ§¤¡¨¦
,[mda jixrdl xyt` didiLéà] 'Léà' øîBì ãeîìz,[zeaxl yie ©§©¦¦

,mikxrp md mewn lkn oikixrn mpi`y s`y 'yi`'nàëäzyxta ¨¨
jxhvp ,oikxr zyxta epyxcy itk yexcl dvxp m` ,zexifp

yexclå ïéøæBð ìàøNé éðambïaø÷ ïéàéáî,zexifpd meiqa zexifp §¥¦§¨¥§¦§§¦¦¨§¨
ïaø÷ ïéàéáîe ïéøæBð íéáëBk éãáBòä ïéàå.zexifpeäé àì óà ìBëé §¥¨§¥¨¦§¦§¦¦¨§¨¨©Ÿ§

miakek icaerdììk ïéøéæð,[oaxw `la elit`]'Léà' øîBì ãeîìz §¦¦§¨©§©¦
mi`iane mixfep miakek icaerd oi`y s`y 'yi`'n zeaxl yie

,oaxw `la mixifp zeidl mileki md mewn lkn ,oaxwéà ,éøîà̈§¥¦
íeMîhrnlïaø÷,weqtd `adéì à÷ôð àëäî åàìmi`ian mpi`y ¦¨§¨¨¥¨¨©§¨¥
,oaxwíúäî àlàweqta xn`py ,zxg` dyxcn -'äìBòì'eyxce ¤¨¥¨¨§¨

`ziixaa,éìéìbä éñBé éaø éøác úeøéæðì èøtly weqta jxev oi`e §¨¦§¦¦§¥©¦¥©§¦¦
lre ,zexifp oaxw mi`ian mpi` miakek icaery xnel 'l`xyi ipa'
mixifp zeidl mileki miakek icaer oi`y epnn hrnl yiy jgxk

.llk
mixen`d miweqtd z` yexcl xg` ote` yi m` zxxan `xnbd

:zexifpaàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyìàøNé éða ¥¨§¥¦§¨¥
,íìBò úeøéæð íéøæBð íéáëBk éãáBòä ïéàå ,íìBò úeøéæð ïéøæBðìBëé §¦§¦¨§¥¨§¥¨¦§¦§¦¨¨

eäé àìmiakek icaerdíéøéæð,[dryl mixifp `l s`e] llkãeîìz Ÿ§§¦¦©§
'Léà' øîBì.dry ixifp zeidl mileki miakek icaery ©¦

:`xnbd dgecáéúk éî ïðçBé éaø øîàweqta,íìBò øéæðcinrpy ¨©©¦¨¨¦§¦§¦¨
yi i`ce `l` ,miakek icaern dze` wx hrnpe ,miweqtd z` jka

.ixnbl zexifpn mhrnl
:`xnbd zl`eyàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyéða ¥¨§¥

ïéøécî ìàøNéz`øéæða íäéðap lawl zea`d milekiy]xear zexif ¦§¨¥©¦¦§¥¤§¨¦
[mnvr lr wx `le ,mdipaïéøécî íéáëBk éãáBòä ïéàåz`íäéða §¥¨§¥¨¦©¦¦§¥¤

eäé àì ìBëé ,øéæðamiakek icaerdíéøéæð,mnvr md `l s` ,llk §¨¦¨Ÿ§§¦¦
'Léà' øîBì ãeîìz.mnvr lr zexifp lawl md milekiy zeaxl ©§©¦

:`xnbd dgecïðçBé éaø øîàäxifpa epa z` xicn a`y dny ¨¨©©¦¨¨
äëìäipiqn dynl,øéæða àéährnny weqt `diy okzi `le £¨¨¦§¨¦

okzi `ly ,miakek icaera `le l`xyia wx bdpzy ,ef dkld
.zbdep dkld okid epcnll `ay weqt yiy

:`xnbd zl`eyàîéà`weecy 'l`xyi ipa'n yexcl yiyéða ¥¨§¥
,ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî ìàøNézpn lr xifp ipixd xn` m` ¦§¨¥§©§¦©§¦£¦¤

lirl x`eank ,`a` xi`ydy zern lr glb`y(.l),éãáBòä ïéàå§¥¨§¥
ïäéáà úeøéæð ìò ïéçlâî íéáëBk, ¨¦§©§¦©§¦£¦¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

מו"ה חיים שאול שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות העזר הדרוש בהנהלת הישיבה אחי תמימים - כבר מלתי אמורה זה כ"פ, אם 

וגם  בפירוש או ברמז שקוף, אשר אין עליו להניח אפילו חלק מזכותו בהנהלת הישיבה הק' כמובן 

פשוט, אלא שעליו להשתדל שהענינים הטכנים יתנהלו ע"י אחרים דוקא וק"ל - ע"י השגחתו באופן 

פרטי  שכל  וכשיסדר  הכתות,  על  להשגיח  בהנוגע  גם  הוא  ועד"ז  ויוצא.  דנכנס  היותר  ולכל  דמרחף 

הענינים, בהנוגע לפועל, יעשו ע"י אחרים רק שיקבל הוא דו"ח וכו' - בודאי שיתוסף בחשק ורצון שלו 

ובבריאות גם כפשוטה, ויוכל להקדיש כל מרצו להתפתחות הישיבה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.



xcde"קע fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc xifp(iyiy meil)

eäé àì ìBëémiakek icaerdïéøéæð,llk'Léà' øîBì ãeîìzzeaxl ¨Ÿ§§¦¦©§©¦
.mixifp zeidl mileki mnvr mdy

:`xnbd dgecïðçBé éaø øîà øîzéàäeia` zexifp lr glbny dn ¨¦§©¨©©¦¨¨
äëìäipiqn dynløéæða àéährnl weqta jxev `diy okzi `le £¨¨¦§¨¦

.dkld yxtn epi` weqty oeik ,ef dkldn miakek icaer
:oikxr zyxta 'yi`' zaiza jxev yi recn zxxan `xnbdéà¦

éëä'Ekøòa øãð àéìôé ék Léà' ,xn`pyazyxtïéëøòzeaxl ¨¦¦¦©§¦¤¤§¤§§§£¨¦
,oikxrp miakek icaeryéì änìL÷zéàä éãkî .eywed `ld - ¨¨¦¦§¦¨¦§©

íéøãðì ïéëøò,dfn df cenlløãð àéìôé ék Léà' àø÷ øîàc £¨¦¦§¨¦§¨©§¨¦¦©§¦¤¤
'Ekøòaàéðúäå ,l xn`p ,`ziixaa'Léà' íéøãð éabWi` Wi`'] §¤§§§¨©§¨©¥§¨¦¦¦¦

'aixwi xW` l`xUiA xBd onE l`xUi ziAn(gi ak `xwie),[äî ¦¥¦§¨¥¦©¥§¦§¨¥£¤©§¦©
'Léà Léà' øîBì ãeîìz`l` ,miinrt,íéáëBk éãáBòä úà úBaøì ©§©¦¦§©¤¨§¥¨¦

,ìàøNék úBáãðe íéøãð íéøãBð ïäLoikxr oia ywidd gkne ¤¥§¦§¨¦§¨§¦§¨¥
s` mikiiy md jk mixcep mdy myky cenll yi xak mixcpl
oikixrn oi`y wx `l` ixnbl mhrnl xazqn `le oikxr zyxta

dywe ,oikxrp oi`y `le'ïéëøòa àéìôé ék Léà'mdy zeaxl ¦¦©§¦©£¨¦
,oikxrp.éì änì̈¨¦

:`xnbd zvxzn'Léà' éàä àlàoikxr zyxta xn`pydéì éòaéî ¤¨©¦¦¨¥¥
ééezéàìzeaxl jxvp -,Léàì Ceîñ àìôeîdpy cnerd ohw `ede §©§¥§¨¨§¦

dawpe a"i oa xkf ,zeevnl ezrbd iptl epiidc ,yi`l ezeid iptl
.xecpl lekie 'yi`' llka `ed s`y ,`"i za

:dgec `xnbdøîàc ïàîì àçéðä(:hk lirl)Léàì Ceîñ àìôeîdn ¨¦¨§©§¨©§¨¨§¦
oic `ed xecpl lekiy,àúééøBàcmicnly dn dfy xnel xyt` §©§¨

,'yi`' daizdnøîàc ïàîì àlàn wx epicy,ïðaøcoi` dxezd one ¤¨§©§¨©§©¨¨
`iyewd day ok m` ,xcp excp.él änì 'àéìôé ék Léà'¦¦©§¦¨¨¦
jxvp weqtd :`xnbd zayiinééezéàìzeaxl -Ceîñ àìôeî' §©§¥§¨¨

'íéáëBk ãáBòc Léàì`l oiicry ,a"i oa] `lten miakek caer - §¦§¥¨¦
s`e ,jxr ekxr jixrd m`y df weqtn micnle .[yi` dyrp

.yi` epi` oiicry
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðä[dcedi iax](:d oikxr)herindy ¨¦¨§©§¨©

`ed 'l`xyi ipa'n,ïéëøòð íéáëBk éãáBòä ïéàå ïéëøòð ìàøNé éða§¥¦§¨¥¤¡¨¦§¥¨§¥¨¦¤¡¨¦
,'Léà' øîBì ãeîìz ,ïéëéøòî eäé àì ìBëéleki ieby epcnle ¨Ÿ§©£¦¦©§©¦

,jixrdløétLleki miakek caer `lten s`y ,'yi`'n miaxn ©¦
,jixrdløîàc ïàîì àlà'l`xyi ipa'n herindy [xi`n iax] ¤¨§©§¨©

`edàì ìBëé ,íéëéøòî íéáëBk éãáBòä ïéàå íéëéøòî ìàøNé éða§¥¦§¨¥©£¦¦§¥¨§¥¨¦©£¦¦¨Ÿ
,'Léà' øîBì ãeîìz ,ïéëøòð eäéieaixa jxev oi` ,jxrp ieby epcnle §¤¡¨¦©§©¦

ixdy ,jxrp yi`l jenq `ltenyéëeøéò øa Lãç ïa ÷Bðéz eléôà£¦¦¤Ÿ¤©¥¥
,àeäok m` ,jxr mc`l yi dlrne yceg libny weqta yxetnk
yi`''àéìôé ék.éì änì ¦©§¦¨¨¦

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîàoikxra xn`py 'yi`' ¨©©©¨©©£¨

ick `edééezéàì[herinl siqedl]áb ìò óàc ìBãb íéáëBk ãáBò §©§¥¥¨¦¨§©©©
úBìôäì òãBé Bðéà àeä ìBãâcweqtd `ay ,xcp in myl yxtle §¨¥¥©§©§

.xcp excp oi` zeltdl rcei epi` m` lecb elit`y xnel
:epnid micnl dn ,sqep weqt lr dywn `xnbdàlàyi`'ék ¤¨¦

éì änì úeøéæð éab àðîçø áúëc 'àéìôéúeøéæð L÷zéàä éãkî , ©§¦§¨©©£¨¨©¥§¦¨¨¦¦§¦¨¦§©§¦
íéøãðìxn`p oikxrae ,oikxrl eywed mixcpe ,mipic daxd iabl ¦§¨¦

ok m`e ,'`ilti ik''àéìôé ék'zexifpa,éì änìlkepy dn lk ixd ¦©§¦¨¨¦
'`ilti ik'n cenll xak lkep ,zexifpa xn`py '`ilti ik'n cenll

.oikxra xn`py
:`xnbd zvxznééezéàìe` xcp zlaw zeaxle cnll `a weqtd - §©§¥

a zexifp,úBçéëBî ïðéàL íéãéz` dgiken dpi`y oeyla epiidc ¨©¦¤¥¨¦
llkp dn oiadl ick zipevig dnlyda jxev yie xcepd zpeek

,eiptl xaer xifpyk '`d`' xn`y mc` oebke ,xcpaøîzéàcxcp §¦§©
da yiy oeylaéãéíéãé ïééåä øîà éiaà ,úBçéëBî ïðéàL íexcpe ¨©¦¤¥¨¦©©¥¨©©§¨¨©¦

,lgíéãé ïééåä àì øîà àáø.lg excp oi`e ¨¨¨©Ÿ©§¨¨©¦
àçéð éiaàìopi`y miciy cnll `a '`ilti ik yi`' weqtdy xnel §©©¥¦¨

,mici md zegikenàáøì àlà`l zegiken opi`y miciy xaeqy ¤¨§¨¨
,mici oiiedøîéîì àkéà éàî'`ilti ik yi`'n micnel dn - ©¦¨§¥©

.xzein df weqt ixde ,zexifpa xn`py
:zvxzn `xnbd,ïBôøè éaøãëì déì éòaéî 'àéìôé ék' àlààéðúc ¤¨¦©§¦¦¨¥¥§¦§©¦©§§©§¨

(:bl lirl)cg` xn`e ocbpk cg` `ae jxca mipy oikldn eid m`y ,
,'ipelt df oi`y xifp ipixd' xn` cg`e 'ipelt dfy xifp ipixd' odn
äðzéð àlL éôì øéæð ïäî ãçà ïéà ,ïBôøè éaø íeMî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦©¦©§¥¤¨¥¤¨¦§¦¤Ÿ¦§¨

äàìôäì àlà úeøéæðote`a `l` zexifp lawl xyt` i`y - §¦¤¨§©§¨¨
jxvp jk myly xnel yie .wtqd lr `le ,i`cee [`lten] yxetn

.z`f epcnll ,zexifpa '`ilti ik yi`' weqtd
:`xnbd zl`ey,ïBôøè éaøì àçéðä,ok xnel xyt`ïðaøì àlà ¨¦¨§©¦©§¤¨§©¨¨

,øîéîì àkéà éàîoiicr weqtd ok m`e ,df oic lr miwleg md ixd ©¦¨§¥©
.xzein

:`xnbd zvxznàlàzexifpa xn`py '`ilti ik yi`'déì éòaéî ¤¨¦¨¥¥
àéðúãëì(.i dbibg)øéåàa ïéçøBt íéøãð øzéä,mlerdïäì ïéàå`xwn §¦§©§¨¤¥§¨¦§¦¨£¦§¥¨¤

yxetneëBîñiL äî ìòxizdl xyt`y jkl weqta xewn oi` - ©©¤¦§
,minkg eyxcy `nlra fnx `ed `l` ,mixcpøæòéìà éaøwleg ©¦¡¦¤¤

eíäì Lé ,øîBàmixcp xzidl,eëBîñiL äî ìòweqtn dyxc efy ¥¥¨¤©©¤¦§
,`nlra fnx `le,íéîòt ézL 'àéìôé ék' 'àéìôé ék Léà' øîàpL¤¤¡©¦¦©§¦¦©§¦§¥§¨¦

,oikxr zyxtae zexifp zyxtaãçàepcnll `a mdnäàìôä ¤¨©§¨¨
ãçàå ,øeqéàìepcnll `aøzéäì äàìôä,mixcp xzidl yiy ixde §¦§¤¨©§¨¨§¤¥

m`e ,zexifp zyxta xn`py '`ilti ik' weqtd `ede ,`xwna xewn
:xzein epi`e ,xifpa '`ilti ik yi`' xn`p jk myl xfril` iaxl ok
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

שהוא  והתמי'  הפליאה  ומובנת  אליו.  המצורף  עם  תשרי  מכ"ח  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

צעירי  עניני  הקדש,  בעבודת  לעבוד  והצליחתו  זיכתו  העליונה  השגחה  אשר  בשעה  בה  וכו',  מדוכא 

אגו"ח ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה. והרי ידוע פסק תורתנו כל המקבל עליו וכו'. ויהי רצון 

שבקרוב ממש יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה, בכל הענינים אודותם כותב.

והרי נמצאים אנו למחרתו של חדש השביעי, שכשמו - כל ימי החדש בכלל זה, ודרשו רז"ל 

המשך בעמוד קענ

miwxt dyelya` cenr aq sc ± iriax wxtxifp
ipac xninl jl `kil Ð `wtp `xwn e`lc li`ed .xifpa epa z` xifn a`dy ,xifpa `id

z` zeaxl "yi`" `z`e ,miebd `le xifpa mdipa z` oixicn l`xyic xnel `z` l`xyi

zexifpn edl hrnn `w Ð l`xyi eda aizkc i`dc `l` .oaxw `la envr xifpa miebd

.ixnbléì äîì ïéëøò éáâ àðîçø áúëã àéìôé éë ùéàazkc "yi`" `nlya Ð,xifp iab

inp azk ,jxevl `edy "dy`" aizkc icii`

Ð mixcp iabc "yi`"e .jxevl `ly "yi`"

zeacpe mixcp oixcep ediy miebd z` zeaxl

`pngx azkc "`ilti ik yi`" `l` .l`xyik

il dnl ,oikxr iab?oikxr ywzi` icknc

"jkxra xcp `ilti ik yi`" `xw xn`c ,mixcpl

mixcp iab `ipze ,`pngx edpiazk `xw cgac

edl eaxzi`c inp oikxr iabl oicd `ede ,'ek

ik yi`" `l` ,l`xyik mikxrp ediy mieb

il dnl "`ilti?ùéàì êåîñä àìôåî ééåúàì
.mixcp oixcep ediy ,l`xyic Ðïàîì àìà

àéä ïðáøã øîàãik yi`" ,oiwcap mixcpc Ð

il dnl "`ilti?ùéàì êåîñä àìôåî ééåúàì
éåâãdnzz l`e .mixcp oixcep `ziixe`cn Ð

yi`l jenqd `lten oi` l`xyiac meyn

dnka epivn oky ,dxezd on mixcp oixcep

exeya oebk ,iebd lr dxez dxingdy zenewn

oia mz oia ,l`xyi ly exeyl wifdy ieb ly

ly gbpy l`xyi lye ,mly wfp mlyn Ð cren

.(a,fl `nw `aa) xeht Ð cren oia mz oia ieb

ïéàå ïéëøòð ìàøùé éðá øîàã ïàîì àçéðä
øîåì ãåîìú ïéëéøòî åäé àì ìåëé ïéëøòð íéåâä

ùéàÐ mixcpl oikxr yewzi`e ,mixcp iab Ð

"`ilti ik yi`" `z`c `ed xity (edin)

lekic ,iebc yi`l jenqd `lten iiezi`l

.jixrdlìàøùé éðá ìà øáã øîàã ïàîì àìà
ììë ïéëéøòî íéìåãâ íéåâä ïéàå ïéëéøòî ìàøùé

ùéà øîåì ãåîìú ïéëøòð åäé àì ìåëéiab Ð

,`zlin `dl mixcpl oikxr ywzi` ,mixcp

ediy`z` `l diciclc jkld .oikxrp milecb

`lten iiezi`l `l` [oikxrpc "`ilti ik] yi`"

,`xw jixvn `le ,jxrp iedc ,iebc yi`l jenqd

Ð oikxrp ody mixcpc "yi`" dil rnync oeik

,od oikxrp zxezac oeikc ,dil `hiyt i`ce `d

jxr eze`a ,`ed ikexr xa ycg oa ieb elit`c

.oipra xen`dàúà éë äáäà øá àãà áø øîà
áâ ìò óàã ìåãâ éåâ ééåúéàì àéìôé éë éàä

úåìôäì òãåé åðéà àåä ìåãâãit lr s`c Ð

epi`y it lr s` ,lecb `edy oeik ,l`xyiac

wxta opzck ,miniiw eixac Ð zeltdl rcei

it lr s` ,onfd xg`l :(a,dn dcp) "otec `vei"

ieb iab .oiniiw eixac Ð xcp in myl rcei epi`y

i`dl eli`c .lkd ixacl zeltdl rceie lecb `diy cr xecple jixrdl leki epi` `din

ediy miebd z` zeaxl ,mixcp iab "yi`" xnel cenlz ,oikixrn edi `l leki :xn`c `pz

jci`e .`l Ð zeltdl rcei epi`y ieba la` .xn`w zeltdl rceie lecb ieba Ð oikixrn

la` ,ibiltc `ed mikxrpae .mixcpl mikxr yewzi`c ,xecile jixrdl leki zeltdl rceie lecb la` ,xn`w zeltdl rcei oi`y lecb ieba Ð oikixrn miebd oi`e :xn`wc ,inp `pz

,`wtp "`ilti ik yi`"c `weicn e`l Ð "yi`" xnel cenlz oikxrp edi `l leki :xn`wce .ihernl "`ilti ik yi`" i`d `z`e .`l zeltdl rcei epi`y lecb ieb lkd ixac oikixrna

."yi` xnel cenlz" edi` xn`w Ð "yi` xnel cenlz" `pz jci` xn`wc icii` `l` .mixcpl oikxr ywzi`c ,`wtp mixcpc "yi` yi`"n `l`éì äîì øéæð éáâì àéìôé éë àìàÐ

`idda aizkc meyn ,`ed `xizi oikxr iab "yi`" oke .'ebe "xcp xecpl `ilti ik dy` e` yi`" aizkck ,jxevl `ly "yi`" inp azk ,jxevl "dy`" aizkc icii` ,"yi`" `nlya

il dnl zexifp iabc "`ilti ik" `l` .zeltdl rceiy lecb ieb opirac ,`yxcl dil `z`e ,"dawp m` xkf m`" `zyxt?íéøãðì úåøéæð ù÷úéà àä éãëî"xifp xcp" aizkck Ð

il dnl zexifpa ,d`ltd aizk mixcpac oeike ,"d`ltd" aizk mixcpae?íéãé ïééåäã úåçéëåî ïðéàù íéãé ééåúéàìxn`cke ,"`d`" xn`c oebk Ð xifpa .mixcpa oia zexifpa oia Ð

wxta xn`cke ,xn`w "jcda `pirzyn `l" `nlc :opixn` `le ,elyn dpdiy xeq`c "jnn ipxcen" xn`c oebk ,inp mixcp iable .eiptl xaer xifpy oebk (a,a xifp) `nw wxta lirl

xninl `ki` i`n Ð mici oiied `l xn`c o`nl `l` .(`,d) mixcpc `nw?.mixcpc `nw wxta `axe iia`c `zbelteïðáøì àìà ïåôøè éáøì àçéðäoleky lirlc oiwxita ixn`c Ð

xninl `ki` i`n ,[mixifp]?øéåàá ïéçøåô íéøãð øúéä.ekenqiy dn lr dxezd on `xwn odl oi`y ,mlerd Ðàéìôé éë øîàðù.mixcpa cg`e xifpa cg` Ðøåñéàì äàìôä ãçà
.dhxg ea oi`yk xcpd z` lhal `ly Ðøúéäì äàìôä ãçàå.i`w dbibg zkqnae .dhxg ea yiyk Ð
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àçéðäxn`c o`nlcenlz oikixrn edi `l leki ,mieb `le oikxrp l`xyi ipa :oikxra Ð

leki yi`l jenq `lten iebc xnel "yi`" `z`c xnel yi i`ce Ð "yi`" xnel

"yi`" xnel cenlz oikxrp edi `l leki ,mieb `le l`xyi ipa :xn`c o`nl `l` .jixrdl

.jxrp (iabl) `ed ikexr xa ycg oan elit`e Ð

ééåúéàìlecb iebs`c opireny`l ,xnelk Ð

rcei epi` ,m` `ed lecbc ab lr

ok oi`y dn xcp .excp ied `l Ð zeltdl

i`de .lecba zeltdl rcei opira `lc ,l`xyia

"yi`" xnel cenlz oikxrp edi `l leki :xn`wc

xwirc .`nlra `zknq` `l` ,`weec e`l Ð

Ð oikxrpe ,zeltdl rcei epi`y lecbl `z` `xw

.l`xyik zeacp mixcepc `xwn ,`xaqn

ééåúéàìm` `ed lecbc ab lr s`c lecb ieb

`l zeltdl rcei epi`ied `zyde Ð

iebdc `kidc opireny`c ,ihernl enk "iiez`l"

ab lr s` ,xcp excp oi` Ð zeltdl rcei epi`

xcp excp lecbc ,l`xyia ok oi`y dn .`ed lecbc

iab `de :xn`z m`e .zeltdl rcei epi` elit`

oi` zeltdl rcei lecb ieb elit`e ,opiniiw oikxr

kxrl oipr oi` m`c :xnel yie !oikixrnedpz Ð oi

.mixcpl oipr

ùéàiiezi`l il dnl xifp iab aizkc `ilti ik

zegiken oi`y miciinp "iiezi`l" i`d Ð

mixcpc `nw wxta opiyxccke ,ihernl enk ied

[yi`"n] mici oiied `l zegiken oi`y mici (a,d)

zeci s` Ð d`ltda zexifp xwir dn ,"`ilti ik

iia` ,zegiken oi`y mici :xnzi`c .d`ltda

jk ,mici oiied :xn` `axe ,mici oiied `l :xn`

dketd `qxibc :mz epiax xne`e .mixtqa aezk

(a,d) mixcp zkqn yixc `qxibae .zyaeyne `id

oiied `l :xn` `ax :`kti` qixbc ,ikd opiqxb

oi` Ð ikd e`l i`c .mici oiied :xn` iia` ,mici

,`axl `gipd :`kd mixtqa qixby dn ayiil

qixbc o`nle .xninl `ki` i`n iia`l `l`

,`gip Ð mici oiied `l `axc dizlina

micic "`ilti ik"n mixcpc `nw wxt opiyxccke

xa wgvi epiaxe .mici oiied `l zegiken oi`y

"`ilti ik"e ,`kdc mixtqd zqxib ayiin xy`

:xn`w df lre ,yixcw minrt izy aizkc `xizi

`zyde .zeaxl `l` herin xg` herin oi`e

:wiqnc ,`pwqna rnyn oke .zeaxl ied "iiezi`l"

iaxe ,xzidl d`ltd cg`e xeqi`l d`ltd cg`

:yixc `xizi d`ltdn oetxh iax meyn dcedi

xifp) "i`ny zia" wxta lirl ,xifp mdn cg` oi`

.dl opz (`,cléë] `ilti[minrt izy `ilti ik

edine .mixcp zyxta cg`e xifp zyxta cg` Ð

."yi`" inp aizk "`ilti ik" azkinl jixhvi`c icii` `nye .yixc `l "yi`"
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,øîzéàä ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéøéæð eäé àì ìBëé̈Ÿ§§¦¦©§©¦¨¦§©
,éëä éà .øéæða àéä äëìä :ïðçBé éaø øîàék Léà" ¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦¦¨¦¦¦

L÷úéàä ,éãkî ?éì änì ïéëøòa "Ekøòa øãð àìôé©§¦¤¤§¤§§©£¨¦¨¨¦¦§¦¨¦§©
ëøòøãð àìôé ék Léà" àø÷ øîàc ,íéøãðì ïé £¨¦¦§¨¦§¨©§¨¦¦©§¦¤¤

øîBì ãeîìz äî "Léà" :íéøãð éab àéðúäå ,"Ekøòa§¤§§§¨©§¨©¥§¨¦¦©©§©
íéøãð íéøãBð ïäL íéBbä úà úBaøì ¯ "Léà Léà"¦¦§©¤©¦¤¥§¦§¨¦
?éì änì ïéëøòa "àìôé ék Léà" .ìàøNik úBáãðe§¨©¦§¨¥¦¦©§¦©£¨¦¨¨¦
Ceîñ àìôeî ééeúéàì déì éòaéî "Léà" éàä ,àlà¤¨©¦¦¨¥¥§¦¥§¨¨
Léàì Ceîñ àìôeî øîàc ïàîì àçéðä ¯ .Léàì§¦¨¦¨§©§¨©§¨¨§¦
"àéìôé ék Léà" ,ïðaøc øîàc ïàîì àlà ,àúééøBàc§©§¨¤¨§©§¨©§©¨©¦¦©§¦
àçéðä ¯ .éBâc Léàì Ceîñ àìôeî ééeúéàì ¯ ?éì änì̈¨¦§¦¥§¨¨§¦§¨¦¨
,ïéëøòð íéBbä ïéàå ïéëøòð ìàøNé éða øîàc ïàîì§©§¨©§¥¦§¨¥¤¡¨¦§¥©¦¤¡¨¦
.øétL ,"Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéëéøòî eäé àì ìBëé̈Ÿ§©£¦¦©§©¦©¦
íéBbä ïéàå ,íéëéøòî ìàøNé éða øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¥¦§¨¥©£¦¦§¥©¦
,"Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéëøòð eäé àì ìBëé ,íéëéøòî©£¦¦¨Ÿ§¤¡¨¦©§©¦
änì "àéìôé ék" ,àeä éëeøéò øa Lãç ïa ÷Bðéz eléôà£¦¦¤Ÿ¤©¥¥¦©§¦¨¨
,ìBãb éBb ééeúéàì :äáäà øa àcà éaø øîà ¯ ?éì¦¨©©¦©¨©©£¨§¦¥¨
àlà ¯ .úBìôäì òãBé Bðéà àeä ìBãâc áb ìò óàc§©©©§¨¥¥©§©§¤¨
éãkî ?éì änì ,úeøéæð éab àðîçø áúëc "àéìôé ék"¦©§¦§¨©©£¨¨©¥§¦¨¨¦¦§¦
¯ ?éì änì "àéìôé ék" ,íéøãðì úeøéæð L÷úéàä̈¦§©§¦¦§¨¦¦©§¦¨¨¦

î ïðéàL íéãé ééeúéàìïðéàL íéãé ,øîzéàc .úBçéëB §¦¥¨©¦¤¥¨¦§¦§©¨©¦¤¥¨
ïééåä àì :øîà àáø ,íéãé ïééåä :øîà ééaà ;úBçéëBî¦©©¥¨©¨§¨¨©¦¨¨£©¨¨§¨
?øîéîì àkéà éàî àáøì àlà ,àçéð ¯ ééaàì ¯ .íéãé̈©¦§©©¥¦¨¤¨§¨¨©¦¨§¥©
,àéðúc .ïBôøè éaøãëì déì éòaéî "àéìôé ék" ,àlà¤¨¦©§¦¦¨¥¥§¦§©¦©§§©§¨
,øéæð ïäî ãçà ïéà :ïBôøè éaø íeMî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦©¦©§¥¤¨¥¤¨¦
éaøì àçéðä ¯ .äàìôäì àlà úeøéæð äðzéð àlL éôì§¦¤Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨¨¦¨§©¦
éòaéî ,àlà ¯ ?øîéîì àkéà éàî ïðaøì àlà ,ïBôøè©§¤¨§©¨©©¦¨§¥©¤¨¦¨¥
ìò ïäì ïéàå øéåàa ïéçøBt íéøãð øzéä :àéðúãëì déì¥§¦§©§¨¤¥§¨¦§¦©£¦§¥¨¤©
äî ìò íäì Lé :øîBà øæòéìà éaø .eëBîñiM äî©¤¦§©¦¡¦¤¤¥¥¨¤©©
ézL "àìôé ék" "àìôé ék Léà" øîàpL ,eëBîñiM¤¦§¤¤¡©¦¦©§¦¦©§¦§¥
.øzéäì äàìôä ãçàå ,øeqéàì äàìôä ãçà ,íéîòt§¨¦¤¨©§¨¨§¦§¤¨©§¨¨§¤¥
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קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc xifp(iyiy meil)

eäé àì ìBëémiakek icaerdïéøéæð,llk'Léà' øîBì ãeîìzzeaxl ¨Ÿ§§¦¦©§©¦
.mixifp zeidl mileki mnvr mdy

:`xnbd dgecïðçBé éaø øîà øîzéàäeia` zexifp lr glbny dn ¨¦§©¨©©¦¨¨
äëìäipiqn dynløéæða àéährnl weqta jxev `diy okzi `le £¨¨¦§¨¦

.dkld yxtn epi` weqty oeik ,ef dkldn miakek icaer
:oikxr zyxta 'yi`' zaiza jxev yi recn zxxan `xnbdéà¦

éëä'Ekøòa øãð àéìôé ék Léà' ,xn`pyazyxtïéëøòzeaxl ¨¦¦¦©§¦¤¤§¤§§§£¨¦
,oikxrp miakek icaeryéì änìL÷zéàä éãkî .eywed `ld - ¨¨¦¦§¦¨¦§©

íéøãðì ïéëøò,dfn df cenlløãð àéìôé ék Léà' àø÷ øîàc £¨¦¦§¨¦§¨©§¨¦¦©§¦¤¤
'Ekøòaàéðúäå ,l xn`p ,`ziixaa'Léà' íéøãð éabWi` Wi`'] §¤§§§¨©§¨©¥§¨¦¦¦¦

'aixwi xW` l`xUiA xBd onE l`xUi ziAn(gi ak `xwie),[äî ¦¥¦§¨¥¦©¥§¦§¨¥£¤©§¦©
'Léà Léà' øîBì ãeîìz`l` ,miinrt,íéáëBk éãáBòä úà úBaøì ©§©¦¦§©¤¨§¥¨¦

,ìàøNék úBáãðe íéøãð íéøãBð ïäLoikxr oia ywidd gkne ¤¥§¦§¨¦§¨§¦§¨¥
s` mikiiy md jk mixcep mdy myky cenll yi xak mixcpl
oikixrn oi`y wx `l` ixnbl mhrnl xazqn `le oikxr zyxta

dywe ,oikxrp oi`y `le'ïéëøòa àéìôé ék Léà'mdy zeaxl ¦¦©§¦©£¨¦
,oikxrp.éì änì̈¨¦

:`xnbd zvxzn'Léà' éàä àlàoikxr zyxta xn`pydéì éòaéî ¤¨©¦¦¨¥¥
ééezéàìzeaxl jxvp -,Léàì Ceîñ àìôeîdpy cnerd ohw `ede §©§¥§¨¨§¦

dawpe a"i oa xkf ,zeevnl ezrbd iptl epiidc ,yi`l ezeid iptl
.xecpl lekie 'yi`' llka `ed s`y ,`"i za

:dgec `xnbdøîàc ïàîì àçéðä(:hk lirl)Léàì Ceîñ àìôeîdn ¨¦¨§©§¨©§¨¨§¦
oic `ed xecpl lekiy,àúééøBàcmicnly dn dfy xnel xyt` §©§¨

,'yi`' daizdnøîàc ïàîì àlàn wx epicy,ïðaøcoi` dxezd one ¤¨§©§¨©§©¨¨
`iyewd day ok m` ,xcp excp.él änì 'àéìôé ék Léà'¦¦©§¦¨¨¦
jxvp weqtd :`xnbd zayiinééezéàìzeaxl -Ceîñ àìôeî' §©§¥§¨¨

'íéáëBk ãáBòc Léàì`l oiicry ,a"i oa] `lten miakek caer - §¦§¥¨¦
s`e ,jxr ekxr jixrd m`y df weqtn micnle .[yi` dyrp

.yi` epi` oiicry
:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðä[dcedi iax](:d oikxr)herindy ¨¦¨§©§¨©

`ed 'l`xyi ipa'n,ïéëøòð íéáëBk éãáBòä ïéàå ïéëøòð ìàøNé éða§¥¦§¨¥¤¡¨¦§¥¨§¥¨¦¤¡¨¦
,'Léà' øîBì ãeîìz ,ïéëéøòî eäé àì ìBëéleki ieby epcnle ¨Ÿ§©£¦¦©§©¦

,jixrdløétLleki miakek caer `lten s`y ,'yi`'n miaxn ©¦
,jixrdløîàc ïàîì àlà'l`xyi ipa'n herindy [xi`n iax] ¤¨§©§¨©

`edàì ìBëé ,íéëéøòî íéáëBk éãáBòä ïéàå íéëéøòî ìàøNé éða§¥¦§¨¥©£¦¦§¥¨§¥¨¦©£¦¦¨Ÿ
,'Léà' øîBì ãeîìz ,ïéëøòð eäéieaixa jxev oi` ,jxrp ieby epcnle §¤¡¨¦©§©¦

ixdy ,jxrp yi`l jenq `ltenyéëeøéò øa Lãç ïa ÷Bðéz eléôà£¦¦¤Ÿ¤©¥¥
,àeäok m` ,jxr mc`l yi dlrne yceg libny weqta yxetnk
yi`''àéìôé ék.éì änì ¦©§¦¨¨¦

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîàoikxra xn`py 'yi`' ¨©©©¨©©£¨

ick `edééezéàì[herinl siqedl]áb ìò óàc ìBãb íéáëBk ãáBò §©§¥¥¨¦¨§©©©
úBìôäì òãBé Bðéà àeä ìBãâcweqtd `ay ,xcp in myl yxtle §¨¥¥©§©§

.xcp excp oi` zeltdl rcei epi` m` lecb elit`y xnel
:epnid micnl dn ,sqep weqt lr dywn `xnbdàlàyi`'ék ¤¨¦

éì änì úeøéæð éab àðîçø áúëc 'àéìôéúeøéæð L÷zéàä éãkî , ©§¦§¨©©£¨¨©¥§¦¨¨¦¦§¦¨¦§©§¦
íéøãðìxn`p oikxrae ,oikxrl eywed mixcpe ,mipic daxd iabl ¦§¨¦

ok m`e ,'`ilti ik''àéìôé ék'zexifpa,éì änìlkepy dn lk ixd ¦©§¦¨¨¦
'`ilti ik'n cenll xak lkep ,zexifpa xn`py '`ilti ik'n cenll

.oikxra xn`py
:`xnbd zvxznééezéàìe` xcp zlaw zeaxle cnll `a weqtd - §©§¥

a zexifp,úBçéëBî ïðéàL íéãéz` dgiken dpi`y oeyla epiidc ¨©¦¤¥¨¦
llkp dn oiadl ick zipevig dnlyda jxev yie xcepd zpeek

,eiptl xaer xifpyk '`d`' xn`y mc` oebke ,xcpaøîzéàcxcp §¦§©
da yiy oeylaéãéíéãé ïééåä øîà éiaà ,úBçéëBî ïðéàL íexcpe ¨©¦¤¥¨¦©©¥¨©©§¨¨©¦

,lgíéãé ïééåä àì øîà àáø.lg excp oi`e ¨¨¨©Ÿ©§¨¨©¦
àçéð éiaàìopi`y miciy cnll `a '`ilti ik yi`' weqtdy xnel §©©¥¦¨

,mici md zegikenàáøì àlà`l zegiken opi`y miciy xaeqy ¤¨§¨¨
,mici oiiedøîéîì àkéà éàî'`ilti ik yi`'n micnel dn - ©¦¨§¥©

.xzein df weqt ixde ,zexifpa xn`py
:zvxzn `xnbd,ïBôøè éaøãëì déì éòaéî 'àéìôé ék' àlààéðúc ¤¨¦©§¦¦¨¥¥§¦§©¦©§§©§¨

(:bl lirl)cg` xn`e ocbpk cg` `ae jxca mipy oikldn eid m`y ,
,'ipelt df oi`y xifp ipixd' xn` cg`e 'ipelt dfy xifp ipixd' odn
äðzéð àlL éôì øéæð ïäî ãçà ïéà ,ïBôøè éaø íeMî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦©¦©§¥¤¨¥¤¨¦§¦¤Ÿ¦§¨

äàìôäì àlà úeøéæðote`a `l` zexifp lawl xyt` i`y - §¦¤¨§©§¨¨
jxvp jk myly xnel yie .wtqd lr `le ,i`cee [`lten] yxetn

.z`f epcnll ,zexifpa '`ilti ik yi`' weqtd
:`xnbd zl`ey,ïBôøè éaøì àçéðä,ok xnel xyt`ïðaøì àlà ¨¦¨§©¦©§¤¨§©¨¨

,øîéîì àkéà éàîoiicr weqtd ok m`e ,df oic lr miwleg md ixd ©¦¨§¥©
.xzein

:`xnbd zvxznàlàzexifpa xn`py '`ilti ik yi`'déì éòaéî ¤¨¦¨¥¥
àéðúãëì(.i dbibg)øéåàa ïéçøBt íéøãð øzéä,mlerdïäì ïéàå`xwn §¦§©§¨¤¥§¨¦§¦¨£¦§¥¨¤

yxetneëBîñiL äî ìòxizdl xyt`y jkl weqta xewn oi` - ©©¤¦§
,minkg eyxcy `nlra fnx `ed `l` ,mixcpøæòéìà éaøwleg ©¦¡¦¤¤

eíäì Lé ,øîBàmixcp xzidl,eëBîñiL äî ìòweqtn dyxc efy ¥¥¨¤©©¤¦§
,`nlra fnx `le,íéîòt ézL 'àéìôé ék' 'àéìôé ék Léà' øîàpL¤¤¡©¦¦©§¦¦©§¦§¥§¨¦

,oikxr zyxtae zexifp zyxtaãçàepcnll `a mdnäàìôä ¤¨©§¨¨
ãçàå ,øeqéàìepcnll `aøzéäì äàìôä,mixcp xzidl yiy ixde §¦§¤¨©§¨¨§¤¥

m`e ,zexifp zyxta xn`py '`ilti ik' weqtd `ede ,`xwna xewn
:xzein epi`e ,xifpa '`ilti ik yi`' xn`p jk myl xfril` iaxl ok
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miwxt dyelya` cenr aq sc ± iriax wxtxifp
ipac xninl jl `kil Ð `wtp `xwn e`lc li`ed .xifpa epa z` xifn a`dy ,xifpa `id

z` zeaxl "yi`" `z`e ,miebd `le xifpa mdipa z` oixicn l`xyic xnel `z` l`xyi

zexifpn edl hrnn `w Ð l`xyi eda aizkc i`dc `l` .oaxw `la envr xifpa miebd

.ixnbléì äîì ïéëøò éáâ àðîçø áúëã àéìôé éë ùéàazkc "yi`" `nlya Ð,xifp iab

inp azk ,jxevl `edy "dy`" aizkc icii`

Ð mixcp iabc "yi`"e .jxevl `ly "yi`"

zeacpe mixcp oixcep ediy miebd z` zeaxl

`pngx azkc "`ilti ik yi`" `l` .l`xyik

il dnl ,oikxr iab?oikxr ywzi` icknc

"jkxra xcp `ilti ik yi`" `xw xn`c ,mixcpl

mixcp iab `ipze ,`pngx edpiazk `xw cgac

edl eaxzi`c inp oikxr iabl oicd `ede ,'ek

ik yi`" `l` ,l`xyik mikxrp ediy mieb

il dnl "`ilti?ùéàì êåîñä àìôåî ééåúàì
.mixcp oixcep ediy ,l`xyic Ðïàîì àìà

àéä ïðáøã øîàãik yi`" ,oiwcap mixcpc Ð

il dnl "`ilti?ùéàì êåîñä àìôåî ééåúàì
éåâãdnzz l`e .mixcp oixcep `ziixe`cn Ð

yi`l jenqd `lten oi` l`xyiac meyn

dnka epivn oky ,dxezd on mixcp oixcep

exeya oebk ,iebd lr dxez dxingdy zenewn

oia mz oia ,l`xyi ly exeyl wifdy ieb ly

ly gbpy l`xyi lye ,mly wfp mlyn Ð cren

.(a,fl `nw `aa) xeht Ð cren oia mz oia ieb

ïéàå ïéëøòð ìàøùé éðá øîàã ïàîì àçéðä
øîåì ãåîìú ïéëéøòî åäé àì ìåëé ïéëøòð íéåâä

ùéàÐ mixcpl oikxr yewzi`e ,mixcp iab Ð

"`ilti ik yi`" `z`c `ed xity (edin)

lekic ,iebc yi`l jenqd `lten iiezi`l

.jixrdlìàøùé éðá ìà øáã øîàã ïàîì àìà
ììë ïéëéøòî íéìåãâ íéåâä ïéàå ïéëéøòî ìàøùé

ùéà øîåì ãåîìú ïéëøòð åäé àì ìåëéiab Ð

,`zlin `dl mixcpl oikxr ywzi` ,mixcp

ediy`z` `l diciclc jkld .oikxrp milecb

`lten iiezi`l `l` [oikxrpc "`ilti ik] yi`"

,`xw jixvn `le ,jxrp iedc ,iebc yi`l jenqd

Ð oikxrp ody mixcpc "yi`" dil rnync oeik

,od oikxrp zxezac oeikc ,dil `hiyt i`ce `d

jxr eze`a ,`ed ikexr xa ycg oa ieb elit`c

.oipra xen`dàúà éë äáäà øá àãà áø øîà
áâ ìò óàã ìåãâ éåâ ééåúéàì àéìôé éë éàä

úåìôäì òãåé åðéà àåä ìåãâãit lr s`c Ð

epi`y it lr s` ,lecb `edy oeik ,l`xyiac

wxta opzck ,miniiw eixac Ð zeltdl rcei

it lr s` ,onfd xg`l :(a,dn dcp) "otec `vei"

ieb iab .oiniiw eixac Ð xcp in myl rcei epi`y

i`dl eli`c .lkd ixacl zeltdl rceie lecb `diy cr xecple jixrdl leki epi` `din

ediy miebd z` zeaxl ,mixcp iab "yi`" xnel cenlz ,oikixrn edi `l leki :xn`c `pz

jci`e .`l Ð zeltdl rcei epi`y ieba la` .xn`w zeltdl rceie lecb ieba Ð oikixrn

la` ,ibiltc `ed mikxrpae .mixcpl mikxr yewzi`c ,xecile jixrdl leki zeltdl rceie lecb la` ,xn`w zeltdl rcei oi`y lecb ieba Ð oikixrn miebd oi`e :xn`wc ,inp `pz

,`wtp "`ilti ik yi`"c `weicn e`l Ð "yi`" xnel cenlz oikxrp edi `l leki :xn`wce .ihernl "`ilti ik yi`" i`d `z`e .`l zeltdl rcei epi`y lecb ieb lkd ixac oikixrna

."yi` xnel cenlz" edi` xn`w Ð "yi` xnel cenlz" `pz jci` xn`wc icii` `l` .mixcpl oikxr ywzi`c ,`wtp mixcpc "yi` yi`"n `l`éì äîì øéæð éáâì àéìôé éë àìàÐ

`idda aizkc meyn ,`ed `xizi oikxr iab "yi`" oke .'ebe "xcp xecpl `ilti ik dy` e` yi`" aizkck ,jxevl `ly "yi`" inp azk ,jxevl "dy`" aizkc icii` ,"yi`" `nlya

il dnl zexifp iabc "`ilti ik" `l` .zeltdl rceiy lecb ieb opirac ,`yxcl dil `z`e ,"dawp m` xkf m`" `zyxt?íéøãðì úåøéæð ù÷úéà àä éãëî"xifp xcp" aizkck Ð

il dnl zexifpa ,d`ltd aizk mixcpac oeike ,"d`ltd" aizk mixcpae?íéãé ïééåäã úåçéëåî ïðéàù íéãé ééåúéàìxn`cke ,"`d`" xn`c oebk Ð xifpa .mixcpa oia zexifpa oia Ð

wxta xn`cke ,xn`w "jcda `pirzyn `l" `nlc :opixn` `le ,elyn dpdiy xeq`c "jnn ipxcen" xn`c oebk ,inp mixcp iable .eiptl xaer xifpy oebk (a,a xifp) `nw wxta lirl

xninl `ki` i`n Ð mici oiied `l xn`c o`nl `l` .(`,d) mixcpc `nw?.mixcpc `nw wxta `axe iia`c `zbelteïðáøì àìà ïåôøè éáøì àçéðäoleky lirlc oiwxita ixn`c Ð

xninl `ki` i`n ,[mixifp]?øéåàá ïéçøåô íéøãð øúéä.ekenqiy dn lr dxezd on `xwn odl oi`y ,mlerd Ðàéìôé éë øîàðù.mixcpa cg`e xifpa cg` Ðøåñéàì äàìôä ãçà
.dhxg ea oi`yk xcpd z` lhal `ly Ðøúéäì äàìôä ãçàå.i`w dbibg zkqnae .dhxg ea yiyk Ð
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àçéðäxn`c o`nlcenlz oikixrn edi `l leki ,mieb `le oikxrp l`xyi ipa :oikxra Ð

leki yi`l jenq `lten iebc xnel "yi`" `z`c xnel yi i`ce Ð "yi`" xnel

"yi`" xnel cenlz oikxrp edi `l leki ,mieb `le l`xyi ipa :xn`c o`nl `l` .jixrdl

.jxrp (iabl) `ed ikexr xa ycg oan elit`e Ð

ééåúéàìlecb iebs`c opireny`l ,xnelk Ð

rcei epi` ,m` `ed lecbc ab lr

ok oi`y dn xcp .excp ied `l Ð zeltdl

i`de .lecba zeltdl rcei opira `lc ,l`xyia

"yi`" xnel cenlz oikxrp edi `l leki :xn`wc

xwirc .`nlra `zknq` `l` ,`weec e`l Ð

Ð oikxrpe ,zeltdl rcei epi`y lecbl `z` `xw

.l`xyik zeacp mixcepc `xwn ,`xaqn

ééåúéàìm` `ed lecbc ab lr s`c lecb ieb

`l zeltdl rcei epi`ied `zyde Ð

iebdc `kidc opireny`c ,ihernl enk "iiez`l"

ab lr s` ,xcp excp oi` Ð zeltdl rcei epi`

xcp excp lecbc ,l`xyia ok oi`y dn .`ed lecbc

iab `de :xn`z m`e .zeltdl rcei epi` elit`

oi` zeltdl rcei lecb ieb elit`e ,opiniiw oikxr

kxrl oipr oi` m`c :xnel yie !oikixrnedpz Ð oi

.mixcpl oipr

ùéàiiezi`l il dnl xifp iab aizkc `ilti ik

zegiken oi`y miciinp "iiezi`l" i`d Ð

mixcpc `nw wxta opiyxccke ,ihernl enk ied

[yi`"n] mici oiied `l zegiken oi`y mici (a,d)

zeci s` Ð d`ltda zexifp xwir dn ,"`ilti ik

iia` ,zegiken oi`y mici :xnzi`c .d`ltda

jk ,mici oiied :xn` `axe ,mici oiied `l :xn`

dketd `qxibc :mz epiax xne`e .mixtqa aezk

(a,d) mixcp zkqn yixc `qxibae .zyaeyne `id

oiied `l :xn` `ax :`kti` qixbc ,ikd opiqxb

oi` Ð ikd e`l i`c .mici oiied :xn` iia` ,mici

,`axl `gipd :`kd mixtqa qixby dn ayiil

qixbc o`nle .xninl `ki` i`n iia`l `l`

,`gip Ð mici oiied `l `axc dizlina

micic "`ilti ik"n mixcpc `nw wxt opiyxccke

xa wgvi epiaxe .mici oiied `l zegiken oi`y

"`ilti ik"e ,`kdc mixtqd zqxib ayiin xy`

:xn`w df lre ,yixcw minrt izy aizkc `xizi

`zyde .zeaxl `l` herin xg` herin oi`e

:wiqnc ,`pwqna rnyn oke .zeaxl ied "iiezi`l"

iaxe ,xzidl d`ltd cg`e xeqi`l d`ltd cg`

:yixc `xizi d`ltdn oetxh iax meyn dcedi

xifp) "i`ny zia" wxta lirl ,xifp mdn cg` oi`

.dl opz (`,cléë] `ilti[minrt izy `ilti ik

edine .mixcp zyxta cg`e xifp zyxta cg` Ð

."yi`" inp aizk "`ilti ik" azkinl jixhvi`c icii` `nye .yixc `l "yi`"
xneg
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,øîzéàä ¯ !"Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéøéæð eäé àì ìBëé̈Ÿ§§¦¦©§©¦¨¦§©
,éëä éà .øéæða àéä äëìä :ïðçBé éaø øîàék Léà" ¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦¦¨¦¦¦

L÷úéàä ,éãkî ?éì änì ïéëøòa "Ekøòa øãð àìôé©§¦¤¤§¤§§©£¨¦¨¨¦¦§¦¨¦§©
ëøòøãð àìôé ék Léà" àø÷ øîàc ,íéøãðì ïé £¨¦¦§¨¦§¨©§¨¦¦©§¦¤¤

øîBì ãeîìz äî "Léà" :íéøãð éab àéðúäå ,"Ekøòa§¤§§§¨©§¨©¥§¨¦¦©©§©
íéøãð íéøãBð ïäL íéBbä úà úBaøì ¯ "Léà Léà"¦¦§©¤©¦¤¥§¦§¨¦
?éì änì ïéëøòa "àìôé ék Léà" .ìàøNik úBáãðe§¨©¦§¨¥¦¦©§¦©£¨¦¨¨¦
Ceîñ àìôeî ééeúéàì déì éòaéî "Léà" éàä ,àlà¤¨©¦¦¨¥¥§¦¥§¨¨
Léàì Ceîñ àìôeî øîàc ïàîì àçéðä ¯ .Léàì§¦¨¦¨§©§¨©§¨¨§¦
"àéìôé ék Léà" ,ïðaøc øîàc ïàîì àlà ,àúééøBàc§©§¨¤¨§©§¨©§©¨©¦¦©§¦
àçéðä ¯ .éBâc Léàì Ceîñ àìôeî ééeúéàì ¯ ?éì änì̈¨¦§¦¥§¨¨§¦§¨¦¨
,ïéëøòð íéBbä ïéàå ïéëøòð ìàøNé éða øîàc ïàîì§©§¨©§¥¦§¨¥¤¡¨¦§¥©¦¤¡¨¦
.øétL ,"Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéëéøòî eäé àì ìBëé̈Ÿ§©£¦¦©§©¦©¦
íéBbä ïéàå ,íéëéøòî ìàøNé éða øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©§¥¦§¨¥©£¦¦§¥©¦
,"Léà" øîBì ãeîìz ¯ ïéëøòð eäé àì ìBëé ,íéëéøòî©£¦¦¨Ÿ§¤¡¨¦©§©¦
änì "àéìôé ék" ,àeä éëeøéò øa Lãç ïa ÷Bðéz eléôà£¦¦¤Ÿ¤©¥¥¦©§¦¨¨
,ìBãb éBb ééeúéàì :äáäà øa àcà éaø øîà ¯ ?éì¦¨©©¦©¨©©£¨§¦¥¨
àlà ¯ .úBìôäì òãBé Bðéà àeä ìBãâc áb ìò óàc§©©©§¨¥¥©§©§¤¨
éãkî ?éì änì ,úeøéæð éab àðîçø áúëc "àéìôé ék"¦©§¦§¨©©£¨¨©¥§¦¨¨¦¦§¦
¯ ?éì änì "àéìôé ék" ,íéøãðì úeøéæð L÷úéàä̈¦§©§¦¦§¨¦¦©§¦¨¨¦

î ïðéàL íéãé ééeúéàìïðéàL íéãé ,øîzéàc .úBçéëB §¦¥¨©¦¤¥¨¦§¦§©¨©¦¤¥¨
ïééåä àì :øîà àáø ,íéãé ïééåä :øîà ééaà ;úBçéëBî¦©©¥¨©¨§¨¨©¦¨¨£©¨¨§¨
?øîéîì àkéà éàî àáøì àlà ,àçéð ¯ ééaàì ¯ .íéãé̈©¦§©©¥¦¨¤¨§¨¨©¦¨§¥©
,àéðúc .ïBôøè éaøãëì déì éòaéî "àéìôé ék" ,àlà¤¨¦©§¦¦¨¥¥§¦§©¦©§§©§¨
,øéæð ïäî ãçà ïéà :ïBôøè éaø íeMî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦©¦©§¥¤¨¥¤¨¦
éaøì àçéðä ¯ .äàìôäì àlà úeøéæð äðzéð àlL éôì§¦¤Ÿ¦§¨§¦¤¨§©§¨¨¨¦¨§©¦
éòaéî ,àlà ¯ ?øîéîì àkéà éàî ïðaøì àlà ,ïBôøè©§¤¨§©¨©©¦¨§¥©¤¨¦¨¥
ìò ïäì ïéàå øéåàa ïéçøBt íéøãð øzéä :àéðúãëì déì¥§¦§©§¨¤¥§¨¦§¦©£¦§¥¨¤©
äî ìò íäì Lé :øîBà øæòéìà éaø .eëBîñiM äî©¤¦§©¦¡¦¤¤¥¥¨¤©©
ézL "àìôé ék" "àìôé ék Léà" øîàpL ,eëBîñiM¤¦§¤¤¡©¦¦©§¦¦©§¦§¥
.øzéäì äàìôä ãçàå ,øeqéàì äàìôä ãçà ,íéîòt§¨¦¤¨©§¨¨§¦§¤¨©§¨¨§¤¥
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קעב
miwxt dyelyaa cenr aq sc ± iriax wxtxifp

äðùîåúùà éøãð øôéî àåäù íéùðáî íéãáòá øîåç,miypan micara xneg df i`e Ð

lk dilrn xtin dyxbzp e` dlnx`zp elit`e ,zinler dl xtid Ð ezy`l xtid m`y

laiwy ezexifpl milyn Ð zexigl `viy oeiky ,ok epi` micara la` .ixnbl zexifpd

.x`yd z` milyn Ð eax ipta zvw dpn m`e .dlgzak dpene ligzne ,eilr

àøîâúåøéæðì åôåë åáø äîì`zydc Ð

Ð ecar z` sekl leki xac dfi`l :rnyn ikd

mixcpl `l la` ,xifpl zexifp eilr laiwy onfa

d`pda xicd m`y .oikxrl `le,ipelt zexitn

,etekl leki epi` Ð "ilr ipelt jxr" xn`y e`

lr xg` el dpwdy oebke .jxr ekxre xcp excpe

.melk mda eaxl oi`y zpnøéæð éáâ àðù éàî
xeq`l" `pngx xn`c meyn Ð etekl lekic Ð

.'ek "xqi`éîð íéøãð éáâ åìéôà éëä éà`di Ð

xicdy dn egxk lra elik`dle etekl leki

!i`w mixcp iab `xw i`dc ,epnnéëã íéøãð éáâ
àì àðéøçàá øñúéî àì ìåëùà éàäá øñúéî

äéì éôë éöî,llk dia yigkn `lc meyn Ð

ezy` iab inp dzeekc .ipixg`a dil xyt`c

ied `lc meyn ,xtin ivn `l `peeb i`dk

el`" wxta opzcke .ytp iepir oda yiy mixac

Ð "ilr ef dpicn zexit" :(a,hr mixcp) "mixcp

iab la` .zxg` dpicnn dl `iaie ,xti `l

,ipixg`a xqzin i`da xqzin ikc ,zexifp

:(`,`i xifp) "zexbexbn xifp ipixd" wxta opzck

Ð "epnn xifp ipixd" xn`e qekd z` el ebfn

xn`c oeik ,leky` iab inp `kd .xifp df ixd

cqtd iede ,xifp df ixd Ð "epnn xifp ipixd"

leki Ð gxhil leki epi`e yegk iedc ,eaxl

.epnn xifdy dn egxk lra elik`dl ,etekl

.i`w xifpa `xw i`dcíéøãð éáâåwiqtwcn Ð

`lc opiwqr `l in ,"mixcpl `l la`" ipze

dil lkinl leky` i`d `l` `ki`?àì éàã
ùéìç ìéëà`py i`ne ,zexifpc `inec iede Ð

dtek epi` `kde dtek `kdc?úåøéæð éáâÐ

opzck ,ipixg`a inp xqzin Ð xqzin ik ovxgd

.(`,b xifp) "zexifp iiepik lk" wxtaàëéà àìã
ovxg i`d `l` ,dil lkinl mrcin Ð?àìà

ééáà øîàezetkl jixv eax dnl :ipzw ikd Ð

Ð edtek eax oi`e xifpa xcp m`y ,zexifpl Ð

,edtek epi`y onf lk oiia xeq` df ixditl

z` zeaxl Ð "mdil` zxn`e" dxez dxn`y

jixv epi` Ð oikxre mixcp oiprl la` .micard

oke .el iepw eteb oi`y ,el oi` jxre .xtdl

zezyl xzen diitk `la elit` ,inp mixcpa

.oilke` lkn lek`le oiiaåà òøäì àø÷ øîàã
àöé úåùø äòøä óà úåùø äáèä äî áéèéäì

åãéá úåùøä ïéàù íéøçàì òøäì òáùð`le lik` `l ik yigknwc oeik ,inp `kd Ð

.dreay dilr `liig `l Ð eaxl cqtd `ki`e ,izyäðùîåéðô ãâðëî øáògxay Ð

.eax ly eiptnàøîâøéàî éáø.oiia dzyi `l :xne`c Ðìàåîùã äéì úéà:xn`c Ð

jixve .oiia dzyi `le ,zexigl `vi Ð gxac inp `kde .zexigl `vi Ð eax exiwtdy oeik

,l`enyc dil zil Ð dzyi xn`c iqei iaxe .oizipzna ipzwck ,zexifp milydl el

drxd `ki`e ,yigknwc meyn ,zezyl `ly dipink lk e`le ,i`w eax zeyxa izk`c

.eaxlìàåîùã åäì úéà àîìò éìåëã àì,`kd `l` .zexigl `vi exiwtdc `kide Ð

`kde .i`w diax zeyxae ,llk zexigl `vi `l Ð eil`n gxay `l` exiwtd `lc oeik

lka `xng izyil Ð diaxl xcd xcdnc oeik :xaqw dzyi xn`c o`nlc ;ibltinw `da

dzyi `l xn`c o`nle .diaxl `ciqt iedil `le ,yegkil `lc ikid ik ,dizi`c `kid

.`xng izyinl dil itk Ð diab dil i`w i`c .diaxc iab xcdilc `xrv dil iedilc dicarl dil opiqpwc meyn ,dzyi `l ikd elit` Ð inc ecar xiwtnk e`lc ab lr s` :xaqw

.opilf` dizpwz xza lkd ixacle .eax zpwz `edy liaya ,eax iptn gxea `edy onf lk izyil `lc dil opixn` jklde
äðùîøéæð
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øîåçecar ixcp xtin epi`y micaraleki `l aey Ð dvxzpe ,dgen zexifpa s`y Ð

.`wec mkg zxzda m` ik xizdl

øôäzexigl `vi ecarlxnelk `l` ,`wec e`l xtid .milyn jk xg`e ,xxgzypy Ð

.dgin

[oldl dpynl jiiy]øáò,gxay ,eipt cbpkn

`l xne` xi`n iax

yxtn `xnba Ð dzyi xne` iqei iaxe dzyi

.ediinrhäîì`l la` zexifpl edtek eax

oikxrle mixcpl.zexifp lr dgeny Ð edtek Ð

øåñàìxqi`wxta ,edine .aizk mixcpa Ð

.mixcpl zexifp opiywn (`,b) mixcpc `nw

éáâipixg`a xqzin `l i`da xqzin ikc mixcp

dil itk ivn `lcinrdl `ed `xaqc Ð

edleka xqzinc el diepw eytpy inc `herin

zeyrl ick jk lk oi`e ,ygkin jk jezne

eilr akriy aezkd epl xn`iy `ed oice .dk`ln

.el diepw eytpy in

éáâyilg lik` `l i`c opiwqr `l in inp mixcp

dialmixcpl `l la` :xn`w ikd elit`e Ð

?`py i`n izk`e

ïåâëaeh oi`y .eiptl gpen ovxg didy

.dlik`léáâåopiwqr `l in inp mixcp

in ,inp i` .ovxg zlik`a mb eal wfgi minrty

oiwifgny miaeh mixac x`ya s`y opiwqr `l

.eze`àöéecia zeyxd oi`y mixg`l rxdlÐ

lg `l Ð axd z`gn `la elit` ,mixcpl jkle

egk yigkny ,mixg` zrxd epiidc .llk xcpd

zereayn mixcp opitlic .dk`lnl wfg epi`e

oi` zexifp la` ."aihidl e` rxdl" oda aizkc

meyn :wgvi epiax axd yxite .mixcpl oyiwdl

elit`e lg zexifpc (a,b xifp) `nw wxta xn`c

dreay" xn`c oebk ,ecia zeyxd oi`y xac lr

:opiyxcck ,"xifp ipixd" xn`e xfge "dzy`y

lg zexifpd `nl` .zeyxd oiik devn oii xeq`l

zexifp inp legi jkle ,ecia zeyxd oi`y xac lr

m` ,i`ce la` .oec`d dgni `ly onf lk ,card

"eytp lr xqi` xeq`l" yexcp df oiprl Ð dgin

m`e .axd z`gn lirezy ,el diepw eytpy in Ð

Ð zegnl jixv epi` ixdy ,mixcpl oipr epi`

"oikxrl `l la`" xn`wc `de .zexifpl oipr edpz

`ly `l` ,"mixcpl `l la`"c `inec ied `l Ð

[dn] `ed ik ,llk oikxrl axd z`gn lirez

xxgzyiykle ?"ilr ikxr" card xn` m` ciqtn

Ð ea zeyx eaxl oi`y zpn lr dpzn el epzi e`

.ycwdl mlyiàîéìiblitnw l`enycaÐ

cbpkn gxa cardy oeik jzrc `wlq `w `zydc

epi` :xn`c ,l`enyc dil zi` xi`n iax .xwtd epiide ,oec`d epnid y`iizp `nzqnÐ eipt

iaxe .ez`gn cer el lirez `le ,eax zeyxa epi` dzry ,dzyi `l jkle .xexgiy hb jixv

.ez`gn el lirez Ð zexigl `vi `lc oeike ,l`enyc dil zil iqeiéìåëãzi` `nlr

eipt cbpkn gxay car i`de .xexgiy hb jixv oi`e zexigl `vi ecar xiwtnc l`enyc edl

oec`d oi`c xaq ,dzyi `l :xaq xi`n iax .xwtd dil opiayg `le ,y`iizpya ixii` `l Ð

lry Ð diabl xcdpe ,xrv dil iedipc ikid ik ,elv` epi`yk ygkzie xrhvi m` citwn

on rpniy eaxl el gep oi` :xaqw ,dzyi :xaq iqei iaxe .oiia zezyl ick elv` aeyi ok ici

.elv` aeyiyk dk`lnl ie`xe gk lra jk lk didi `le ,dilig yegkilc ,oiid
xifp
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äðùîéøãð øôî àeäL ,íéLðaî íéãáòa øîBç¤©£¨¦¦§¨¦¤¥¥¦§¥
øôä ¯ BzLàì øôä .Bcáò éøãð øôî Bðéàå BzLà¦§§¥¥¥¦§¥©§¥¥§¦§¥¥
.Búeøéæð íéìLîe úeøéçì àöé ¯ Bcáòì øôä ,úéîìBò¨¦¥¥§©§¨¨§¥©§¦§¦

àøîâàì ìáà ,úeøéæðì ¯ BôBk Baø äîì :ïðaø eðz̈©¨©§¨©¦§¦£¨Ÿ
íéøãðìàðîçø øîàc ¯ øéæð éab àðL éàî .ïéëøòìå ¦§¨¦§©£¨¦©§¨©¥¨¦§¨©©£¨¨

àöé ,Bì äéeð÷ BLôpL éîa ¯ "BLôð ìò øqà øñàì"¤¡Ÿ¦¨©©§§¦¤©§§¨¨¨
íéøãð éab eléôà éëä éà .Bì äéeð÷ BLôð ïéàL ãáò¤¤¤¥©§§¨¦¨¦£¦©¥§¨¦
ïBâk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä :úLL áø øîà ¯ !éîð©¦£©©¥¤¨¨§©¨§¦©§
éëc ,íéøãð éab ;åéðôì çpeî íéáðò ìL ìBkLà äéäL¤¨¨¤§¤£¨¦¨§¨¨©¥§¨¦§¦
éôk éöî àì ¯ éðéøçàa øñúéî àì éàäa øñúéî¦§©§©¨¦§©§©£¦¦¨¨¥¨¥
¯ eäleëa øñúéà éàäa øñúéî éëc ,úeøéæð éab .déì¥©¥§¦§¦¦§©§©¦§©§§
àkéìc ïðé÷ñò àì éî ,íéøãð éaâå ¯ .déì éôk éöî̈¥¨¥¥§©¥§¨¦¦¨¨§¦©§¥¨
àlà ?Léìç déì ìéëà àì éàc ,ìBkLà éàä àlà¤¨©¤§§¦¨¨¥¥£¥¤¨
íéøãð éab ;åéðôì çpeî ïöøç äéäL ïBâk :àáø øîà£©¨¨§¤¨¨©§¨¨§¨¨©¥§¨¦
,øéæð éab .déì éôk éöî àì ,øñúéîc àeä éàäa ¯§©§¦§©¨¨¥¨¥¥©¥¨¦
,íéøãð éaâå ¯ .déì éôk éöî ¯ éðéøçàa éîð øqzéàc§¦§©©¦§©£¦¦¨¥¨¥¥§©¥§¨¦
ìéëà àì éàc ,ïöøç éàä àlà àkéìc ïðé÷ñò àì éî¦¨¨§¦©§¥¨¤¨©©§¨§¦¨¨¥

éøö Baø äîì :ééaà øîà àlà ?Léìç déìBúBtëì C ¥£¥¤¨£©©©¥§¨©¨¦¦§
éøö ïéàå ,úeøéæðì ¯éøö Bðéàå ,íéøãðì BúBtëì CC ¦§¦§¥¨¦¦§¦§¨¦§¥¨¦

ì BúBtëìòøäì" àø÷ øîàc ¯ àîòè éàî .äòeáL ¦§¦§¨©©£¨§¨©§¨§¨©
,úeLø äòøä óà ¯ úeLø äáèä äî "áéèéäì Bà§¥¦¨£¨¨§©£¨¨§

.Bãéa úeLøä ïéàL íéøçàì òøäì àöéäðùî ¨¨§¨©©£¥¦¤¥¨§§¨
:øîBà øéàî éaø ,åéðt ãâðkî øáòéaøå ,äzLé àì ¨©¦§¤¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ¦§¤§©¦

.äzLé :øîBà éñBéàøîâ,éâìtéî÷ ìàeîLãa àîéì ¥¥¦§¤¥¨§¦§¥¨¦©§¦
ïéàå ,úeøéçì àöé ¯ Bcáò øé÷ônä :ìàeîL øîàc§¨©§¥©©§¦©§¨¨§¥§¥

éøö,ìàeîLc déì úéà ¯ øéàî éaø .øeøçéL èb C ¨¦¥¦§©¦¥¦¦¥¦§¥
àîìò éleëc ,àì ¯ ?ìàeîLc déì úéì ¯ éñBé éaø©¦¥¥¥¦§¥¨§¥¨§¨
:øáñ ¯ äzLé øîàc ïàî ,àlà .ìàeîLc eäì úéà¦§¦§¥¤¨©§¨©¦§¤¨©
àøîç ézLéì ,déab éúàå øãä øãäéî óBñ óBñ¦£©¨©§¨¥©¥¦§¥©§¨
¯ äzLé àì øîàc ïàîìe .LBçëéì àìc éëéä ék¦¥¦§¨¦§§©§¨©Ÿ¦§¤
.déab øãäéìc éëéä ék ,àøòö déì éåäéì :øáñ̈©¤¡¥¥©£¨¦¥¦§¦£©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc xifp(iyiy meil)

äðùî
yiíéãáòa øîBçzexifpe mixcp mnvr lr elaiwyíéLpaîexcpy ¤©£¨¦¦©¨¦

.zexifp elaiw e`àeäLlrad -,BzLà éøãð øôîzniiw dxtdde ¤¥¥¦§¥¦§
,xcpd lha xak ,xtidy xg` lrad ea xfg elit`y ,mlerl

åoec`d,Bcáò éøãð øôî Bðéàlr xearl ezetkl wx i`yx `l` §¥¥¥¦§¥©§
exifpoec`d xfg m` jkitle ,xcpd lehia dpi` ef ditke ,ez

.oii zizya card xeq`e ,zniiw ezexifp ixd ,dvxzpe
m`y ,xneg cereøôälradBzLàìixd ,[dxtd oeyla]øôädl ¥¥§¦§¥¥

úéîìBòm` la` ,dpnl`zd e` dyxbzd m` s` ,lha xcpde ¨¦
oec`dBcáòì øôäe` zexifpd oi` ,[excp lr xearl edtky epiide] ¥¥§©§

m` `l` ,miliha xcpdúeøéçì àöéeilr legl zexifpd zxfeg ¨¨§¥
,Búeøéæð íéìLîe:envr lr laiwy ezexifp ini z` dpeny epiidc ©§¦§¦

àøîâ
BôBk Baø änì ïðaø eðz,ezetkl lekie i`yx eax dna -úeøéæðì- ¨©¨¨§¨©¦§¦

,envr lr dlaiwy s` dpniiwi `ly,ïéëøòìå íéøãðì àì ìáà£¨Ÿ¦§¨¦§©£¨¦
.excp lg jixrd e` xcp m`y

:ddnz `xnbdøéæð éab àðL éàî,ezetkl leki eaxyàðîçø øîàc ©§¨©¥¨¦§¨©©£¨¨
mixcp zyxta(b l xacna)[zexifpl eyiwde],'BLôð ìò øqéà øBñàì'¤§¦¨©©§

`l` zexifp oi`y dfn ecnleBì äéeð÷ BLôpL éîaleki `edy §¦¤©§§¨
,zexifp eytp lr lawlBì äéeð÷ BLôð ïéàL ãáò àöéelit` jkitle ¨¨¤¤¤¥©§§¨

,ezexifp z` miiwl `ly ezetkl oec`d leki xfp m`eléôà éëä éà¦¨¦£¦
énð íéøãð éab,eixcp z` miiwl `ly ecar z` zetkl oec`d lkei ©¥§¨¦©¦

.xn`p mixcpa df weqt ixdy ,el diepw card ly eytp oi`y oeik
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîàote` dfi`a - ¨©©¥¤¨¨§©©§¦¨

,zexifpl xcp oia `ziixad dwligíéáðò ìL ìBkLà äéäL ïBâk§¤¨¨¤§¤£¨¦
åéðôì çpeî,card iptl -íéøãð éabeilr xeq` df leky` m` - ¨§¨¨©¥§¨¦

,['ilr xeq` `di df leky`' xn`y oebk] cala xcp zngnéëc§¦
éàäa øñzéîexcp zngn leky`éðéøçàa øñzéî àìwx xcpy oeik ¦§©§©Ÿ¦§©§©£¦¥

jkitl ,df leky`néöî àìoec`ddéì éôkeze` z` lek`l Ÿ¨¥¨¥¥
la` ,elke`ln rpniiy jka ytp iepir lk oi`y oeik leky`éab©¥

úeøéæðlaiwy zexifp zngn leky`d z` lek`l leki epi` m` - §¦
,eilréàäa øñzéî éëczngn leky`ezexifpøñzéàinpeäleëa §¦¦§©§©¦§©§§

jkitl ,miapra xeq`e xifp `ed ixdy ,zeleky`éöîoec`déôk ¨¥¨¥
déìepi` ixdy ,ezexifpa ytp iepir yiy oeik ,leky`d z` lek`l ¥

gk ea `di `le ygkei ,lk`i `l m`e ,llk miapr lek`l leki
.dk`ln zeyrl

:ddnz `xnbdíéøãð éaâå,leky`d on lk`i `ly card xcpy - §©¥§¨¦
ïðé÷ñò àì éîote`a mb `ziixad dwqr `l m`d -àlà àkéìc ¦Ÿ©§¦¨§¥¨¤¨

ìBkLà éàä,lek`l xg` xac el oi`edéì ìéëà àì éàcleky`l ©¤§§¦Ÿ¨¦¥
card `vnp ,eilr xeq`d,Léìçoec`d i`yx `di `l recne ¨¦

.lek`l ezetkl
:zvxzn `xnbd,àáø øîà àlàzwqer `ziixadïöøç äéäL ïBâk ¤¨¨©¨¨§¤¨¨©§¨

åéðôì çpeîznxeb df ovxg zlik` zripn oi`e ,card iptl - ¨§¨¨
ie`x epi`y oeik ,lek`l xg` xac el oi`yk elit` dyleg

,jk lk dlik`líéøãð éabgn eilr xeq` ovxgd m` -xcp zn ©¥§¨¦
wx ixd ,[eplk`i `ly xcpy]éàäaovxgøñzéîc àeäx`ya `le §©§¦§©

jkitle ,mixacéöî àìoec`ddéì éôk,øéæð éabcard laiw m` - Ÿ¨¥¨¥¥©¥¨¦
,xifp zeidl envr lréðéøçàa énð øñzéàcmipvxga - §¦§©©¦§©£¦¥

jkitl ,df ovxga wx `le ,mixg` zeleky`aeéöîoec`ddéì éôk ¨¥¨¥¥
,eyilgdl lelr zexifpd ly dneiwy oeik ,ezexifp lr xearl

.llk zeleky`e mipvxg lek`l leki epi` ixdy
:ddnz `xnbdïðé÷ñò àì éî íéøãð éaâå`ziixad dwqr `l ike - §©¥§¨¦¦Ÿ©§¦¨

ote`a mbàkéìccard iptlïöøç éàä àlà,xcpa eilr xeq`y §¥¨¤¨©©§¨
,lek`l xg` xac el oi`edéì ìéëà àì éàcovxg eze`l,Léìç §¦Ÿ¨¦¥¨¦

.oec`d edtki `l dnle
:zvxzn `xnbd,éiaà øîà àlà`ziixad zpeekéøö' Baø änì'C ¤¨¨©©©¥§¨©¨¦
,úeøéæðì ,BúBtëì,xfpy dn miiwl aiig `di eze` dtki `l m`y ¦§¦§¦

éøö ïéàåCaxd,íéøãðì BúBtëì,llk milg mpi` card ixcp `l` §¥¨¦¦§¦§¨¦
,oec`d ziitk `la s`åokéøö Bðéàì BúBtëì C,äòeáLmb `l` §¥¨¦¦§¦§¨

,oec`l diepw eytpy meyn ,dlg ezreay oi` ditk `la
xeqi` ligdl leki card oi`e ,ytpd lr xeqi` `id dreayde

.el diepw dpi` eytpy oeik
:`xnbd zxxanàîòè éàîenvr lr lawl leki card oi`y ©©§¨

meyn ,zereaye mixcpàø÷ øîàc(c d `xwie)M Wtp F`'raXz i §¨©§¨¤¤¦¦¨©
miztUa `Hal,'áéèéäì Bà òøäìyexcl yieúeLø äáèä äî- §©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦¨£¨¨§

jk ,dpnn rpnidl xyt`e dzeyrl rayidl xyt`yäòøä óà©£¨¨
,úeLø,dn xac lek`ln rpnidl raypy oebkeíéøçàì òøäì àöé §¨¨§¨©©£¥¦

drxd `idyBãéa úeLøä ïéàLzreay s`e ,dlg dpi`e ,dzeyrl ¤¥¨§§¨
:dlg dpi`e ,epec`l aiiegn `edy oeik ,mixg`l drxd `id card

äðùî
øáòcardåéðt ãâðkîlaiwy xg` epnn gxay xnelk ,oec`d ly ¨©¦§¤¤¨¨

,zexifp envr lräzLé àì øîBà øéàî éaødlg dzry oeik ,oii ©¦¥¦¥Ÿ¦§¤
zlren ditkd oi`e ,eipec` zeyx zgz epi`y xg`n ,zexifp eilr

.df onfläzLé øîBà éñBé éaøå:oii §©¦¥¥¦§¤

àøîâ
:dpynay zwelgnd mrha zwtzqn `xnbdìàeîLãa àîéì¥¨§¦§¥

éâìôéî÷,l`eny ly epica miwlegy xn`p `ny -,ìàeîL øîàc ¨¦§§¥§¨©§¥
éøö Bðéàå úeøéçì àöé ,Bcáò øé÷ônä,øeøçéL èb Cyúéà øéàî éaø ©©§¦©§¨¨§¥§¥¨¦¥¦§©¦¥¦¦

ìàeîLc déìcard z` `iven cal xwtddy ,l`enyk xaeq - ¥¦§¥
ixd ,epec` epnn y`iizpe card gxa m` mb oicd `ed oke ,zexigl
milydl jixv okle ,xxgzype xexgiy hb `la xwtdk df

eli`e .zncewd dpyna x`eank ,ezexifpdéì úéì éñBé éaø©¦¥¥¥
,ìàeîLcxexgiy hb card laiw `ly onf lky xaeq `ed `l` ¦§¥

.oii zizya oiicr xzen `ede ,zexigl `vi `l oiicr
:`xnbd dgecìàeîLc eäì úéà àîìò éleëc ,àìoi`y Ÿ§¥¨§¨¦§¦§¥

,epec` ci zgzn card z` `iven cal xwtde ,xexgiy hba jxev
oec`d y`iizp `ly ote`a zwqer epiziibeqe ,xwtdk ye`iie

,zexigl `vi `ly mlek miceneäzLé øîàc ïàî àlà[iqei iax] ¤¨©§¨©¦§¤
,øáñyøãä øcäéî óBñ óBñcard xefgi -déab éúàåiptl `eaie - ¨©¦£©¨©§¨¥©¥

jkitle ,epec`àøîç ézLéìxfgy mcew mbLeçëéì àìc éëéä ék ¦§¥©§¨¦¥¦§Ÿ¦§
,xefgiykl yegk didi `ly ick -äzLé àì øîàc ïàîìeiax] §©§¨©Ÿ¦§¤

[xi`nàøòö déì éåäéì øáñ,zezyl leki epi`y jkn xrhviy - ¨©¤¡¥¥©£¨
déab øcäéìc éëéä ékzgz `edyk ixdy] eil` xefgiy ick - ¦¥¦§¦£©©¥

:dizyn erpnl oec`d zpwz ef ixde ,[zezyl leki `ed epec`
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קעג
miwxt dyelyaa cenr aq sc ± iriax wxtxifp

äðùîåúùà éøãð øôéî àåäù íéùðáî íéãáòá øîåç,miypan micara xneg df i`e Ð

lk dilrn xtin dyxbzp e` dlnx`zp elit`e ,zinler dl xtid Ð ezy`l xtid m`y

laiwy ezexifpl milyn Ð zexigl `viy oeiky ,ok epi` micara la` .ixnbl zexifpd

.x`yd z` milyn Ð eax ipta zvw dpn m`e .dlgzak dpene ligzne ,eilr

àøîâúåøéæðì åôåë åáø äîì`zydc Ð

Ð ecar z` sekl leki xac dfi`l :rnyn ikd

mixcpl `l la` ,xifpl zexifp eilr laiwy onfa

d`pda xicd m`y .oikxrl `le,ipelt zexitn

,etekl leki epi` Ð "ilr ipelt jxr" xn`y e`

lr xg` el dpwdy oebke .jxr ekxre xcp excpe

.melk mda eaxl oi`y zpnøéæð éáâ àðù éàî
xeq`l" `pngx xn`c meyn Ð etekl lekic Ð

.'ek "xqi`éîð íéøãð éáâ åìéôà éëä éà`di Ð

xicdy dn egxk lra elik`dle etekl leki

!i`w mixcp iab `xw i`dc ,epnnéëã íéøãð éáâ
àì àðéøçàá øñúéî àì ìåëùà éàäá øñúéî

äéì éôë éöî,llk dia yigkn `lc meyn Ð

ezy` iab inp dzeekc .ipixg`a dil xyt`c

ied `lc meyn ,xtin ivn `l `peeb i`dk

el`" wxta opzcke .ytp iepir oda yiy mixac

Ð "ilr ef dpicn zexit" :(a,hr mixcp) "mixcp

iab la` .zxg` dpicnn dl `iaie ,xti `l

,ipixg`a xqzin i`da xqzin ikc ,zexifp

:(`,`i xifp) "zexbexbn xifp ipixd" wxta opzck

Ð "epnn xifp ipixd" xn`e qekd z` el ebfn

xn`c oeik ,leky` iab inp `kd .xifp df ixd

cqtd iede ,xifp df ixd Ð "epnn xifp ipixd"

leki Ð gxhil leki epi`e yegk iedc ,eaxl

.epnn xifdy dn egxk lra elik`dl ,etekl

.i`w xifpa `xw i`dcíéøãð éáâåwiqtwcn Ð

`lc opiwqr `l in ,"mixcpl `l la`" ipze

dil lkinl leky` i`d `l` `ki`?àì éàã
ùéìç ìéëà`py i`ne ,zexifpc `inec iede Ð

dtek epi` `kde dtek `kdc?úåøéæð éáâÐ

opzck ,ipixg`a inp xqzin Ð xqzin ik ovxgd

.(`,b xifp) "zexifp iiepik lk" wxtaàëéà àìã
ovxg i`d `l` ,dil lkinl mrcin Ð?àìà

ééáà øîàezetkl jixv eax dnl :ipzw ikd Ð

Ð edtek eax oi`e xifpa xcp m`y ,zexifpl Ð

,edtek epi`y onf lk oiia xeq` df ixditl

z` zeaxl Ð "mdil` zxn`e" dxez dxn`y

jixv epi` Ð oikxre mixcp oiprl la` .micard

oke .el iepw eteb oi`y ,el oi` jxre .xtdl

zezyl xzen diitk `la elit` ,inp mixcpa

.oilke` lkn lek`le oiiaåà òøäì àø÷ øîàã
àöé úåùø äòøä óà úåùø äáèä äî áéèéäì

åãéá úåùøä ïéàù íéøçàì òøäì òáùð`le lik` `l ik yigknwc oeik ,inp `kd Ð

.dreay dilr `liig `l Ð eaxl cqtd `ki`e ,izyäðùîåéðô ãâðëî øáògxay Ð

.eax ly eiptnàøîâøéàî éáø.oiia dzyi `l :xne`c Ðìàåîùã äéì úéà:xn`c Ð

jixve .oiia dzyi `le ,zexigl `vi Ð gxac inp `kde .zexigl `vi Ð eax exiwtdy oeik

,l`enyc dil zil Ð dzyi xn`c iqei iaxe .oizipzna ipzwck ,zexifp milydl el

drxd `ki`e ,yigknwc meyn ,zezyl `ly dipink lk e`le ,i`w eax zeyxa izk`c

.eaxlìàåîùã åäì úéà àîìò éìåëã àì,`kd `l` .zexigl `vi exiwtdc `kide Ð

`kde .i`w diax zeyxae ,llk zexigl `vi `l Ð eil`n gxay `l` exiwtd `lc oeik

lka `xng izyil Ð diaxl xcd xcdnc oeik :xaqw dzyi xn`c o`nlc ;ibltinw `da

dzyi `l xn`c o`nle .diaxl `ciqt iedil `le ,yegkil `lc ikid ik ,dizi`c `kid

.`xng izyinl dil itk Ð diab dil i`w i`c .diaxc iab xcdilc `xrv dil iedilc dicarl dil opiqpwc meyn ,dzyi `l ikd elit` Ð inc ecar xiwtnk e`lc ab lr s` :xaqw

.opilf` dizpwz xza lkd ixacle .eax zpwz `edy liaya ,eax iptn gxea `edy onf lk izyil `lc dil opixn` jklde
äðùîøéæð
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øîåçecar ixcp xtin epi`y micaraleki `l aey Ð dvxzpe ,dgen zexifpa s`y Ð

.`wec mkg zxzda m` ik xizdl

øôäzexigl `vi ecarlxnelk `l` ,`wec e`l xtid .milyn jk xg`e ,xxgzypy Ð

.dgin

[oldl dpynl jiiy]øáò,gxay ,eipt cbpkn

`l xne` xi`n iax

yxtn `xnba Ð dzyi xne` iqei iaxe dzyi

.ediinrhäîì`l la` zexifpl edtek eax

oikxrle mixcpl.zexifp lr dgeny Ð edtek Ð

øåñàìxqi`wxta ,edine .aizk mixcpa Ð

.mixcpl zexifp opiywn (`,b) mixcpc `nw

éáâipixg`a xqzin `l i`da xqzin ikc mixcp

dil itk ivn `lcinrdl `ed `xaqc Ð

edleka xqzinc el diepw eytpy inc `herin

zeyrl ick jk lk oi`e ,ygkin jk jezne

eilr akriy aezkd epl xn`iy `ed oice .dk`ln

.el diepw eytpy in

éáâyilg lik` `l i`c opiwqr `l in inp mixcp

dialmixcpl `l la` :xn`w ikd elit`e Ð

?`py i`n izk`e

ïåâëaeh oi`y .eiptl gpen ovxg didy

.dlik`léáâåopiwqr `l in inp mixcp

in ,inp i` .ovxg zlik`a mb eal wfgi minrty

oiwifgny miaeh mixac x`ya s`y opiwqr `l

.eze`àöéecia zeyxd oi`y mixg`l rxdlÐ

lg `l Ð axd z`gn `la elit` ,mixcpl jkle

egk yigkny ,mixg` zrxd epiidc .llk xcpd

zereayn mixcp opitlic .dk`lnl wfg epi`e

oi` zexifp la` ."aihidl e` rxdl" oda aizkc

meyn :wgvi epiax axd yxite .mixcpl oyiwdl

elit`e lg zexifpc (a,b xifp) `nw wxta xn`c

dreay" xn`c oebk ,ecia zeyxd oi`y xac lr

:opiyxcck ,"xifp ipixd" xn`e xfge "dzy`y

lg zexifpd `nl` .zeyxd oiik devn oii xeq`l

zexifp inp legi jkle ,ecia zeyxd oi`y xac lr

m` ,i`ce la` .oec`d dgni `ly onf lk ,card

"eytp lr xqi` xeq`l" yexcp df oiprl Ð dgin

m`e .axd z`gn lirezy ,el diepw eytpy in Ð

Ð zegnl jixv epi` ixdy ,mixcpl oipr epi`

"oikxrl `l la`" xn`wc `de .zexifpl oipr edpz

`ly `l` ,"mixcpl `l la`"c `inec ied `l Ð

[dn] `ed ik ,llk oikxrl axd z`gn lirez

xxgzyiykle ?"ilr ikxr" card xn` m` ciqtn

Ð ea zeyx eaxl oi`y zpn lr dpzn el epzi e`

.ycwdl mlyiàîéìiblitnw l`enycaÐ

cbpkn gxa cardy oeik jzrc `wlq `w `zydc

epi` :xn`c ,l`enyc dil zi` xi`n iax .xwtd epiide ,oec`d epnid y`iizp `nzqnÐ eipt

iaxe .ez`gn cer el lirez `le ,eax zeyxa epi` dzry ,dzyi `l jkle .xexgiy hb jixv

.ez`gn el lirez Ð zexigl `vi `lc oeike ,l`enyc dil zil iqeiéìåëãzi` `nlr

eipt cbpkn gxay car i`de .xexgiy hb jixv oi`e zexigl `vi ecar xiwtnc l`enyc edl

oec`d oi`c xaq ,dzyi `l :xaq xi`n iax .xwtd dil opiayg `le ,y`iizpya ixii` `l Ð

lry Ð diabl xcdpe ,xrv dil iedipc ikid ik ,elv` epi`yk ygkzie xrhvi m` citwn

on rpniy eaxl el gep oi` :xaqw ,dzyi :xaq iqei iaxe .oiia zezyl ick elv` aeyi ok ici

.elv` aeyiyk dk`lnl ie`xe gk lra jk lk didi `le ,dilig yegkilc ,oiid
xifp
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äðùîéøãð øôî àeäL ,íéLðaî íéãáòa øîBç¤©£¨¦¦§¨¦¤¥¥¦§¥
øôä ¯ BzLàì øôä .Bcáò éøãð øôî Bðéàå BzLà¦§§¥¥¥¦§¥©§¥¥§¦§¥¥
.Búeøéæð íéìLîe úeøéçì àöé ¯ Bcáòì øôä ,úéîìBò¨¦¥¥§©§¨¨§¥©§¦§¦

àøîâàì ìáà ,úeøéæðì ¯ BôBk Baø äîì :ïðaø eðz̈©¨©§¨©¦§¦£¨Ÿ
íéøãðìàðîçø øîàc ¯ øéæð éab àðL éàî .ïéëøòìå ¦§¨¦§©£¨¦©§¨©¥¨¦§¨©©£¨¨

àöé ,Bì äéeð÷ BLôpL éîa ¯ "BLôð ìò øqà øñàì"¤¡Ÿ¦¨©©§§¦¤©§§¨¨¨
íéøãð éab eléôà éëä éà .Bì äéeð÷ BLôð ïéàL ãáò¤¤¤¥©§§¨¦¨¦£¦©¥§¨¦
ïBâk ¯ ïðé÷ñò éàîa àëä :úLL áø øîà ¯ !éîð©¦£©©¥¤¨¨§©¨§¦©§
éëc ,íéøãð éab ;åéðôì çpeî íéáðò ìL ìBkLà äéäL¤¨¨¤§¤£¨¦¨§¨¨©¥§¨¦§¦
éôk éöî àì ¯ éðéøçàa øñúéî àì éàäa øñúéî¦§©§©¨¦§©§©£¦¦¨¨¥¨¥
¯ eäleëa øñúéà éàäa øñúéî éëc ,úeøéæð éab .déì¥©¥§¦§¦¦§©§©¦§©§§
àkéìc ïðé÷ñò àì éî ,íéøãð éaâå ¯ .déì éôk éöî̈¥¨¥¥§©¥§¨¦¦¨¨§¦©§¥¨
àlà ?Léìç déì ìéëà àì éàc ,ìBkLà éàä àlà¤¨©¤§§¦¨¨¥¥£¥¤¨
íéøãð éab ;åéðôì çpeî ïöøç äéäL ïBâk :àáø øîà£©¨¨§¤¨¨©§¨¨§¨¨©¥§¨¦
,øéæð éab .déì éôk éöî àì ,øñúéîc àeä éàäa ¯§©§¦§©¨¨¥¨¥¥©¥¨¦
,íéøãð éaâå ¯ .déì éôk éöî ¯ éðéøçàa éîð øqzéàc§¦§©©¦§©£¦¦¨¥¨¥¥§©¥§¨¦
ìéëà àì éàc ,ïöøç éàä àlà àkéìc ïðé÷ñò àì éî¦¨¨§¦©§¥¨¤¨©©§¨§¦¨¨¥

éøö Baø äîì :ééaà øîà àlà ?Léìç déìBúBtëì C ¥£¥¤¨£©©©¥§¨©¨¦¦§
éøö ïéàå ,úeøéæðì ¯éøö Bðéàå ,íéøãðì BúBtëì CC ¦§¦§¥¨¦¦§¦§¨¦§¥¨¦

ì BúBtëìòøäì" àø÷ øîàc ¯ àîòè éàî .äòeáL ¦§¦§¨©©£¨§¨©§¨§¨©
,úeLø äòøä óà ¯ úeLø äáèä äî "áéèéäì Bà§¥¦¨£¨¨§©£¨¨§

.Bãéa úeLøä ïéàL íéøçàì òøäì àöéäðùî ¨¨§¨©©£¥¦¤¥¨§§¨
:øîBà øéàî éaø ,åéðt ãâðkî øáòéaøå ,äzLé àì ¨©¦§¤¤¨¨©¦¥¦¥Ÿ¦§¤§©¦

.äzLé :øîBà éñBéàøîâ,éâìtéî÷ ìàeîLãa àîéì ¥¥¦§¤¥¨§¦§¥¨¦©§¦
ïéàå ,úeøéçì àöé ¯ Bcáò øé÷ônä :ìàeîL øîàc§¨©§¥©©§¦©§¨¨§¥§¥

éøö,ìàeîLc déì úéà ¯ øéàî éaø .øeøçéL èb C ¨¦¥¦§©¦¥¦¦¥¦§¥
àîìò éleëc ,àì ¯ ?ìàeîLc déì úéì ¯ éñBé éaø©¦¥¥¥¦§¥¨§¥¨§¨
:øáñ ¯ äzLé øîàc ïàî ,àlà .ìàeîLc eäì úéà¦§¦§¥¤¨©§¨©¦§¤¨©
àøîç ézLéì ,déab éúàå øãä øãäéî óBñ óBñ¦£©¨©§¨¥©¥¦§¥©§¨
¯ äzLé àì øîàc ïàîìe .LBçëéì àìc éëéä ék¦¥¦§¨¦§§©§¨©Ÿ¦§¤
.déab øãäéìc éëéä ék ,àøòö déì éåäéì :øáñ̈©¤¡¥¥©£¨¦¥¦§¦£©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc xifp(iyiy meil)

äðùî
yiíéãáòa øîBçzexifpe mixcp mnvr lr elaiwyíéLpaîexcpy ¤©£¨¦¦©¨¦

.zexifp elaiw e`àeäLlrad -,BzLà éøãð øôîzniiw dxtdde ¤¥¥¦§¥¦§
,xcpd lha xak ,xtidy xg` lrad ea xfg elit`y ,mlerl

åoec`d,Bcáò éøãð øôî Bðéàlr xearl ezetkl wx i`yx `l` §¥¥¥¦§¥©§
exifpoec`d xfg m` jkitle ,xcpd lehia dpi` ef ditke ,ez

.oii zizya card xeq`e ,zniiw ezexifp ixd ,dvxzpe
m`y ,xneg cereøôälradBzLàìixd ,[dxtd oeyla]øôädl ¥¥§¦§¥¥

úéîìBòm` la` ,dpnl`zd e` dyxbzd m` s` ,lha xcpde ¨¦
oec`dBcáòì øôäe` zexifpd oi` ,[excp lr xearl edtky epiide] ¥¥§©§

m` `l` ,miliha xcpdúeøéçì àöéeilr legl zexifpd zxfeg ¨¨§¥
,Búeøéæð íéìLîe:envr lr laiwy ezexifp ini z` dpeny epiidc ©§¦§¦

àøîâ
BôBk Baø änì ïðaø eðz,ezetkl lekie i`yx eax dna -úeøéæðì- ¨©¨¨§¨©¦§¦

,envr lr dlaiwy s` dpniiwi `ly,ïéëøòìå íéøãðì àì ìáà£¨Ÿ¦§¨¦§©£¨¦
.excp lg jixrd e` xcp m`y

:ddnz `xnbdøéæð éab àðL éàî,ezetkl leki eaxyàðîçø øîàc ©§¨©¥¨¦§¨©©£¨¨
mixcp zyxta(b l xacna)[zexifpl eyiwde],'BLôð ìò øqéà øBñàì'¤§¦¨©©§

`l` zexifp oi`y dfn ecnleBì äéeð÷ BLôpL éîaleki `edy §¦¤©§§¨
,zexifp eytp lr lawlBì äéeð÷ BLôð ïéàL ãáò àöéelit` jkitle ¨¨¤¤¤¥©§§¨

,ezexifp z` miiwl `ly ezetkl oec`d leki xfp m`eléôà éëä éà¦¨¦£¦
énð íéøãð éab,eixcp z` miiwl `ly ecar z` zetkl oec`d lkei ©¥§¨¦©¦

.xn`p mixcpa df weqt ixdy ,el diepw card ly eytp oi`y oeik
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîàote` dfi`a - ¨©©¥¤¨¨§©©§¦¨

,zexifpl xcp oia `ziixad dwligíéáðò ìL ìBkLà äéäL ïBâk§¤¨¨¤§¤£¨¦
åéðôì çpeî,card iptl -íéøãð éabeilr xeq` df leky` m` - ¨§¨¨©¥§¨¦

,['ilr xeq` `di df leky`' xn`y oebk] cala xcp zngnéëc§¦
éàäa øñzéîexcp zngn leky`éðéøçàa øñzéî àìwx xcpy oeik ¦§©§©Ÿ¦§©§©£¦¥

jkitl ,df leky`néöî àìoec`ddéì éôkeze` z` lek`l Ÿ¨¥¨¥¥
la` ,elke`ln rpniiy jka ytp iepir lk oi`y oeik leky`éab©¥

úeøéæðlaiwy zexifp zngn leky`d z` lek`l leki epi` m` - §¦
,eilréàäa øñzéî éëczngn leky`ezexifpøñzéàinpeäleëa §¦¦§©§©¦§©§§

jkitl ,miapra xeq`e xifp `ed ixdy ,zeleky`éöîoec`déôk ¨¥¨¥
déìepi` ixdy ,ezexifpa ytp iepir yiy oeik ,leky`d z` lek`l ¥

gk ea `di `le ygkei ,lk`i `l m`e ,llk miapr lek`l leki
.dk`ln zeyrl

:ddnz `xnbdíéøãð éaâå,leky`d on lk`i `ly card xcpy - §©¥§¨¦
ïðé÷ñò àì éîote`a mb `ziixad dwqr `l m`d -àlà àkéìc ¦Ÿ©§¦¨§¥¨¤¨

ìBkLà éàä,lek`l xg` xac el oi`edéì ìéëà àì éàcleky`l ©¤§§¦Ÿ¨¦¥
card `vnp ,eilr xeq`d,Léìçoec`d i`yx `di `l recne ¨¦

.lek`l ezetkl
:zvxzn `xnbd,àáø øîà àlàzwqer `ziixadïöøç äéäL ïBâk ¤¨¨©¨¨§¤¨¨©§¨

åéðôì çpeîznxeb df ovxg zlik` zripn oi`e ,card iptl - ¨§¨¨
ie`x epi`y oeik ,lek`l xg` xac el oi`yk elit` dyleg

,jk lk dlik`líéøãð éabgn eilr xeq` ovxgd m` -xcp zn ©¥§¨¦
wx ixd ,[eplk`i `ly xcpy]éàäaovxgøñzéîc àeäx`ya `le §©§¦§©

jkitle ,mixacéöî àìoec`ddéì éôk,øéæð éabcard laiw m` - Ÿ¨¥¨¥¥©¥¨¦
,xifp zeidl envr lréðéøçàa énð øñzéàcmipvxga - §¦§©©¦§©£¦¥

jkitl ,df ovxga wx `le ,mixg` zeleky`aeéöîoec`ddéì éôk ¨¥¨¥¥
,eyilgdl lelr zexifpd ly dneiwy oeik ,ezexifp lr xearl

.llk zeleky`e mipvxg lek`l leki epi` ixdy
:ddnz `xnbdïðé÷ñò àì éî íéøãð éaâå`ziixad dwqr `l ike - §©¥§¨¦¦Ÿ©§¦¨

ote`a mbàkéìccard iptlïöøç éàä àlà,xcpa eilr xeq`y §¥¨¤¨©©§¨
,lek`l xg` xac el oi`edéì ìéëà àì éàcovxg eze`l,Léìç §¦Ÿ¨¦¥¨¦

.oec`d edtki `l dnle
:zvxzn `xnbd,éiaà øîà àlà`ziixad zpeekéøö' Baø änì'C ¤¨¨©©©¥§¨©¨¦
,úeøéæðì ,BúBtëì,xfpy dn miiwl aiig `di eze` dtki `l m`y ¦§¦§¦

éøö ïéàåCaxd,íéøãðì BúBtëì,llk milg mpi` card ixcp `l` §¥¨¦¦§¦§¨¦
,oec`d ziitk `la s`åokéøö Bðéàì BúBtëì C,äòeáLmb `l` §¥¨¦¦§¦§¨

,oec`l diepw eytpy meyn ,dlg ezreay oi` ditk `la
xeqi` ligdl leki card oi`e ,ytpd lr xeqi` `id dreayde

.el diepw dpi` eytpy oeik
:`xnbd zxxanàîòè éàîenvr lr lawl leki card oi`y ©©§¨

meyn ,zereaye mixcpàø÷ øîàc(c d `xwie)M Wtp F`'raXz i §¨©§¨¤¤¦¦¨©
miztUa `Hal,'áéèéäì Bà òøäìyexcl yieúeLø äáèä äî- §©¥¦§¨©¦§¨©§¥¦¨£¨¨§

jk ,dpnn rpnidl xyt`e dzeyrl rayidl xyt`yäòøä óà©£¨¨
,úeLø,dn xac lek`ln rpnidl raypy oebkeíéøçàì òøäì àöé §¨¨§¨©©£¥¦

drxd `idyBãéa úeLøä ïéàLzreay s`e ,dlg dpi`e ,dzeyrl ¤¥¨§§¨
:dlg dpi`e ,epec`l aiiegn `edy oeik ,mixg`l drxd `id card

äðùî
øáòcardåéðt ãâðkîlaiwy xg` epnn gxay xnelk ,oec`d ly ¨©¦§¤¤¨¨

,zexifp envr lräzLé àì øîBà øéàî éaødlg dzry oeik ,oii ©¦¥¦¥Ÿ¦§¤
zlren ditkd oi`e ,eipec` zeyx zgz epi`y xg`n ,zexifp eilr

.df onfläzLé øîBà éñBé éaøå:oii §©¦¥¥¦§¤

àøîâ
:dpynay zwelgnd mrha zwtzqn `xnbdìàeîLãa àîéì¥¨§¦§¥

éâìôéî÷,l`eny ly epica miwlegy xn`p `ny -,ìàeîL øîàc ¨¦§§¥§¨©§¥
éøö Bðéàå úeøéçì àöé ,Bcáò øé÷ônä,øeøçéL èb Cyúéà øéàî éaø ©©§¦©§¨¨§¥§¥¨¦¥¦§©¦¥¦¦

ìàeîLc déìcard z` `iven cal xwtddy ,l`enyk xaeq - ¥¦§¥
ixd ,epec` epnn y`iizpe card gxa m` mb oicd `ed oke ,zexigl
milydl jixv okle ,xxgzype xexgiy hb `la xwtdk df

eli`e .zncewd dpyna x`eank ,ezexifpdéì úéì éñBé éaø©¦¥¥¥
,ìàeîLcxexgiy hb card laiw `ly onf lky xaeq `ed `l` ¦§¥

.oii zizya oiicr xzen `ede ,zexigl `vi `l oiicr
:`xnbd dgecìàeîLc eäì úéà àîìò éleëc ,àìoi`y Ÿ§¥¨§¨¦§¦§¥

,epec` ci zgzn card z` `iven cal xwtde ,xexgiy hba jxev
oec`d y`iizp `ly ote`a zwqer epiziibeqe ,xwtdk ye`iie

,zexigl `vi `ly mlek miceneäzLé øîàc ïàî àlà[iqei iax] ¤¨©§¨©¦§¤
,øáñyøãä øcäéî óBñ óBñcard xefgi -déab éúàåiptl `eaie - ¨©¦£©¨©§¨¥©¥

jkitle ,epec`àøîç ézLéìxfgy mcew mbLeçëéì àìc éëéä ék ¦§¥©§¨¦¥¦§Ÿ¦§
,xefgiykl yegk didi `ly ick -äzLé àì øîàc ïàîìeiax] §©§¨©Ÿ¦§¤

[xi`nàøòö déì éåäéì øáñ,zezyl leki epi`y jkn xrhviy - ¨©¤¡¥¥©£¨
déab øcäéìc éëéä ékzgz `edyk ixdy] eil` xefgiy ick - ¦¥¦§¦£©©¥

:dizyn erpnl oec`d zpwz ef ixde ,[zezyl leki `ed epec`
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שמושבע הוא בכל טוב, והוא חדש הכללי - שנמשכים עניניו על כל השנה, ובלבד שתהיינה התומ"צ, 

הצנור והכלים להמשכת וקבלת ברכות והשפעות השי"ת.

וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

המשך מהעמוד קע



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc xifp(ycew zay meil)

äðùî
dzid `ly zn z`neh `idy ,'medzd z`neh'a zwqer epizpyn
dpi`y meyn 'medzd z`neh' z`xwpe ,mlera mc` meyl dreci
x`yn zcgein `lew da epivne .medzk zxzqen `l` ,dielb

.ze`neh
çlébL øéæðmeia eizepaxw `iady xg` ely dxdh zglbz ¨¦¤¦©

,cg`e miyelydàîè àeäL Bì òãBðåjeza `nhpy ,zn z`neha §©¤¨¥
,ezexifp iniíàa `nhpy el rcepäòeãé äàîeè,dlibx d`neh - ¦§¨§¨

df ixdøúBñ,dligzn zexifp zepnle xefgl eilre ,ezexifp z` ¥
íàåa `nhpy el rcepúàîeèdøúBñ Bðéà ,íBäzepi`e ,ezexifp z` §¦§©§¥¥

.dxdh zexifp zepnle aeyl jixv
la`íà`nhpy el rcepCk ïéa ,çléb àlL ãò`nhp m` oia - ¦©¤Ÿ¦©¥¨

,dreci d`nehaCk ïéáedf ixd ,medzd z`neha `nhp m` oia - ¥¨
øúBñmeyne .dligzn zexifp zepnle aeyl eilre ,ezexifp z` ¥

z`neh zngn ezexifp xzeq epi`y] ef dkld dxn`p `ly
xifp zxez eilr oi` xaky xg` el rcepy ote`a `l` ,[medzd

.okl mcew el rcepyk `le
:oicd ihxt z` zxxan dpynd,ãöékm`ãøéxifpdäøòîa ìBaèì ¥©¨©¦§¦§¨¨

,[cigid zeyx `id dxrne] uxy z`nehnåmyn `viy xg`l §
àöîðon zifkd,äøònä ét ìò óö úîlid`d `ny wtzqdl yie ¦§¨¥¨©¦©§¨¨

df ixd ,eilr,àîèrcepy s`e ,`nh cigid zeyxa d`neh wtqy ¨¥
`l` ,medzd z`nehk ef d`neh oic oi` ,gliby xg` df wtq el

.dqekn dpi`e dielb `idy xg`n ,dreci d`nehk
m` la`àöîðznd on zifkòweLîdqekneäøònä ò÷ø÷a ¦§¨§¨§©§©©§¨¨

,medzd z`neh `id efy ,[rbp i`ceay ote`a] ea lahy mewna
m` ,ielz epic if` ,dqekn d`neh `idy oeikø÷äì ãøéxxwzdl - ¨©§¨¥

dqekn d`neh d`vnpy el rcep gliby xg`e ,cala dxrnd ina
df ixd ,dxrnd rwxwa,øBäèdkldd dxn`p df ote`ay meyn ¨

myl cxie ,zn z`neha `nh did m` mpn` ,'medzd z`neh' ly
e leahlúî úàîehî øähéì,`iade ezexifp ini dpn jk xg`e ¦¨¥¦§©¥

df ixd ,xacd el rcepe ,glibe eizepaxwàîè`ly ,ezexifp xzeqe ¨¥
oeik ,zxzeq dpi` 'medzd z`neh'y dkldd dxn`p dfaú÷æç'L¤¤§©

'àîè àîèea `le ,`nh x`ypy `nh didy in ly ezwfgy - ¨¥¨¥
,medzd z`nehn exdhl dkldd dxn`p'øBäè øBäè ú÷æç'å- §¤§©¨¨

dkld ea xnel jiiy jkitle ,xedh x`ypy `id xedh ly ezwfgy
xzeq epi` ,medzd z`neha `nhpy gelib xg` el rcep m`y ,ef

meyn .ezexifp z`øácì íéìâøLz` cinrdl xzei xazqn jky - ¤©§©¦©¨¨
zcnln dkldde ,okl mcew xedh xifpd didy ote`a dkldd

:xedh x`yp `edy

àøîâ
:oicd xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðî`lew micnl oipn - §¨¨¥¦¥

,efàø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîàxifp zyxta(h e xacna),úeîé éëå' ¨©©¦¤§¨¨§¨©§¨§¦¨
íBàút òúôa åéìò úîzaizn yexcl yie ,'Fxfp W`x `Ohe'åéìò' ¥¨¨§¤©¦§§¦¥Ÿ¦§¨¨

`l` `nh epi`yBì úøåeçîa,el drecie dxexa d`nehdyk - ¦§¤¤
.dreci dpi`y medzd z`neh `idyk `le

àø÷ øîà ,øîà Lé÷ì Léøipy gqt zyxta(i h xacna)Wi` Wi`' , ¥¨¦¨©¨©§¨¦¦
ä÷Bçø Cøãá Bà Lôðì àîè äéäé ékgqt dUre mkizxcl F` mkl ¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©

`nhd z` aezkd jnqy ixd .[ipy gqt zeyrl eilry] ''dl©
dkixvy ,`a epcnlle ,dwegx jxca didy inl zn z`neha

zeidl d`nehdCøc äî ,Cøc ék`idìk óà ,éeìâad`neh s` - ¦¤¤©¤¤§¨©Ÿ
ipy gqt zeyrle aeyl dzngn jixvy,éeìâa`nhpy in la` §¨

epi` ,[gqtd ziiyr xg` el rcepe] dielb dpi`y medzd z`neha
gqt zeyrle aeyl jixv.ipy

:dywn `xnbdïðúcä àlàå`ziixaa(a"r onwl),úàîeè éäBæéà §¤¨¨¦§©¥¦§©
døékî BðéàL ìk ,íBäzämc` elit`íìBòä óBña ãçàìáà ,m` ©§¨¤¥©¦¨¤¨§¨¨£¨

døékîmc` wx elit`,ãçà`l` o`k `vnp epi` m` s`eóBña ©¦¨¤¨§
,íìBòäxak mewn lkníBäzä úàîeè Bæ ïéà,dreci d`neh `l` ¨¨¥§©©§
,dyweøîàc ïàîì àîìLan micnely [yiwl yix],'Cøc ék' ¦§¨¨§©§¨©¦¤¤

ok m` ,jxc enk dielb zeidl d`nehd dkixvy,øétLmc` m`y ©¦
,medzd z`neh zaygp dpi` dxikn mlerd seqaïàîì àlà¤¨§©

øîàc'eilr zn zEni ike'n micnely [xfrl` iax]ék ,Bì úøåeçîa §¨©§¦¨¥¨¨¦§¤¤¦
døékîmc` ,d`nehd z` -éåä éàî ,íìBòä óBña ãçà,jka dn - ©¦¨¤¨§¨¨©¨¥

,dxikn cg` eze`y s` ixd ,medzd z`nehk aygiz `l recne
.'el zxeegn dpi`' `ide ,dxikn xifpd oi`

eúå,yiwl yixl oiae xfrl` iaxl oia ,dyw cere -àéðúc àä §¨§©§¨
`ziixaa(a"r onwl),Cøc ìL daçøì ákLeî úî àöBnäzgz oenh ©¥¥§¨§¨§¨¤¤¤

,`nhpe eilr lid`d i`cea my xaerdy ote`a ,zexexv e` oazl
äîeøúamy xary in ,dnexz iabl -.àîèmpn`úéiNòáe øéæða ¦§¨¨¥§¨¦©£¦©

çñtegqt zeyrl jldy mc` e` ,ezexifp inia xifp my xar m` - ¤©
df ixd ,[gqtd dyrpe xifpd glib xake]øBäèz` xzeq epi`e ¨

,dywe ,ipy gqt zeyrle aeyl jixv epi`e ,ezexifpàðL éàî- ©§¨
myk ixd ,dnexzn gqt dyere xifp ly mpic welg recn
mb cenll yi jk ,gqt dyern xifp e` xifpn gqt dyer micnly

.xedh `di medzd z`neha `nhpdy ,dnexz enk mipic x`yl
:dwiqn `xnbdíBäzä úàîeè àlàgqt dyere xifpl dxzedy ¤¨§©©§

dì éøéîb àøîbmd miweqtde ,ipiqn dynl `id dkld - §¨¨§¦¥¨
,gqt dyere xifpa `l` ef dkld dxn`p `le ,`nlra zezknq`

:d`nehd z` xikny mlerd seqa cg` oi`y ote`a wxe
:epizpyna epipyíà`nhpy el rcep'eëå çléb àlL ãòoiae jk oia ¦©¤Ÿ¦©§

:xzeq jk:`xnbd zxxanàpz ïàîepizpyn ly `pzd edin - ©©¨
,zglbza xacd z` dlezd,ïðçBé éaø øîàk epizpynøæòéìà éaø ¨©©¦¨¨©¦¡¦¤¤
,úákòî úçìâz øîàc ,àéärcep m`y ,zglbza ielz xacd okle ¦§¨©¦§©©§©¤¤

diptl m`e xzeq epi` dixg` eldpi`y minkg zrcl la` ,xzeq
el rcep m` ielz xacd ,oaxwd mc zwixf zrn xifp epi`e ,zakrn

glib `l oiicry s` ,dixg`l e` dwixfd mcew.
:zwtzqn `xnbdàîèð ,àîç øa éîø éòaxifpdúàìî CBúaini ¨¥¨¦©¨¨¦§¨§§Ÿ

,medzd z`neha ezexifpBì òãBðåwx `nhpyúàìî øçàìini §©§©©§Ÿ
jk oiae jk oia' epizpyna xn`p jk lry ,gelibd mcewe ezexifp

,'xzeq,eäîm`døúad onf,ïðéìæà äòéãéeli`k xacd aygpe ©¨©§¦¨©§¦¨
`nhpz`neh ef dzid eiykr cr ixdy] el rcepy drya eiykr

,[drcep `ly medzdBà ,àéä úàìî øçà äòéãéå`nyàìonf ¦¦¨©©§Ÿ¦Ÿ
`nhp ixde ,lreta d`nehd onf `l` ,raewd `ed d`nehd zrici

:wtqd dna zxxan `xnbd .ezexifp ini z`ln jezaéàîìeedn - §©
m` wtzqd m` ,`ng xa inx ly oecipdøzñéîìdf ote`a m`d - §¦§©

,oldlck ,dpynd on z`f heytl ozip ixd ,xzeq
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

אתענין לדעת אם יש לו קביעות עתים בתורת החסידות אשר לימוד זה מביא לידי אהבת השם 

ויראת השם )ולהעיר מהלכות יסודי התורה ריש פרק ב'(, אשר הם מהמצות שחיובם תמידי ולא יפסק 

מעל האדם אפי' רגע כל ימיו וכמ"ש באגרת המחבר ריש ספר החינוך.

בברכה.

miwxt dyelya` cenr bq sc ± iriax wxtxifp
äðùîçìéâù øéæð.ely cg`e miyly meia dxdh zglbz Ðàîè àåäù åì òãåðåÐ

`iady mcew ,meia eal z`ln xg`l `nhpy oia ,z`ln jeza `nhpy oia .zn z`neha

.glibye eizepaxwäòåãé äàîåè íà.lkd z` xzeq df ixd Ð `nhpy drya dzid Ð

`l` xzeq epi` Ð dreci d`neha elit` ,eizepaxw z`ad xg`l cr `nhp `l la`

:(`,fn xifp) "oipin dyly" wxta opzck ,dray

`pniwe`e .'ek mincd on cg` eilr wxfpy in

.`l eze xzeq dray lkd ixaclc `xnbaíàå
çìéâ àìù ãòmeia ea oia ,`nhpy el rcep Ð

.z`ln ini jeza `nhpy oiaêë ïéáå êë ïéáÐ

Ð medzd z`neha oia ,dreci d`neha oia

.lkd z` xzeqãöéëmedzd z`neh `id Ð

xzeq epi`y?cxie ,zn z`neha `nhp m`

`viy xg`le ,ely iriay meia dxrna leahl

gztay mind ipt lr sv `edy zn myl `vn

Ð leahl my cxiyk ea xikd `l `ede ,dxrnd

el rcep `l m` elit`e .medzd z`neh ef oi`

myl cxi `l m` elit`e ,gelib xg`l cr

z` xzeqe ,`nh df ixd Ð xwdl `l` leahl

.lkdäøòîä ò÷ø÷á ò÷åùî àöîð íà ìáàÐ

,welig yi efa ,sv did `l qpkpy dryay

.`nh `edy minrte xedh `edy minrt

rcepe ,xwdl `l` da qpkp `le ,myl qpkpyk

cbpk rweyn zn myl `vnpy gelib xg`l el

z`neh `id efc ,xedh df ixd Ð dxrnd it

,znd z`nehn xdhil myl cxi la` .medzd

ixd Ð gelib xg`l elit`e ,el rcep jk xg`e

`idy it lr s` ,lkd z` xzeqe ,`nh df

.medzd z`nehàîè àîè ú÷æçùecinrd Ð

.`nh zwfgaøåäè ú÷æçåzwfga myl cxei Ð

.xedhøáãì íéìâøùoi`xp mixacdy ,xnelk Ð

,ezwfg lr `nhe ezwfg lr cnrd xedhc ,jk

.`nh `nh zwfge ,xedh xedh zwfg iedize

àøîâåì úøååçîáoebk ,el dxexaa Ð

d`neh lr `l la` ,xzeq Ð dreci d`neh

.el dreci dpi`yàø÷ øîà øîà ùé÷ì ùéøåÐ

jxca e` ytpl `nh didi ik" gqt dyer iab

."dwegxéåìâá äàîåè óà éåìâá êøã éëÐ

iccd ik gqt dyere xifp mewn lkac ,xifpl oicd `ede .`lc medzd z`neh iwet`l

.edpipêøã éë øîàã ïàîì àîìùámlerd seqa dxikn cg`c oeikc .xity ,ielbac Ð

.ielb ied Ðíìåòä óåñá ãçà äøéëî éë åì úøååçîá øîàã ïàîì àìàied i`n` Ð

`nh?!el zxeegn dpi` `deåúå,jxc ik xn`c o`nl oia el zxeegna xn`c o`nl oia Ð

i`n ,'ek akyen zn `vend :`ipzc `d ,diab dxzed medzd z`neh `ziixe`cnc oeik

xedh iedc gqt dyere xifp iabe ,`nh iedc dnexz iab `py?àøîâ íåäúä úàîåè àìà
äì éøéîâ.d`nhn dpi` cala gqt dyere xifplc ,dl ixinb ikde ,d`nhn dpi`c Ð

.`nh ied ikd meyne ,`zklid opixnb `l Ð dnexzl la`àðú ïàîel rcep m`c Ð

.xzeq ,eizepaxw `iady it lr s` ,gelib mcewøîàã àéä øæòéìà éáø ïðçåé éáø øîà
ixac ,olek miyrn xg` Ð "oii xifpd dzyi xg`e" :(`,en xifp) "oipin dyly" wxta Ð

.lkd z` xzeqe ,inc z`ln jeza el rcepy ink Ð glib `l oiicrc oeikc .xfril` iax

.xzeq epi` aey Ð mincd on cg` eilr wxfpy oeik ,opaxl i`càîèð àîç øá éîø éòá
ini jeza medzd z`neha Ðmcewe eizepaxw z`ad mcew ,z`ln xg`l el rcepe ,z`ln

.gelibïðéìæà äòéãé øúá åäîdpi` medzd z`nehc opixnbc `dc opixn` in ,xnelk Ð

`nlic e` ,z`ln inia `nhpc `kid elit` ,z`ln xg`l `ied dricic `kid zxzeq

eizepaxw z`ad xg`l elit`e ,z`ln xg`l el rcepc ab lr s` ,z`ln inia `nhpc oeik

Ð ikd dil `irainwc `ng xa inxle .xzeqe ,el dxzed medzd z`nehc opixn` `l Ð

.llk xzeq epi` e` xzeq i` ikd dil `irainw ikdl ehn`e ,'ipzn dil `riny `l
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øéæðglibym`e ,xzeq Ð `id dreci d`neh m` .`nh `edy rcepe dxdh zglbz Ð

`xnbae .medzd z`neh dzid xary mewnay el rcepy xnelk ,`id medzd z`neh

.dl ixinb `zklid ikde .dxikn mlera cg` oi`y Ð medzd z`neh `id efi` yxtn

íàglib `ly crz`neha oia dreci d`neha oia ,xzeq jk oiae jk oia ,el rcep Ð

Ð dxzq `lc medzd z`neh ixinb ikc .medzd

mcew el rcep la` ,gliby xg` el rcepyk `wec

.xzeq Ð gliby

ãöéëdxrna leahl cxi medzd z`neh oic

on zifk `vnpe ,uxy z`neh liaya

on zifk did m` wtq ,dxrnd ipt lr sv znd

e` ,lid`de lahy drya dxrnd jeza znd

wtqc ,`nh Ð lahy drya my did `l `ny

,el rcep m`e .`nh ewtq [cigid] zeyxa d`neh

ik s` opixn` `le ,`nh Ð gliby xg` elit`

Ð lahy drya dxrnd jez znd on zifk did

mey oi`y oeikc ,medzd z`neh meyn xedh `di

.dreci d`nehk dil ded Ð dilr dqkn xac

ò÷åùîdxrnd rwxwaixwin i`ce f` Ð

cxi jkle ,medzd z`neh xity

rcep gliby oexg` meile .xwdld`neh dze` el

.`ed medzd z`nehc meyn ,xedh Ð

øäèéìz`nehn xdhil cxi m` .zn z`nehn

ezexifp ini dpne xfgy xg`e ,znd

zndn zifk did dxrnl cxiyk el rcep glibe

ikc .`nh `nh zwfgy ,`nh Ð dxrna rweyn

mc`l `wec Ð xzed znc medzd z`nehc ixinb

.zn z`neh zwfga did `ly

ú÷æçùxacl milbxy (xnelk) `nh `nh

li`ed :xnel yi lecb mrhy xnelk

z`neh dxzed `l Ð zn z`neh zwfga `ede

,leahl cxi `yixa hiwpc `de .elv` medzd

`yixc .xacl mrh ozil yi Ð xwdl cxi `tiqae

`nzqnc ,leahl cxi ik s` ,ol rnyn `w `zeax

,eiaiaq d`neh `dz `ly ahid oiire wcwc

`nh mewn lkn Ð dxrnd it lr sv zn `vnpe

`zeax `tiqe .cigid zeyxa d`neh wtq meyn

wecal ekxc oi`e ,xwdl cxi ik s` ,ol rnyn `w

z`neh iedc meyn ,xedh Ð dxrnd rwxwa rweyn ik mewn lkn Ð eiaiaq wcwcle

.medzdúøååçîáelseqa cg` da xikd `le ,zxeegn dpi`y medzd z`neha la` Ð

.xzeq epi` f` Ð mlerdéáøjxc ik xn` yiwl oa oernyyi`" aizk gqt dyer iab Ð

,jxc ik xn`p ,jxcl ytpl `nh jnqcne "mkl dwegx jxca e` ytpl `nh didi ik yi`

,ikd cenlzd xn`w `l (a,`t migqt) "oilev cvik" wxta la` .gqt dyern xifp opixnbe

"dwegx jxca e`" aizkc Ð olpn gqt dyer ,xifp `pgky` .el zxeegna :mzd `zi` ikde

.[gqt] dyern xifp ixinb `le ,ibilt `lc mzd rnyn ,'ek jxc ik

àìàied i`n mlerd seqa cg` dxikn ik el zxeegna xn`c o`nl"oilev cvik" wxtae Ð

,`nlr ilek da ircic cr `nip Ð jxc ik xn`c o`nl :xn`wc ,ikd xn`w `l (my)

.jxc ik

øéæðìxedh gqt dyere.jenqa ziyixtck ,medzd z`neha ixiine Ðéàîå`py

gqt dyere xifpn dnexz`ibeqc ,`kxit i`d `zil (my) "oilev cvik" wxta Ð

.ixinb medzd z`neh `l` ,iccd` ixinbc dl zil mzdcïàîiax opgei iax xn` `pz

zakrn zglbz xn`c `id xfril`zakrn dpi` zglbzc ixn`c opaxlc .oiia zezyln Ð

.gliby ink glib `ly cr el rcepy oke ,xifp zxez cer [eilr] oi` mcd wxfpy xg` ok m` Ð

el rcep elit` dvxn medzd z`neh :iy` ax xa xn xn` (my) "oilev cvik" wxtac :dniz

.gelib mcew ,xzeq dwixf xg`l elit` Ð xfril` iaxc `ail` [i`] `zyde .dwixf mcew

`kdc ,xfril` iaxl gelib mcewk zakrn opaxl dwixf mcew `d Ð opaxc `ail` i`e

oerh oi`y ,ixiin gqt dyer iablc :xnel yi !`nlr ilekl xzeq akrnd xacc rnyn

cner mcd ied ok m` Ð gqtd hgypy oeikc ,xfril` iaxl oia opaxl oia `iz`e ,gelib

ievix ici lr epiid Ð dvxn medzd z`neh mzd opixn`c `dc :xnel yi cere .`id dytp it`a devn Ð zglbz la` .hgypy oeik ,xzeq oi` jkle ,inc wexfk wxfil cnerd lke ,wxfil

.uiv ievx jiiy `l Ð zglbzd lr la` ,dwixf mcew s` dvxn jkle ,uivdéòáz`ln jez `nhip `ng ax,gelib mcew z`ln xg`l el rcepe ,medzd z`neha e` dreci d`neha Ð

.dray xzeqe opilf` drici xza e` ,miyly xzeqe opilf` d`neh xza ?edn `"xl
xn`
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc xifp(ycew zay meil)

äðùî
dzid `ly zn z`neh `idy ,'medzd z`neh'a zwqer epizpyn
dpi`y meyn 'medzd z`neh' z`xwpe ,mlera mc` meyl dreci
x`yn zcgein `lew da epivne .medzk zxzqen `l` ,dielb

.ze`neh
çlébL øéæðmeia eizepaxw `iady xg` ely dxdh zglbz ¨¦¤¦©

,cg`e miyelydàîè àeäL Bì òãBðåjeza `nhpy ,zn z`neha §©¤¨¥
,ezexifp iniíàa `nhpy el rcepäòeãé äàîeè,dlibx d`neh - ¦§¨§¨

df ixdøúBñ,dligzn zexifp zepnle xefgl eilre ,ezexifp z` ¥
íàåa `nhpy el rcepúàîeèdøúBñ Bðéà ,íBäzepi`e ,ezexifp z` §¦§©§¥¥

.dxdh zexifp zepnle aeyl jixv
la`íà`nhpy el rcepCk ïéa ,çléb àlL ãò`nhp m` oia - ¦©¤Ÿ¦©¥¨

,dreci d`nehaCk ïéáedf ixd ,medzd z`neha `nhp m` oia - ¥¨
øúBñmeyne .dligzn zexifp zepnle aeyl eilre ,ezexifp z` ¥

z`neh zngn ezexifp xzeq epi`y] ef dkld dxn`p `ly
xifp zxez eilr oi` xaky xg` el rcepy ote`a `l` ,[medzd

.okl mcew el rcepyk `le
:oicd ihxt z` zxxan dpynd,ãöékm`ãøéxifpdäøòîa ìBaèì ¥©¨©¦§¦§¨¨

,[cigid zeyx `id dxrne] uxy z`nehnåmyn `viy xg`l §
àöîðon zifkd,äøònä ét ìò óö úîlid`d `ny wtzqdl yie ¦§¨¥¨©¦©§¨¨

df ixd ,eilr,àîèrcepy s`e ,`nh cigid zeyxa d`neh wtqy ¨¥
`l` ,medzd z`nehk ef d`neh oic oi` ,gliby xg` df wtq el

.dqekn dpi`e dielb `idy xg`n ,dreci d`nehk
m` la`àöîðznd on zifkòweLîdqekneäøònä ò÷ø÷a ¦§¨§¨§©§©©§¨¨

,medzd z`neh `id efy ,[rbp i`ceay ote`a] ea lahy mewna
m` ,ielz epic if` ,dqekn d`neh `idy oeikø÷äì ãøéxxwzdl - ¨©§¨¥

dqekn d`neh d`vnpy el rcep gliby xg`e ,cala dxrnd ina
df ixd ,dxrnd rwxwa,øBäèdkldd dxn`p df ote`ay meyn ¨

myl cxie ,zn z`neha `nh did m` mpn` ,'medzd z`neh' ly
e leahlúî úàîehî øähéì,`iade ezexifp ini dpn jk xg`e ¦¨¥¦§©¥

df ixd ,xacd el rcepe ,glibe eizepaxwàîè`ly ,ezexifp xzeqe ¨¥
oeik ,zxzeq dpi` 'medzd z`neh'y dkldd dxn`p dfaú÷æç'L¤¤§©

'àîè àîèea `le ,`nh x`ypy `nh didy in ly ezwfgy - ¨¥¨¥
,medzd z`nehn exdhl dkldd dxn`p'øBäè øBäè ú÷æç'å- §¤§©¨¨

dkld ea xnel jiiy jkitle ,xedh x`ypy `id xedh ly ezwfgy
xzeq epi` ,medzd z`neha `nhpy gelib xg` el rcep m`y ,ef

meyn .ezexifp z`øácì íéìâøLz` cinrdl xzei xazqn jky - ¤©§©¦©¨¨
zcnln dkldde ,okl mcew xedh xifpd didy ote`a dkldd

:xedh x`yp `edy

àøîâ
:oicd xewn z` zxxan `xnbdéléî éðä àðî`lew micnl oipn - §¨¨¥¦¥

,efàø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîàxifp zyxta(h e xacna),úeîé éëå' ¨©©¦¤§¨¨§¨©§¨§¦¨
íBàút òúôa åéìò úîzaizn yexcl yie ,'Fxfp W`x `Ohe'åéìò' ¥¨¨§¤©¦§§¦¥Ÿ¦§¨¨

`l` `nh epi`yBì úøåeçîa,el drecie dxexa d`nehdyk - ¦§¤¤
.dreci dpi`y medzd z`neh `idyk `le

àø÷ øîà ,øîà Lé÷ì Léøipy gqt zyxta(i h xacna)Wi` Wi`' , ¥¨¦¨©¨©§¨¦¦
ä÷Bçø Cøãá Bà Lôðì àîè äéäé ékgqt dUre mkizxcl F` mkl ¦¦§¤¨¥¨¤¤§¤¤§¨¨¤§ŸŸ¥¤§¨¨¤©

`nhd z` aezkd jnqy ixd .[ipy gqt zeyrl eilry] ''dl©
dkixvy ,`a epcnlle ,dwegx jxca didy inl zn z`neha

zeidl d`nehdCøc äî ,Cøc ék`idìk óà ,éeìâad`neh s` - ¦¤¤©¤¤§¨©Ÿ
ipy gqt zeyrle aeyl dzngn jixvy,éeìâa`nhpy in la` §¨

epi` ,[gqtd ziiyr xg` el rcepe] dielb dpi`y medzd z`neha
gqt zeyrle aeyl jixv.ipy

:dywn `xnbdïðúcä àlàå`ziixaa(a"r onwl),úàîeè éäBæéà §¤¨¨¦§©¥¦§©
døékî BðéàL ìk ,íBäzämc` elit`íìBòä óBña ãçàìáà ,m` ©§¨¤¥©¦¨¤¨§¨¨£¨

døékîmc` wx elit`,ãçà`l` o`k `vnp epi` m` s`eóBña ©¦¨¤¨§
,íìBòäxak mewn lkníBäzä úàîeè Bæ ïéà,dreci d`neh `l` ¨¨¥§©©§
,dyweøîàc ïàîì àîìLan micnely [yiwl yix],'Cøc ék' ¦§¨¨§©§¨©¦¤¤

ok m` ,jxc enk dielb zeidl d`nehd dkixvy,øétLmc` m`y ©¦
,medzd z`neh zaygp dpi` dxikn mlerd seqaïàîì àlà¤¨§©

øîàc'eilr zn zEni ike'n micnely [xfrl` iax]ék ,Bì úøåeçîa §¨©§¦¨¥¨¨¦§¤¤¦
døékîmc` ,d`nehd z` -éåä éàî ,íìBòä óBña ãçà,jka dn - ©¦¨¤¨§¨¨©¨¥

,dxikn cg` eze`y s` ixd ,medzd z`nehk aygiz `l recne
.'el zxeegn dpi`' `ide ,dxikn xifpd oi`

eúå,yiwl yixl oiae xfrl` iaxl oia ,dyw cere -àéðúc àä §¨§©§¨
`ziixaa(a"r onwl),Cøc ìL daçøì ákLeî úî àöBnäzgz oenh ©¥¥§¨§¨§¨¤¤¤

,`nhpe eilr lid`d i`cea my xaerdy ote`a ,zexexv e` oazl
äîeøúamy xary in ,dnexz iabl -.àîèmpn`úéiNòáe øéæða ¦§¨¨¥§¨¦©£¦©

çñtegqt zeyrl jldy mc` e` ,ezexifp inia xifp my xar m` - ¤©
df ixd ,[gqtd dyrpe xifpd glib xake]øBäèz` xzeq epi`e ¨

,dywe ,ipy gqt zeyrle aeyl jixv epi`e ,ezexifpàðL éàî- ©§¨
myk ixd ,dnexzn gqt dyere xifp ly mpic welg recn
mb cenll yi jk ,gqt dyern xifp e` xifpn gqt dyer micnly

.xedh `di medzd z`neha `nhpdy ,dnexz enk mipic x`yl
:dwiqn `xnbdíBäzä úàîeè àlàgqt dyere xifpl dxzedy ¤¨§©©§

dì éøéîb àøîbmd miweqtde ,ipiqn dynl `id dkld - §¨¨§¦¥¨
,gqt dyere xifpa `l` ef dkld dxn`p `le ,`nlra zezknq`

:d`nehd z` xikny mlerd seqa cg` oi`y ote`a wxe
:epizpyna epipyíà`nhpy el rcep'eëå çléb àlL ãòoiae jk oia ¦©¤Ÿ¦©§

:xzeq jk:`xnbd zxxanàpz ïàîepizpyn ly `pzd edin - ©©¨
,zglbza xacd z` dlezd,ïðçBé éaø øîàk epizpynøæòéìà éaø ¨©©¦¨¨©¦¡¦¤¤
,úákòî úçìâz øîàc ,àéärcep m`y ,zglbza ielz xacd okle ¦§¨©¦§©©§©¤¤

diptl m`e xzeq epi` dixg` eldpi`y minkg zrcl la` ,xzeq
el rcep m` ielz xacd ,oaxwd mc zwixf zrn xifp epi`e ,zakrn

glib `l oiicry s` ,dixg`l e` dwixfd mcew.
:zwtzqn `xnbdàîèð ,àîç øa éîø éòaxifpdúàìî CBúaini ¨¥¨¦©¨¨¦§¨§§Ÿ

,medzd z`neha ezexifpBì òãBðåwx `nhpyúàìî øçàìini §©§©©§Ÿ
jk oiae jk oia' epizpyna xn`p jk lry ,gelibd mcewe ezexifp

,'xzeq,eäîm`døúad onf,ïðéìæà äòéãéeli`k xacd aygpe ©¨©§¦¨©§¦¨
`nhpz`neh ef dzid eiykr cr ixdy] el rcepy drya eiykr

,[drcep `ly medzdBà ,àéä úàìî øçà äòéãéå`nyàìonf ¦¦¨©©§Ÿ¦Ÿ
`nhp ixde ,lreta d`nehd onf `l` ,raewd `ed d`nehd zrici

:wtqd dna zxxan `xnbd .ezexifp ini z`ln jezaéàîìeedn - §©
m` wtzqd m` ,`ng xa inx ly oecipdøzñéîìdf ote`a m`d - §¦§©

,oldlck ,dpynd on z`f heytl ozip ixd ,xzeq
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miwxt dyelya` cenr bq sc ± iriax wxtxifp
äðùîçìéâù øéæð.ely cg`e miyly meia dxdh zglbz Ðàîè àåäù åì òãåðåÐ

`iady mcew ,meia eal z`ln xg`l `nhpy oia ,z`ln jeza `nhpy oia .zn z`neha

.glibye eizepaxwäòåãé äàîåè íà.lkd z` xzeq df ixd Ð `nhpy drya dzid Ð

`l` xzeq epi` Ð dreci d`neha elit` ,eizepaxw z`ad xg`l cr `nhp `l la`

:(`,fn xifp) "oipin dyly" wxta opzck ,dray

`pniwe`e .'ek mincd on cg` eilr wxfpy in

.`l eze xzeq dray lkd ixaclc `xnbaíàå
çìéâ àìù ãòmeia ea oia ,`nhpy el rcep Ð

.z`ln ini jeza `nhpy oiaêë ïéáå êë ïéáÐ

Ð medzd z`neha oia ,dreci d`neha oia

.lkd z` xzeqãöéëmedzd z`neh `id Ð

xzeq epi`y?cxie ,zn z`neha `nhp m`

`viy xg`le ,ely iriay meia dxrna leahl

gztay mind ipt lr sv `edy zn myl `vn

Ð leahl my cxiyk ea xikd `l `ede ,dxrnd

el rcep `l m` elit`e .medzd z`neh ef oi`

myl cxi `l m` elit`e ,gelib xg`l cr

z` xzeqe ,`nh df ixd Ð xwdl `l` leahl

.lkdäøòîä ò÷ø÷á ò÷åùî àöîð íà ìáàÐ

,welig yi efa ,sv did `l qpkpy dryay

.`nh `edy minrte xedh `edy minrt

rcepe ,xwdl `l` da qpkp `le ,myl qpkpyk

cbpk rweyn zn myl `vnpy gelib xg`l el

z`neh `id efc ,xedh df ixd Ð dxrnd it

,znd z`nehn xdhil myl cxi la` .medzd

ixd Ð gelib xg`l elit`e ,el rcep jk xg`e

`idy it lr s` ,lkd z` xzeqe ,`nh df

.medzd z`nehàîè àîè ú÷æçùecinrd Ð

.`nh zwfgaøåäè ú÷æçåzwfga myl cxei Ð

.xedhøáãì íéìâøùoi`xp mixacdy ,xnelk Ð

,ezwfg lr `nhe ezwfg lr cnrd xedhc ,jk

.`nh `nh zwfge ,xedh xedh zwfg iedize

àøîâåì úøååçîáoebk ,el dxexaa Ð

d`neh lr `l la` ,xzeq Ð dreci d`neh

.el dreci dpi`yàø÷ øîà øîà ùé÷ì ùéøåÐ

jxca e` ytpl `nh didi ik" gqt dyer iab

."dwegxéåìâá äàîåè óà éåìâá êøã éëÐ

iccd ik gqt dyere xifp mewn lkac ,xifpl oicd `ede .`lc medzd z`neh iwet`l

.edpipêøã éë øîàã ïàîì àîìùámlerd seqa dxikn cg`c oeikc .xity ,ielbac Ð

.ielb ied Ðíìåòä óåñá ãçà äøéëî éë åì úøååçîá øîàã ïàîì àìàied i`n` Ð

`nh?!el zxeegn dpi` `deåúå,jxc ik xn`c o`nl oia el zxeegna xn`c o`nl oia Ð

i`n ,'ek akyen zn `vend :`ipzc `d ,diab dxzed medzd z`neh `ziixe`cnc oeik

xedh iedc gqt dyere xifp iabe ,`nh iedc dnexz iab `py?àøîâ íåäúä úàîåè àìà
äì éøéîâ.d`nhn dpi` cala gqt dyere xifplc ,dl ixinb ikde ,d`nhn dpi`c Ð

.`nh ied ikd meyne ,`zklid opixnb `l Ð dnexzl la`àðú ïàîel rcep m`c Ð

.xzeq ,eizepaxw `iady it lr s` ,gelib mcewøîàã àéä øæòéìà éáø ïðçåé éáø øîà
ixac ,olek miyrn xg` Ð "oii xifpd dzyi xg`e" :(`,en xifp) "oipin dyly" wxta Ð

.lkd z` xzeqe ,inc z`ln jeza el rcepy ink Ð glib `l oiicrc oeikc .xfril` iax

.xzeq epi` aey Ð mincd on cg` eilr wxfpy oeik ,opaxl i`càîèð àîç øá éîø éòá
ini jeza medzd z`neha Ðmcewe eizepaxw z`ad mcew ,z`ln xg`l el rcepe ,z`ln

.gelibïðéìæà äòéãé øúá åäîdpi` medzd z`nehc opixnbc `dc opixn` in ,xnelk Ð

`nlic e` ,z`ln inia `nhpc `kid elit` ,z`ln xg`l `ied dricic `kid zxzeq

eizepaxw z`ad xg`l elit`e ,z`ln xg`l el rcepc ab lr s` ,z`ln inia `nhpc oeik

Ð ikd dil `irainwc `ng xa inxle .xzeqe ,el dxzed medzd z`nehc opixn` `l Ð

.llk xzeq epi` e` xzeq i` ikd dil `irainw ikdl ehn`e ,'ipzn dil `riny `l
øîà
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øéæðglibym`e ,xzeq Ð `id dreci d`neh m` .`nh `edy rcepe dxdh zglbz Ð

`xnbae .medzd z`neh dzid xary mewnay el rcepy xnelk ,`id medzd z`neh

.dl ixinb `zklid ikde .dxikn mlera cg` oi`y Ð medzd z`neh `id efi` yxtn

íàglib `ly crz`neha oia dreci d`neha oia ,xzeq jk oiae jk oia ,el rcep Ð

Ð dxzq `lc medzd z`neh ixinb ikc .medzd

mcew el rcep la` ,gliby xg` el rcepyk `wec

.xzeq Ð gliby

ãöéëdxrna leahl cxi medzd z`neh oic

on zifk `vnpe ,uxy z`neh liaya

on zifk did m` wtq ,dxrnd ipt lr sv znd

e` ,lid`de lahy drya dxrnd jeza znd

wtqc ,`nh Ð lahy drya my did `l `ny

,el rcep m`e .`nh ewtq [cigid] zeyxa d`neh

ik s` opixn` `le ,`nh Ð gliby xg` elit`

Ð lahy drya dxrnd jez znd on zifk did

mey oi`y oeikc ,medzd z`neh meyn xedh `di

.dreci d`nehk dil ded Ð dilr dqkn xac

ò÷åùîdxrnd rwxwaixwin i`ce f` Ð

cxi jkle ,medzd z`neh xity

rcep gliby oexg` meile .xwdld`neh dze` el

.`ed medzd z`nehc meyn ,xedh Ð

øäèéìz`nehn xdhil cxi m` .zn z`nehn

ezexifp ini dpne xfgy xg`e ,znd

zndn zifk did dxrnl cxiyk el rcep glibe

ikc .`nh `nh zwfgy ,`nh Ð dxrna rweyn

mc`l `wec Ð xzed znc medzd z`nehc ixinb

.zn z`neh zwfga did `ly

ú÷æçùxacl milbxy (xnelk) `nh `nh

li`ed :xnel yi lecb mrhy xnelk

z`neh dxzed `l Ð zn z`neh zwfga `ede

,leahl cxi `yixa hiwpc `de .elv` medzd

`yixc .xacl mrh ozil yi Ð xwdl cxi `tiqae

`nzqnc ,leahl cxi ik s` ,ol rnyn `w `zeax

,eiaiaq d`neh `dz `ly ahid oiire wcwc

`nh mewn lkn Ð dxrnd it lr sv zn `vnpe

`zeax `tiqe .cigid zeyxa d`neh wtq meyn

wecal ekxc oi`e ,xwdl cxi ik s` ,ol rnyn `w

z`neh iedc meyn ,xedh Ð dxrnd rwxwa rweyn ik mewn lkn Ð eiaiaq wcwcle

.medzdúøååçîáelseqa cg` da xikd `le ,zxeegn dpi`y medzd z`neha la` Ð

.xzeq epi` f` Ð mlerdéáøjxc ik xn` yiwl oa oernyyi`" aizk gqt dyer iab Ð

,jxc ik xn`p ,jxcl ytpl `nh jnqcne "mkl dwegx jxca e` ytpl `nh didi ik yi`

,ikd cenlzd xn`w `l (a,`t migqt) "oilev cvik" wxta la` .gqt dyern xifp opixnbe

"dwegx jxca e`" aizkc Ð olpn gqt dyer ,xifp `pgky` .el zxeegna :mzd `zi` ikde

.[gqt] dyern xifp ixinb `le ,ibilt `lc mzd rnyn ,'ek jxc ik

àìàied i`n mlerd seqa cg` dxikn ik el zxeegna xn`c o`nl"oilev cvik" wxtae Ð

,`nlr ilek da ircic cr `nip Ð jxc ik xn`c o`nl :xn`wc ,ikd xn`w `l (my)

.jxc ik

øéæðìxedh gqt dyere.jenqa ziyixtck ,medzd z`neha ixiine Ðéàîå`py

gqt dyere xifpn dnexz`ibeqc ,`kxit i`d `zil (my) "oilev cvik" wxta Ð

.ixinb medzd z`neh `l` ,iccd` ixinbc dl zil mzdcïàîiax opgei iax xn` `pz

zakrn zglbz xn`c `id xfril`zakrn dpi` zglbzc ixn`c opaxlc .oiia zezyln Ð

.gliby ink glib `ly cr el rcepy oke ,xifp zxez cer [eilr] oi` mcd wxfpy xg` ok m` Ð

el rcep elit` dvxn medzd z`neh :iy` ax xa xn xn` (my) "oilev cvik" wxtac :dniz

.gelib mcew ,xzeq dwixf xg`l elit` Ð xfril` iaxc `ail` [i`] `zyde .dwixf mcew

`kdc ,xfril` iaxl gelib mcewk zakrn opaxl dwixf mcew `d Ð opaxc `ail` i`e

oerh oi`y ,ixiin gqt dyer iablc :xnel yi !`nlr ilekl xzeq akrnd xacc rnyn

cner mcd ied ok m` Ð gqtd hgypy oeikc ,xfril` iaxl oia opaxl oia `iz`e ,gelib

ievix ici lr epiid Ð dvxn medzd z`neh mzd opixn`c `dc :xnel yi cere .`id dytp it`a devn Ð zglbz la` .hgypy oeik ,xzeq oi` jkle ,inc wexfk wxfil cnerd lke ,wxfil

.uiv ievx jiiy `l Ð zglbzd lr la` ,dwixf mcew s` dvxn jkle ,uivdéòáz`ln jez `nhip `ng ax,gelib mcew z`ln xg`l el rcepe ,medzd z`neha e` dreci d`neha Ð

.dray xzeqe opilf` drici xza e` ,miyly xzeqe opilf` d`neh xza ?edn `"xl
xn`
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קעו
miwxt dyelyaa cenr bq sc ± iriax wxtxifp

òîù àú àáø øîàoia ,jk oiae jk oia ,glib `ly cr el rcep m` :oizipzn ipzwcn Ð

,xfril` iaxk oizipznl dl `pniwe`e .xzeq Ð dreci d`neh oia medzd z`neh

z`ln ini xg`l oia z`ln ini jeza oia ,inhi`c zni` lk :xn`e wiqtwc `din `pifgwe

.xzeqc Ðøúåñã øîéîì àëéøö úàìî éîé êåúá àîéìéà úîéà äéì òãéúéàãåÐ

dil rcizi`c dpin rny e`l `l` .dinza

d`neh xzac ,xzeqc xn`we ,z`ln xg`l

.opilf` z`ln ini jeza dedcêì éòáéú ïééãòå
.`l eze xzeq dray ,i`w z`ln xg`lc oeik Ð

xzeq Ð z`ln ini jeza `nhipc oeik `nlic e`

.olek z`ïàîìåjl `irainw Ð?opaxl i`

.xzeq olekc `hiyt Ð eizepaxw z`ad mcewe

øæòéìà éáøì éàåopirny `d ,zglbz mcewe Ð

"glbn xifp ipixd xn`y in" wxta xn`c dil

.xzeq dray Ð z`ln xg`l lk :(a,fh xifp)

êì øîàiaxc `ail` mlerl :`ng xa inx Ð

ipd :il `irainw ikde ,il `irainw xfril`

ik Ð `l eze xzeq dray z`ln xg`lc ilin

iptl `nhipc oeik i`de ,z`ln xg`l `nhip

zedc d`neh xzac xfril` iax da icen z`ln

.opilf` z`ln ini jezaäòéãéã ïåéë àîìéã åà
àåä úàìî øçàì,eizepaxw `iad xaky Ð

.`l eze xzeqc `ed drayeäðéîå :ïðéñøâ éëä
âéìôî÷ àìå øúåñ êë ïéáå êë ïéá éðú÷ã àä

äðéî òîùheytize ,xnelk Ðoizipznn dil

`le ,"xzeq jk oiae jk oia" ipzwcnc ,diteb

xg`l oia z`ln mcew `nhipc oia biltnw

`nhipc zni` lk oizipzn `dc .z`ln

lk :xn`c xfril` iaxk dl `pniwe`e ,rnyna

dpin rny ,`l eze xzeq dray z`ln xg`l

oeik ,z`ln jeza `nhipc `kid elit`c inp

eze xzeq drayc Ð `ed z`ln xg`l dricic

`axle .rny `z `ax xn` :`pixg` `pyil .`l

iaxk oizipznl dl miwenc opgei iaxc dil zil

inp oizipzn `ax xaqwc .opaxk `le xfril`

z`neh iab opax ecenc ,opaxk `nwezin

`l zglbz `nlrac ab lr s`c ,medzd

m`y .`aiyg medzd z`neh iabl ,`akrn

`nhpc oia ipze wiqtw Ð glib `ly cr el rcep

el rcep m`c ,z`ln xg`l oia z`ln iptl

`iadc ab lr s` ,gelib mcew z`ln xg`l

xfril` iaxl opax ecen efac ,xzeq Ð eizepaxw

,medzd z`neh oiprl daeyg `ied zglbzc

xn` .'ek jl iraiz oiicre .xzeqc dpin rnye

xfril` iaxc `ail` mlerl :`ng xa inx jl

dray `l` xzeq epi`c xfril` iax xn`c ilin ipd :dil irainw ikde ,dil `irainw

opaxl edl icen Ð z`ln iptl `nhpc oeik `de ,z`ln xg`l inp `nhpc `kid Ð

dricic oeikc ,`kd ip`y `nlic e` .inc z`ln jeza rcepc o`nkc ,olek z` xzeqc

,dpin rnyinl `ki` Ð dpine .`l eze xzeq `ed dray Ð z`ln xg`l `l` `zil

iptl `nhpc `kid oia `py `l :oizipzn rnyn `we ,"xzeq jk oiae jk oia" ipzw `dc

.opaxe xfril` iax da ibltin `le ,olek z` xzeqc ,z`ln xg`l `nhpc `kidl z`ln

.lkd z` xzeqc Ð z`ln inia ded d`nehc oeik ,inp xfril` iaxlc dpin rnyåðú
úî àöåîä ïðáømewn el oi`e jxc ly eagxl lhene ,zexexva e` oaza ,jxca oenh Ð

dnexz zlik` oiprl .eizgz `edy ea xikd `l eilr jledy dryae ,eilr `l` xearl

exn`y el` lkae .ipy gqt zeyrl jixv epi`e ,xedh Ð gqt dyere xifpae ,`nh Ð

dyry mcew el rcep la` ,egqt dyry xg`l el rcepyk Ð xedh gqt dyere xifpac

zkqnc `ziixaa ,`ztqeza dlr yxetn ikde .ipy gqtl dgcpe ,`nh df ixd Ð egqt

.(e wxt) migqt lye (e wxt) xifpíå÷î åì ùé ìáà`ly xearl agx Ðjldna ,xedh oiwxt oia jldnc mixen` mixac dna :opiqxb ikd .xedh dnexz zlik` oiprl s` ,znd lr

z`neha dl ixinb ikdc ,xedh mlerl Ð gqt dyere xifpl la` .'ek xyt` i`y itl ,dnexza `nh Ð aekx e` oerh la` .lid`i `lye rbi `ly ,mizpa reqtle oiekl lekiy .eilbxa

.`ed zerh Ð "`nh gqt dyere xifpa elit`" mixtqa aezkc i`de .medzdäòåãé äúéäù äàîåèá ìáà.mc` meyl Ðïéàîè ïúùìù,ipy gqt dyere .gqt dyere xifp elit`e Ð

.oey`x gqta migqt eyr xaky it lr s`eúåøåøöá åà ïáúázexexve ,gex ici lr eilr lblbzdl leki oaz ixdy .mlern mc` ea xikd `ly xyt`c ,medzd z`neh `idy Ð

oi`e ,ekeza uivdy ,oda xikn cg` mc`y xyt`e ,wgcd ici lr oda lkzqdl mc` leki Ð oilelg ode li`ed ,mirlq iwiwpe [dlit`e] mini la` .mewnl mewnn lblbzdl oiieyr

.medzd z`neh efåøîà àìå.`l dafe af oiprl la` ,cala zn z`nehl `l` ,medzd z`neh dxzedy Ðõøù ïéðòì äàîèî äðéà äôö :ïðéñøâ éëäz`nehc ab lr s` ,xnelk Ð

ewtq Ð ea rbp `l wtq ea rbp wtq ,mind ipt lr sv uxy m`y .wtqn `nhl daeyg dpi` `din uxy oiprl ,mind ipt lr sv zn `vnpe :opzck ,rbn wtqa d`nhn dtv zn

.xedhäôö äàîåè ÷ôñ àéðúã.da rbp `l m` da rbp m` wtq `ede dtv d`neh ,xnelk Ðïéá.dxedh Ð rwxway mina oia ,milkay mina dtv `idy Ð
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øîàjez dil rcizi`c i` inc ikid xzeq jk oiae jk oia glib `ly cr rny `z `ax

xzeqc xninl `kixv z`lnyic opireny`l jixhvi` `d ?xn`w i`n :oeir jixv Ð

oizipznc `xezinc :yxtl d`xpe !glib `ly cr el rcepy oebk ,xzeqy medzd z`neh

.glbyn rcep ipzwcn ,`wtp `yixc `weicnc ,wiic

ïééãòåjl iraizjd yxtne jled cenlzd Ð

s`e ,uexize `iyw jxc `axc `zehiyt

.jxe`a mrhd yxtne jled `ng xa inxc `ira

ïééãòåxzeq dray e` xzeq edlek jl iraiz

:aiyne ?`axc `zehiyt did dne Ð

xn`ck ,xzeq edlekc `hiyt Ð opaxl i` ,o`nl

z`ln xg` `nhp s`c (`,fh) iyily wxta lirl

`d Ð xfril` iax i`e .opaxcn [miyly] xzeq

.xzeq dray z`ln xg` lk :xn`

éðäilinz`ln xg` xfril` iax xn`wc Ð

`de .z`ln xg` `nhp ik Ð xzeq dray

`nlic e` ,`ed z`ln jez :dil `irain `wc

enk iede ,`ed z`ln xg`l dricic ,`kd ip`y

.`ng xa inxc `ira epiide .z`ln xg` `nhp

iaxk opinwe`c ,dteb oizipznn ,dipin dil hiyte

oia Ð el rcep glib `ly cr m` :ipzwe ,xfril`

mcew `nhp oia biltn `le ,xzeq jk oiae jk

z`ln xg` `nhpae .z`ln xg`l `nhpl z`ln

iaxl dray m` ik xzeq epi`c jl `hiyt

epi`c Ð z`ln iptl `nhp ik inp ikde ,xfril`

.dray m` ik xzeq

äîåøúì`nhly dagxl lhen `edy oeik Ð

m` ik xearl el xyt` i` Ð jxc

iedc ,xedh gqt dyere xifpl .lid`ie eilr jxc

dnexzlc mixen` mixac dna .medzd z`neh

eze` jxc `l m` xearl mewn el oi`y Ð `nh

Ð xearl jxc el yi la` ,`vnp zndy mewn

dnexzl mixen` mixac dna .dnexzl s` xedh

,wxetne xaeyn la` ,mly `vnpy Ð `nh

Ð xearl mewn el oi` elit`oia `nyc ,xedh

,mwern jxc `l` xyi jxc xar `le ,xar oiwxt

ewtqc miaxd zeyxa d`neh wtq dil `iede

,eilr jxc xare xawa `vnp m` la` .xedh

etxvn xawdy ,`nh wxetne xaeyn elit`

zeaxl Ð "xawa e`" ,opiyxcck ld`a `nhil

xaway owixd cbpk s` xaerdy ,mezq xaw

.lirl ziyixtck ,ld`a `nhn

äîámixen` mixacoia `ny opiyiigc Ð

,eilbx lr jldna Ð xedhe xar oiwxt

la` .lid`i `lye hiqi `lye rbi `ly xyt`y

,oiccvl envr dhi `ly sewf jk lk jldl leki epi` Ð dnda iab lr aekx e` e`yn oerh

.lid`dc `nhip i`ce `l` ,miaxd zeyxa d`neh wtq ef oi`c .`nheäîámixen` mixac

ozyly] Ð dreci d`neha la` ,medzd z`neha Ð xedhc xearl mewn el oi`c Ð

cg` da xiknc Ð dreci d`neh edip i`n lif`e yxtne ,gqt dyere xifpe dnexz ,[mi`nh

.dqekn epi` la` .mirlqd iwiwpae dlit`a .mlerd seqa

äôömilka oia dtv d`neh wtq `ipzc uxy oiprl `nhn epi`uxye ,ilka min yiy Ð

.rwxw iab lry mina Ð rwxwa e` .rbp `l wtq ilka rbp wtq ,mind ipt lr sv

edh Ð rwxwa `nh Ð ilka :xne` oerny iax,uxey `edy mewn lka `nh Ð rbp i`ce .x

reaw dpi`y ,dtv la` .cigid zeyxa d`neh `id m` `nh ux`d lr `wec Ð rbp wtq

mc` dwxefy ,xie`a dtv oicd `ed e` ,opixdhn mind ipt lr `wec i` ol `wtqnc .`l Ð

."ux`d lr"c `hernn opixdhn ,xie`a
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נזיר. הכותים אין להם - פרק תשיעי דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc xifp(ycew zay meil)

òîL àz ,àáø øîà,dpyna epipy oky ,df wtq heytl ,epizpynn ¨©¨¨¨§©
,`nhpy xifpíàel rcepCk ïéa ,çléb àlL ãòd`neha `nhpy - ¦©¤Ÿ¦©¥¨

dreciCk ïéáe-,medzd z`neha `nhpyøúBñyie ,ezexifp z` ¥¨¥
xxaléîc éëéä,zwqer dpynd ote` dfi`a -éàote`aòãéúéàc ¥¦¨¦¦§¦§§©

déìezeida cerúàìî CBúaike ,cg`e miyely mei mcew ,exfp ini ¥§§Ÿ
øîéîì àëéøöåàì àlà ,el rcepy ote`a xaecn oi` m`d - §¦¨§¥©¤¨¨

`nhpyúàìî øçàìmcew ,eizepaxw z`ad meia] exfp ini §©©§Ÿ
it lr s`y ycgl d`a dpynde ,[gelibd.ezexifp z` xzeq ok

dpéî òîL`l` el rcep `ly s`e ,raewd `ed d`nehd onfy §©¦¨
.xzeq mewn lkn ,'z`ln xg`'

:`ng xa inx ly ewitq z` xxal dkiynn `xnbdéòaéz ïééãòå©£©¦¦¨¥
Cìz` m`d wtzqdl yi oiicr -øúBñ Blekmiyely ,ezexifp lk - ¨¥

,exfp ini jeza `nhpy xifp lkk ,meiBàwx `nyäòáLmini,øúBñ ¦§¨¥
:zxxan `xnbd .'z`ln xg`' `nhp oickïàîì,wtqd in itl - §©

,ïðaøì àîéìéàmzhiyly(.fh lirl)miyely meia `nhpy xifp ¦¥¨§©¨¨
,mei miyelyd lk z` xzeq ,[eizepaxw z`ad mei] cg`eàèéLt§¦¨

,øúBñ Bleëclke ,lkd xzeq df meia `nhp s` mzhiyl ixdy §¥
,df meia el rcepe okl mcew `nhp okyøæòéìà éaøì éàåwlegd §¦§©¦¡¦¤¤

eixacl ixd ,minkg lr myìk`nhpdäòáL ,'úàìî øçà'mini ¨©©§Ÿ¦§¨
`ed cala,øúBñ:zx`an `xnbd .dfa wtqd dneCì øîàxa inx ¥¨©¨

,`ngéléî éðäwx `ed ,cala dray xzeqy xfril` iax xaqy ¨¥¦¥
éàäå ,'úàìî øçà' àîèð ékz`ln xg` el rcepy df xifp - ¦¦§¨©©§Ÿ§©

ixd ,`nhpy,àeä 'úàìî éðôì'xezqie ,d`nehd drxi` f`y ¦§¥§Ÿ
,mei miyelyàëä éðàL àîìéc Bàoeik ,'z`ln jez' `nhpn ¦§¨©¦¨¨

,àéä úàìî øçà äòéãécxzeq epi`e ,'z`ln xg`' `nhp eli`ke ¦¦¨©©§Ÿ¦
.dray `l`

:wtqd z` zhyet `xnbddðéîeheytl yi dfd wtqd z` mb - ¦¨
,epizpynnéðz÷y cr el rcep' ,dpynaglib `lCk ïéáe Ck ïéa ¨¨¥¥¨¥¨

éâìôéî÷ àìå ,'øúBñ,d`nehd dzid izni` dpynd dwlig `l - ¥§Ÿ¨¦§§¥
xzeq epi` z`ln xg` el rcepe z`ln xg` dzid m`y enky
epi` z`ln mcewy d`neh lr el rcep m` ok enk ,dray `l`
xg` dzidy dricid onf xg` mikledy meyn ,dray `l` xzeq

.z`ln
:medzd z`neh ipic z` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaCøc ìL daçøì ìheî úî àöBnäzgz xzqen ©¨¨©¥¥¨§¨§¨¤¤¤
lid`dl ila jxca xearl xyt` i`y ote`a ,zexexv e` mipa`

,eilrixd ,mc` my xareäîeøúìaygpàîèe` lek`l xeq`e ¦§¨¨¥
,dnexza zrblçñt äNBòáe øéæðáegqt dyer e` xifp iabl - §¨¦§¤¤©

e` ,gliby xg`l zn my `vnpy el rcepe ,efd jxca xary
,gqtd zhigy xg`løBäèzepnle aeyl jixv xifpd oi`e - ¨

dxzedy ,ipy gqt `iadle aeyl jixv gqtd dyer oi`e ,zexifp
.gqt dyere xifpl medzd z`neh

,íéøeîà íéøác änak ,`nh df ixd dnexz iablyíB÷î Bì ïéàL ©¤§¨¦£¦¤¥¨
øBáòìlk lr lhen zndy ,znd lr lid`dl `la jxcd cva ©£

,jxcd agexìáàm`øBáòì íB÷î Bì Léhiqdl `la ,jxcd cva £¨¥¨©£
,eilr lid`dl `lae znd zenvr z`øBäè äîeøúì óàixdy ©¦§¨¨

d`neh wtqe ,d`neh wtq `l` o`k oi`e ,llk `nhp `ly okzi
.xedh miaxd zeyxa
,íéøeîà íéøác änak `weec ,`nh df ixd dnexz iablyBàönL ©¤§¨¦£¦¤§¨

znlíìL,jxcd agexl lheneìáà`l` ,mly znd oi` m` ¨¥£¨
øaeLîmiwlgl÷øBôî Bà,mixa`leléôàm`øBáòì íB÷î ïéà §¨§¨£¦¥¨©£

agex ivg cr jxcd oinia lhen znd ly eivgy oebk ,dxyi jxca
ivg cr ,jxcd ly dl`nya lhen xg`d eivge ,xzei e` jxcd
lr s` ,lid`d i`cea dxyi jxca jleddy ote`a ,daex e` jxcd

y meyn ,xedh ok itïðéLééç[`lewl] opilzeøáò ïé÷øt ïéa ànL ©§¦¨¤¨¥§¨¦¨©

o`k oi` ixde ,lid`d `le ,dxyi jxca jld `le ,ekxc mwire
.xedh miaxd zeyxa d`neh wtqe ,wtq `l`

øá÷áe,xawa lhen znd did m` -ôàelédid m`÷øBôîe øaeLî §¤¤£¦§¨§¨
`l` ,'xar oiwxt oia'y jk lr jenql liren df oi` ,xawd jeza

my xary inàîè,z`feBôøöî øáwL éðtîllg ea yiy xawy - ¨¥¦§¥¤¤¤§¨§
owixd wlgd s` ,ld`a `nhn elek ,eilrny xawl znd oia gth

eay(:bp lirlck)i`cey oeik ,wtqd zngn exdhl xyt` i` aeye ,
.xawd lr lid`d

,íéøeîà íéøác änaexdhle ,miwxtd oia xary zelzl ozipy ©¤§¨¦£¦
`weec ,wtqd zngnåéìâøa Cläîaxary zelzl yi df ote`ay ¦§©¥§©§¨

,znd ly eixaye eiwxt oiaìáàdid znd lr xaerd m`ïeòè £¨¨
okzi `le ,cvl cvn cpe rp `ed `ynd zngny ,etizk lr `yn

,znd lr lid`d `lyBàmy xaerd did m`áeëø,dlbra,àîè ¨¨¥
,eilbxa jldnd mc`l dnec `ed oi`eøLôà åéìâøa ClänL éôì§¦¤§©¥§©§¨¤§¨

Bìote`a miwxtd oia sewf jlilòbé àlL,znaàlLå èéñé àlLå ¤Ÿ¦©§¤Ÿ¨¦§¤Ÿ
,ìéäàéwtqe ,wtq `l` i`ce df oi` aey ,jk didy xyt`y oeike ©£¦

d mc` la` ,xedh miaxd zeyxaïeòè,`ynáeëø Bà,dlbraéà ¨¨¦
ìéäàé àlLå èéñé àlLå òbé àlL øLôà,,`nhpy `ed i`cey oeike ¤§¨¤Ÿ¦©§¤Ÿ¨¦§¤Ÿ©£¦

.exdhl xyt` i`
,íéøeîà íéøác äna,gqt dyere xifpa zcgein `lew dxn`py ©¤§¨¦£¦

`weecìáà ,íBäzä úàîeèaa e`nhp m`ìL ,äòeãé äàîeèïzL §§©©§£¨§¨§¨§¨§¨
íéàîèlek`l dvexe xary df epiidc ,dpyna miiepnd zyely - §¥¦

zcgein `lew oi` dfay ,gqt dyere ,xifpe ,dnexza zrbl e`
.gqt dyere xifpa

ìk ,íBäzä úàîeè àéä Bæéàådfk ote`a z`vnp d`nehdyïéàL §¥¦§©©§¨¤¥
døékîmc` elit` o`k z`vnp `idy rceie,íìBòä óBña ãçàoebk ©¦¨¤¨§¨¨

oi`e ,zne mipa` lb eilr ltpy okziy ,xtrd zgz lhend zn
y mc` yi m` la` ,dnecke ,jkn rceiy mc`døékîz` - ©¦¨

mc` wx elit` ,d`nehd,íìBòä óBña ãçàxakúàîeè Bæ ïéà ¤¨§¨¨¥§©
íBäzäon rci `l my xaerdy s`e ,'dreci d`neh' `l` ©§

.d`nehd
äéäznd,íBäzä úàîeè Bæ éøä ,úBøBøöa Bà ïáúa ïeîèixdy ¨¨¨§¤¤¦§£¥§©©§

`le eilr ltp mipa` lb `nyy ,dreci dpi` s`e ,dqekn d`nehd
znd `vnp m` j` .mlern mc` ea xikdíénia,mind jeza - ©©¦

äìéôàáe,lt` mewna -íéòìqä é÷é÷ðáedqekn epi`y mewna - ¨£¥¨¦§¦¥©§¨¦
,ixnblà,íBäzä úàîeè Bæ ïémina eze`xle uivdl xyt`y oeik ¥§©©§

`le ,dqekn d`neh ef oi` jkitle ,xpd xe`l e` ,miwiwpa e`
epiide ,medzk `idy d`neha `l` medzd z`neh ipic exn`p

.lkd on dqekn `idyeøîà àìåa `lewd z`àlà íBäzä úàîeè §Ÿ¨§§©©§¤¨
ìz`neh,ãáìa úîx`ya e`nhpy gqt dyere xifp la` §¥¦§¨

,mlera mc` s`l dreci dpi`y s` ,daif z`neh oebk ,ze`neh
:ipy gqta aiig gqtd dyere ,zexifp zepnle aeyl xifpd jixv

:dpyna epipyãöék,medzd z`neh `idãøéleahl xifpd ¥©¨©
,ea rbp m` wtqe mind ipt lr svy zn `vnp okn xg`le ,dxrna
`ed `nhe lkl `ed ielb zndy xg`n ,medzd z`neh ef oi`

:wtqn
d`neh :dtvy uxy z`neha oicd cvik zx`an `xnbdäôö̈¨

õøL ïéðòì äànèî dðéàrbp m`d wtq epyiy mewna ,epiidc - ¥¨§©§¨§¦§©¤¤
oi` ,mind ipt lr `id dtv ef d`nehe ,`l e` uxy z`neha mc`
wxe ,cigid zeyxa `ed df wtq xy`k s` ,wtqn `nh mc`d

,`nh ewitq ,zn z`neh wtqa÷ôñ ,àéðúca rbpïéa ,äôö äàîeè §©§¨§¥§¨¨¨¥
dtv m`ajezay min,íéìëeïéadtv m`aiab lry min,ò÷ø÷ §¥¦¥§©§©

äøBäè.da rbp m` wteqnd mc`d xedh -øîBà ïBòîL éaødtv §¨©¦¦§¥
y mina,äøBäè ò÷ø÷a ,äàîè íéìëa`l` ,ef dkld dxn`p `ly §¥¦§¥¨§©§©§¨

.rwxw iab lry mina d`nehd dtvy ote`a
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קעז
miwxt dyelyaa cenr bq sc ± iriax wxtxifp

òîù àú àáø øîàoia ,jk oiae jk oia ,glib `ly cr el rcep m` :oizipzn ipzwcn Ð

,xfril` iaxk oizipznl dl `pniwe`e .xzeq Ð dreci d`neh oia medzd z`neh

z`ln ini xg`l oia z`ln ini jeza oia ,inhi`c zni` lk :xn`e wiqtwc `din `pifgwe

.xzeqc Ðøúåñã øîéîì àëéøö úàìî éîé êåúá àîéìéà úîéà äéì òãéúéàãåÐ

dil rcizi`c dpin rny e`l `l` .dinza

d`neh xzac ,xzeqc xn`we ,z`ln xg`l

.opilf` z`ln ini jeza dedcêì éòáéú ïééãòå
.`l eze xzeq dray ,i`w z`ln xg`lc oeik Ð

xzeq Ð z`ln ini jeza `nhipc oeik `nlic e`

.olek z`ïàîìåjl `irainw Ð?opaxl i`

.xzeq olekc `hiyt Ð eizepaxw z`ad mcewe

øæòéìà éáøì éàåopirny `d ,zglbz mcewe Ð

"glbn xifp ipixd xn`y in" wxta xn`c dil

.xzeq dray Ð z`ln xg`l lk :(a,fh xifp)

êì øîàiaxc `ail` mlerl :`ng xa inx Ð

ipd :il `irainw ikde ,il `irainw xfril`

ik Ð `l eze xzeq dray z`ln xg`lc ilin

iptl `nhipc oeik i`de ,z`ln xg`l `nhip

zedc d`neh xzac xfril` iax da icen z`ln

.opilf` z`ln ini jezaäòéãéã ïåéë àîìéã åà
àåä úàìî øçàì,eizepaxw `iad xaky Ð

.`l eze xzeqc `ed drayeäðéîå :ïðéñøâ éëä
âéìôî÷ àìå øúåñ êë ïéáå êë ïéá éðú÷ã àä

äðéî òîùheytize ,xnelk Ðoizipznn dil

`le ,"xzeq jk oiae jk oia" ipzwcnc ,diteb

xg`l oia z`ln mcew `nhipc oia biltnw

`nhipc zni` lk oizipzn `dc .z`ln

lk :xn`c xfril` iaxk dl `pniwe`e ,rnyna

dpin rny ,`l eze xzeq dray z`ln xg`l

oeik ,z`ln jeza `nhipc `kid elit`c inp

eze xzeq drayc Ð `ed z`ln xg`l dricic

`axle .rny `z `ax xn` :`pixg` `pyil .`l

iaxk oizipznl dl miwenc opgei iaxc dil zil

inp oizipzn `ax xaqwc .opaxk `le xfril`

z`neh iab opax ecenc ,opaxk `nwezin

`l zglbz `nlrac ab lr s`c ,medzd

m`y .`aiyg medzd z`neh iabl ,`akrn

`nhpc oia ipze wiqtw Ð glib `ly cr el rcep

el rcep m`c ,z`ln xg`l oia z`ln iptl

`iadc ab lr s` ,gelib mcew z`ln xg`l

xfril` iaxl opax ecen efac ,xzeq Ð eizepaxw

,medzd z`neh oiprl daeyg `ied zglbzc

xn` .'ek jl iraiz oiicre .xzeqc dpin rnye

xfril` iaxc `ail` mlerl :`ng xa inx jl

dray `l` xzeq epi`c xfril` iax xn`c ilin ipd :dil irainw ikde ,dil `irainw

opaxl edl icen Ð z`ln iptl `nhpc oeik `de ,z`ln xg`l inp `nhpc `kid Ð

dricic oeikc ,`kd ip`y `nlic e` .inc z`ln jeza rcepc o`nkc ,olek z` xzeqc

,dpin rnyinl `ki` Ð dpine .`l eze xzeq `ed dray Ð z`ln xg`l `l` `zil

iptl `nhpc `kid oia `py `l :oizipzn rnyn `we ,"xzeq jk oiae jk oia" ipzw `dc

.opaxe xfril` iax da ibltin `le ,olek z` xzeqc ,z`ln xg`l `nhpc `kidl z`ln

.lkd z` xzeqc Ð z`ln inia ded d`nehc oeik ,inp xfril` iaxlc dpin rnyåðú
úî àöåîä ïðáømewn el oi`e jxc ly eagxl lhene ,zexexva e` oaza ,jxca oenh Ð

dnexz zlik` oiprl .eizgz `edy ea xikd `l eilr jledy dryae ,eilr `l` xearl

exn`y el` lkae .ipy gqt zeyrl jixv epi`e ,xedh Ð gqt dyere xifpae ,`nh Ð

dyry mcew el rcep la` ,egqt dyry xg`l el rcepyk Ð xedh gqt dyere xifpac

zkqnc `ziixaa ,`ztqeza dlr yxetn ikde .ipy gqtl dgcpe ,`nh df ixd Ð egqt

.(e wxt) migqt lye (e wxt) xifpíå÷î åì ùé ìáà`ly xearl agx Ðjldna ,xedh oiwxt oia jldnc mixen` mixac dna :opiqxb ikd .xedh dnexz zlik` oiprl s` ,znd lr

z`neha dl ixinb ikdc ,xedh mlerl Ð gqt dyere xifpl la` .'ek xyt` i`y itl ,dnexza `nh Ð aekx e` oerh la` .lid`i `lye rbi `ly ,mizpa reqtle oiekl lekiy .eilbxa

.`ed zerh Ð "`nh gqt dyere xifpa elit`" mixtqa aezkc i`de .medzdäòåãé äúéäù äàîåèá ìáà.mc` meyl Ðïéàîè ïúùìù,ipy gqt dyere .gqt dyere xifp elit`e Ð

.oey`x gqta migqt eyr xaky it lr s`eúåøåøöá åà ïáúázexexve ,gex ici lr eilr lblbzdl leki oaz ixdy .mlern mc` ea xikd `ly xyt`c ,medzd z`neh `idy Ð

oi`e ,ekeza uivdy ,oda xikn cg` mc`y xyt`e ,wgcd ici lr oda lkzqdl mc` leki Ð oilelg ode li`ed ,mirlq iwiwpe [dlit`e] mini la` .mewnl mewnn lblbzdl oiieyr

.medzd z`neh efåøîà àìå.`l dafe af oiprl la` ,cala zn z`nehl `l` ,medzd z`neh dxzedy Ðõøù ïéðòì äàîèî äðéà äôö :ïðéñøâ éëäz`nehc ab lr s` ,xnelk Ð

ewtq Ð ea rbp `l wtq ea rbp wtq ,mind ipt lr sv uxy m`y .wtqn `nhl daeyg dpi` `din uxy oiprl ,mind ipt lr sv zn `vnpe :opzck ,rbn wtqa d`nhn dtv zn

.xedhäôö äàîåè ÷ôñ àéðúã.da rbp `l m` da rbp m` wtq `ede dtv d`neh ,xnelk Ðïéá.dxedh Ð rwxway mina oia ,milkay mina dtv `idy Ð
áéúë
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øîàjez dil rcizi`c i` inc ikid xzeq jk oiae jk oia glib `ly cr rny `z `ax

xzeqc xninl `kixv z`lnyic opireny`l jixhvi` `d ?xn`w i`n :oeir jixv Ð

oizipznc `xezinc :yxtl d`xpe !glib `ly cr el rcepy oebk ,xzeqy medzd z`neh

.glbyn rcep ipzwcn ,`wtp `yixc `weicnc ,wiic

ïééãòåjl iraizjd yxtne jled cenlzd Ð

s`e ,uexize `iyw jxc `axc `zehiyt

.jxe`a mrhd yxtne jled `ng xa inxc `ira

ïééãòåxzeq dray e` xzeq edlek jl iraiz

:aiyne ?`axc `zehiyt did dne Ð

xn`ck ,xzeq edlekc `hiyt Ð opaxl i` ,o`nl

z`ln xg` `nhp s`c (`,fh) iyily wxta lirl

`d Ð xfril` iax i`e .opaxcn [miyly] xzeq

.xzeq dray z`ln xg` lk :xn`

éðäilinz`ln xg` xfril` iax xn`wc Ð

`de .z`ln xg` `nhp ik Ð xzeq dray

`nlic e` ,`ed z`ln jez :dil `irain `wc

enk iede ,`ed z`ln xg`l dricic ,`kd ip`y

.`ng xa inxc `ira epiide .z`ln xg` `nhp

iaxk opinwe`c ,dteb oizipznn ,dipin dil hiyte

oia Ð el rcep glib `ly cr m` :ipzwe ,xfril`

mcew `nhp oia biltn `le ,xzeq jk oiae jk

z`ln xg` `nhpae .z`ln xg`l `nhpl z`ln

iaxl dray m` ik xzeq epi`c jl `hiyt

epi`c Ð z`ln iptl `nhp ik inp ikde ,xfril`

.dray m` ik xzeq

äîåøúì`nhly dagxl lhen `edy oeik Ð

m` ik xearl el xyt` i` Ð jxc

iedc ,xedh gqt dyere xifpl .lid`ie eilr jxc

dnexzlc mixen` mixac dna .medzd z`neh

eze` jxc `l m` xearl mewn el oi`y Ð `nh

Ð xearl jxc el yi la` ,`vnp zndy mewn

dnexzl mixen` mixac dna .dnexzl s` xedh

,wxetne xaeyn la` ,mly `vnpy Ð `nh

Ð xearl mewn el oi` elit`oia `nyc ,xedh

,mwern jxc `l` xyi jxc xar `le ,xar oiwxt

ewtqc miaxd zeyxa d`neh wtq dil `iede

,eilr jxc xare xawa `vnp m` la` .xedh

etxvn xawdy ,`nh wxetne xaeyn elit`

zeaxl Ð "xawa e`" ,opiyxcck ld`a `nhil

xaway owixd cbpk s` xaerdy ,mezq xaw

.lirl ziyixtck ,ld`a `nhn

äîámixen` mixacoia `ny opiyiigc Ð

,eilbx lr jldna Ð xedhe xar oiwxt

la` .lid`i `lye hiqi `lye rbi `ly xyt`y

,oiccvl envr dhi `ly sewf jk lk jldl leki epi` Ð dnda iab lr aekx e` e`yn oerh

.lid`dc `nhip i`ce `l` ,miaxd zeyxa d`neh wtq ef oi`c .`nheäîámixen` mixac

ozyly] Ð dreci d`neha la` ,medzd z`neha Ð xedhc xearl mewn el oi`c Ð

cg` da xiknc Ð dreci d`neh edip i`n lif`e yxtne ,gqt dyere xifpe dnexz ,[mi`nh

.dqekn epi` la` .mirlqd iwiwpae dlit`a .mlerd seqa

äôömilka oia dtv d`neh wtq `ipzc uxy oiprl `nhn epi`uxye ,ilka min yiy Ð

.rwxw iab lry mina Ð rwxwa e` .rbp `l wtq ilka rbp wtq ,mind ipt lr sv

edh Ð rwxwa `nh Ð ilka :xne` oerny iax,uxey `edy mewn lka `nh Ð rbp i`ce .x

reaw dpi`y ,dtv la` .cigid zeyxa d`neh `id m` `nh ux`d lr `wec Ð rbp wtq

mc` dwxefy ,xie`a dtv oicd `ed e` ,opixdhn mind ipt lr `wec i` ol `wtqnc .`l Ð

."ux`d lr"c `hernn opixdhn ,xie`a
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc xifp(ycew zay meil)

òîL àz ,àáø øîà,dpyna epipy oky ,df wtq heytl ,epizpynn ¨©¨¨¨§©
,`nhpy xifpíàel rcepCk ïéa ,çléb àlL ãòd`neha `nhpy - ¦©¤Ÿ¦©¥¨

dreciCk ïéáe-,medzd z`neha `nhpyøúBñyie ,ezexifp z` ¥¨¥
xxaléîc éëéä,zwqer dpynd ote` dfi`a -éàote`aòãéúéàc ¥¦¨¦¦§¦§§©

déìezeida cerúàìî CBúaike ,cg`e miyely mei mcew ,exfp ini ¥§§Ÿ
øîéîì àëéøöåàì àlà ,el rcepy ote`a xaecn oi` m`d - §¦¨§¥©¤¨¨

`nhpyúàìî øçàìmcew ,eizepaxw z`ad meia] exfp ini §©©§Ÿ
it lr s`y ycgl d`a dpynde ,[gelibd.ezexifp z` xzeq ok

dpéî òîL`l` el rcep `ly s`e ,raewd `ed d`nehd onfy §©¦¨
.xzeq mewn lkn ,'z`ln xg`'

:`ng xa inx ly ewitq z` xxal dkiynn `xnbdéòaéz ïééãòå©£©¦¦¨¥
Cìz` m`d wtzqdl yi oiicr -øúBñ Blekmiyely ,ezexifp lk - ¨¥

,exfp ini jeza `nhpy xifp lkk ,meiBàwx `nyäòáLmini,øúBñ ¦§¨¥
:zxxan `xnbd .'z`ln xg`' `nhp oickïàîì,wtqd in itl - §©

,ïðaøì àîéìéàmzhiyly(.fh lirl)miyely meia `nhpy xifp ¦¥¨§©¨¨
,mei miyelyd lk z` xzeq ,[eizepaxw z`ad mei] cg`eàèéLt§¦¨

,øúBñ Bleëclke ,lkd xzeq df meia `nhp s` mzhiyl ixdy §¥
,df meia el rcepe okl mcew `nhp okyøæòéìà éaøì éàåwlegd §¦§©¦¡¦¤¤

eixacl ixd ,minkg lr myìk`nhpdäòáL ,'úàìî øçà'mini ¨©©§Ÿ¦§¨
`ed cala,øúBñ:zx`an `xnbd .dfa wtqd dneCì øîàxa inx ¥¨©¨

,`ngéléî éðäwx `ed ,cala dray xzeqy xfril` iax xaqy ¨¥¦¥
éàäå ,'úàìî øçà' àîèð ékz`ln xg` el rcepy df xifp - ¦¦§¨©©§Ÿ§©

ixd ,`nhpy,àeä 'úàìî éðôì'xezqie ,d`nehd drxi` f`y ¦§¥§Ÿ
,mei miyelyàëä éðàL àîìéc Bàoeik ,'z`ln jez' `nhpn ¦§¨©¦¨¨

,àéä úàìî øçà äòéãécxzeq epi`e ,'z`ln xg`' `nhp eli`ke ¦¦¨©©§Ÿ¦
.dray `l`

:wtqd z` zhyet `xnbddðéîeheytl yi dfd wtqd z` mb - ¦¨
,epizpynnéðz÷y cr el rcep' ,dpynaglib `lCk ïéáe Ck ïéa ¨¨¥¥¨¥¨

éâìôéî÷ àìå ,'øúBñ,d`nehd dzid izni` dpynd dwlig `l - ¥§Ÿ¨¦§§¥
xzeq epi` z`ln xg` el rcepe z`ln xg` dzid m`y enky
epi` z`ln mcewy d`neh lr el rcep m` ok enk ,dray `l`
xg` dzidy dricid onf xg` mikledy meyn ,dray `l` xzeq

.z`ln
:medzd z`neh ipic z` zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

ïðaø,`ziixaaCøc ìL daçøì ìheî úî àöBnäzgz xzqen ©¨¨©¥¥¨§¨§¨¤¤¤
lid`dl ila jxca xearl xyt` i`y ote`a ,zexexv e` mipa`

,eilrixd ,mc` my xareäîeøúìaygpàîèe` lek`l xeq`e ¦§¨¨¥
,dnexza zrblçñt äNBòáe øéæðáegqt dyer e` xifp iabl - §¨¦§¤¤©

e` ,gliby xg`l zn my `vnpy el rcepe ,efd jxca xary
,gqtd zhigy xg`løBäèzepnle aeyl jixv xifpd oi`e - ¨

dxzedy ,ipy gqt `iadle aeyl jixv gqtd dyer oi`e ,zexifp
.gqt dyere xifpl medzd z`neh

,íéøeîà íéøác änak ,`nh df ixd dnexz iablyíB÷î Bì ïéàL ©¤§¨¦£¦¤¥¨
øBáòìlk lr lhen zndy ,znd lr lid`dl `la jxcd cva ©£

,jxcd agexìáàm`øBáòì íB÷î Bì Léhiqdl `la ,jxcd cva £¨¥¨©£
,eilr lid`dl `lae znd zenvr z`øBäè äîeøúì óàixdy ©¦§¨¨

d`neh wtqe ,d`neh wtq `l` o`k oi`e ,llk `nhp `ly okzi
.xedh miaxd zeyxa
,íéøeîà íéøác änak `weec ,`nh df ixd dnexz iablyBàönL ©¤§¨¦£¦¤§¨

znlíìL,jxcd agexl lheneìáà`l` ,mly znd oi` m` ¨¥£¨
øaeLîmiwlgl÷øBôî Bà,mixa`leléôàm`øBáòì íB÷î ïéà §¨§¨£¦¥¨©£

agex ivg cr jxcd oinia lhen znd ly eivgy oebk ,dxyi jxca
ivg cr ,jxcd ly dl`nya lhen xg`d eivge ,xzei e` jxcd
lr s` ,lid`d i`cea dxyi jxca jleddy ote`a ,daex e` jxcd

y meyn ,xedh ok itïðéLééç[`lewl] opilzeøáò ïé÷øt ïéa ànL ©§¦¨¤¨¥§¨¦¨©

o`k oi` ixde ,lid`d `le ,dxyi jxca jld `le ,ekxc mwire
.xedh miaxd zeyxa d`neh wtqe ,wtq `l`

øá÷áe,xawa lhen znd did m` -ôàelédid m`÷øBôîe øaeLî §¤¤£¦§¨§¨
`l` ,'xar oiwxt oia'y jk lr jenql liren df oi` ,xawd jeza

my xary inàîè,z`feBôøöî øáwL éðtîllg ea yiy xawy - ¨¥¦§¥¤¤¤§¨§
owixd wlgd s` ,ld`a `nhn elek ,eilrny xawl znd oia gth

eay(:bp lirlck)i`cey oeik ,wtqd zngn exdhl xyt` i` aeye ,
.xawd lr lid`d

,íéøeîà íéøác änaexdhle ,miwxtd oia xary zelzl ozipy ©¤§¨¦£¦
`weec ,wtqd zngnåéìâøa Cläîaxary zelzl yi df ote`ay ¦§©¥§©§¨

,znd ly eixaye eiwxt oiaìáàdid znd lr xaerd m`ïeòè £¨¨
okzi `le ,cvl cvn cpe rp `ed `ynd zngny ,etizk lr `yn

,znd lr lid`d `lyBàmy xaerd did m`áeëø,dlbra,àîè ¨¨¥
,eilbxa jldnd mc`l dnec `ed oi`eøLôà åéìâøa ClänL éôì§¦¤§©¥§©§¨¤§¨

Bìote`a miwxtd oia sewf jlilòbé àlL,znaàlLå èéñé àlLå ¤Ÿ¦©§¤Ÿ¨¦§¤Ÿ
,ìéäàéwtqe ,wtq `l` i`ce df oi` aey ,jk didy xyt`y oeike ©£¦

d mc` la` ,xedh miaxd zeyxaïeòè,`ynáeëø Bà,dlbraéà ¨¨¦
ìéäàé àlLå èéñé àlLå òbé àlL øLôà,,`nhpy `ed i`cey oeike ¤§¨¤Ÿ¦©§¤Ÿ¨¦§¤Ÿ©£¦

.exdhl xyt` i`
,íéøeîà íéøác äna,gqt dyere xifpa zcgein `lew dxn`py ©¤§¨¦£¦

`weecìáà ,íBäzä úàîeèaa e`nhp m`ìL ,äòeãé äàîeèïzL §§©©§£¨§¨§¨§¨§¨
íéàîèlek`l dvexe xary df epiidc ,dpyna miiepnd zyely - §¥¦

zcgein `lew oi` dfay ,gqt dyere ,xifpe ,dnexza zrbl e`
.gqt dyere xifpa

ìk ,íBäzä úàîeè àéä Bæéàådfk ote`a z`vnp d`nehdyïéàL §¥¦§©©§¨¤¥
døékîmc` elit` o`k z`vnp `idy rceie,íìBòä óBña ãçàoebk ©¦¨¤¨§¨¨

oi`e ,zne mipa` lb eilr ltpy okziy ,xtrd zgz lhend zn
y mc` yi m` la` ,dnecke ,jkn rceiy mc`døékîz` - ©¦¨

mc` wx elit` ,d`nehd,íìBòä óBña ãçàxakúàîeè Bæ ïéà ¤¨§¨¨¥§©
íBäzäon rci `l my xaerdy s`e ,'dreci d`neh' `l` ©§

.d`nehd
äéäznd,íBäzä úàîeè Bæ éøä ,úBøBøöa Bà ïáúa ïeîèixdy ¨¨¨§¤¤¦§£¥§©©§

`le eilr ltp mipa` lb `nyy ,dreci dpi` s`e ,dqekn d`nehd
znd `vnp m` j` .mlern mc` ea xikdíénia,mind jeza - ©©¦

äìéôàáe,lt` mewna -íéòìqä é÷é÷ðáedqekn epi`y mewna - ¨£¥¨¦§¦¥©§¨¦
,ixnblà,íBäzä úàîeè Bæ ïémina eze`xle uivdl xyt`y oeik ¥§©©§

`le ,dqekn d`neh ef oi` jkitle ,xpd xe`l e` ,miwiwpa e`
epiide ,medzk `idy d`neha `l` medzd z`neh ipic exn`p

.lkd on dqekn `idyeøîà àìåa `lewd z`àlà íBäzä úàîeè §Ÿ¨§§©©§¤¨
ìz`neh,ãáìa úîx`ya e`nhpy gqt dyere xifp la` §¥¦§¨

,mlera mc` s`l dreci dpi`y s` ,daif z`neh oebk ,ze`neh
:ipy gqta aiig gqtd dyere ,zexifp zepnle aeyl xifpd jixv

:dpyna epipyãöék,medzd z`neh `idãøéleahl xifpd ¥©¨©
,ea rbp m` wtqe mind ipt lr svy zn `vnp okn xg`le ,dxrna
`ed `nhe lkl `ed ielb zndy xg`n ,medzd z`neh ef oi`

:wtqn
d`neh :dtvy uxy z`neha oicd cvik zx`an `xnbdäôö̈¨

õøL ïéðòì äànèî dðéàrbp m`d wtq epyiy mewna ,epiidc - ¥¨§©§¨§¦§©¤¤
oi` ,mind ipt lr `id dtv ef d`nehe ,`l e` uxy z`neha mc`
wxe ,cigid zeyxa `ed df wtq xy`k s` ,wtqn `nh mc`d

,`nh ewitq ,zn z`neh wtqa÷ôñ ,àéðúca rbpïéa ,äôö äàîeè §©§¨§¥§¨¨¨¥
dtv m`ajezay min,íéìëeïéadtv m`aiab lry min,ò÷ø÷ §¥¦¥§©§©

äøBäè.da rbp m` wteqnd mc`d xedh -øîBà ïBòîL éaødtv §¨©¦¦§¥
y mina,äøBäè ò÷ø÷a ,äàîè íéìëa`l` ,ef dkld dxn`p `ly §¥¦§¥¨§©§©§¨

.rwxw iab lry mina d`nehd dtvy ote`a
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.âäcòqä ÷éñôiL áBè 'â äcòñ ïîæ ìéçúî æàL äìBãb äçðî ïîæ òébäL ãò ø÷aä úcòñ äëLîð íà¦¦§§¨§ª©©Ÿ¤©¤¦¦©§©¦§¨§¨¤¨©§¦§©§ª¨¤©§¦©§ª¨
äðLî íçì ìò àéöBnä Cøáéå ãiî åéãé ìhéå ïBænä úëøa Cøáéå20øçàî ïë äNòé àì íàL ãBòñéå ¦¨¥¦§©©¨§¦Ÿ¨¨¦¨¦¨¥©¦©¤¤¦§¤§¦§¤¦Ÿ©£¤¥¥©©

Ceîñ ãiî ìáà äqb äìéëà àlà 'â äcòñ Ck øçà ìëàì ìëeé àì äòL dúBà ãò ø÷aä úcòñ äëLîpL¤¦§§¨§ª©©Ÿ¤©¨¨¨Ÿ©¤¡Ÿ©©¨§ª¨¤¨£¦¨©¨£¨¦¨¨
.äçeút àëîeèöàä ïéãò äìéëàì©£¦¨£©¦¨¦§§¨§¨

Bà äøBz éøáãa ïBænä úëøa øçà èòî ÷éñôäì áBè úçà äcòñ ìkäL äàøð àäé àlL éãk íB÷î-ìkîe¦¨¨§¥¤Ÿ§¥¦§¤¤©Ÿ§ª¨©©§©§¦§©©©¦§©©¨§¦§¥¨
úö÷ ìeièa[fìáà äøBz éøáãa èòî ÷éñôîL óà BîB÷îa áLBé øàMäì àìå èòî Cìéìå íe÷ì ïk íb áBèå §¦§¨§©¥¨§¥¥§©§Ÿ§¦¨¥¥¦§©¤©§¦§©§¦§¥¨£¨

.úçà äcòñ áLçð ìkä éøä ìeièáe íéøçà íéøáãa äaøä ÷éñôîL óà ïBænä úëøáa ÷éñôî Bðéà íà¦¥©§¦§¦§©©¨©¤©§¦©§¥¦§¨¦©¥¦§¦£¥©Ÿ¤§©§ª¨©©
äéäL äcòqä øîâ ìò ïBænä úëøáe àéöBnä Cøáìe øæçì íøBâå ïBænä úëøáa ÷éñôîL äîa øeqà ïéàå§¥¦©¤¤©§¦§¦§©©¨§¥©£Ÿ§¨¥©¦¦§©©¨©§©©§ª¨¤¨¨
ïéà úaL ãBák ìéáMa ÷éñôîL ïåéëc äëéøö dðéàL äëøa íøBb äæ éøäå ïBænä úëøa íã÷ døîBâì ìëé̈Ÿ§§¨Ÿ¤¦§©©¨©£¥¤¥§¨¨¤¥¨§¦¨§¥¨¤©§¦¦§¦§©¨¥

Cøöì àlL úBëøáa äaøî íeMî ïàk22. ¨¦©§¤¦§¨¤Ÿ§Ÿ¤
'â äcòñ úáBç éãé úàöìå ïBænä úëøáa ÷éñôäì ìëé Bðéà úBöç íãwL ïåék íéaøa ïk LBøãì ïéà ìáà£¨¥¦§¥¨©¦¥¨¤Ÿ¤£¥¨Ÿ§©§¦§¦§©©¨§¨¥§¥©§ª¨
ìk àlà úBöç øçàì úBöç íã÷ ïéa ÷ìçì Bæ äëìäa íéàé÷a íìBòä ïéàå ïBænä úëøa øçà ìëàiL äîa©¤¤Ÿ©©©¦§©©¨§¥¨¨§¦¦©£¨¨§©¥¥Ÿ¤£§©©£¤¨¨

Bîöòì ïë äNòé íãà[hÎg: ¨¨©£¤¥§©§
ג  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

•
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dkld ixe`ia
úö÷ ìåéèá [æ במנוחה מעט שיישב היינו -21.

åîöòì ïë [ç שלישית סעודה ידיֿחובת לצאת אפשר -
הסעודה  כשאת הקידוש, לאחר מזונות באכילת

מכן  לאחר עורכים .23העיקרית

åîöòì ïë [è לאחר הסעודה כשמתחילים גם -
הסעודה 24חצות  לחלק ברבים לדרוש אין ויאכלו 25, ,

גסה. אכילה אינה אם פירות או מזונות מיני הרבים

zetqede mipeiv
שלישית,20) לסעודה לחם-משנה צריך אם ס"ז להלן ראה

הפת. לכסות יש ואם
וסט"ו.21) ס"ד תרלט שבסי' בסוכה הטיול ע"ד
ונתבארה22) הובאה (הרא"ש) זו ˜Â"‡דעה ËÓ¯ 'ÈÒ·

„ ˜"Ò שלישית סעודה דמצות משום התיר לא הרא"ש :
את  דוחה דהמצוה צריכה... שאינה ברכה גרם איסור דוחה
שמתכוין  דכיון משום הוא הרא"ש של טעמו אלא האיסור...

צריכה. שאינה ברכה כאן אין כו'... שבת כבוד בשביל
לשם  כשמתכוין גרע דלא משום אפשר דמילתא וטעמא
ממה  המובחר, מן מצוה להידור אלא שאינו אף שמים,
ברכה  גרם משום איסור אין דאז ותאותו לחפצו שמתכוין

צריכה... שאינה
אבל  ורצונו... בחפצו שתלויין הנהנין בברכת דוקא והיינו
תורה  ספר על ברכות (כמו ברצונו, תלוי שאינו דבר גבי
בגרם  איסורא איכא חכמים) מתקנת בהם מחוייב שהוא
הדבר  שאין שמים, לשם שמתכוין אף צריכה שאינה ברכה

קלים). לשון בשינויי (ע"כ. ורצונו. בחפצו תלוי
וסובר  הרא"ש על החולק תוס' דעת הובאה ד סעיף ולהלן

צריכה. שאינה ברכה איסור כאן שיש
אדמו"ר 23) כ"ק מנהג היה שכן ז, סעיף על להלן ראה

האם  בזה, ביאורים כמה וישנם החורף, בשבתות מוהרש"ב
במזונות, שניה סעודה ידי-חובת לצאת שיכול שסובר משום
וראה  היום, מסעודות באחת פת שיאכל שמספיק משום או

ואילך. טז סי' נחמיה' ב'דברי עוד
יוצאים  אין שחרית תפילת שקודם מזונות בטעימת אמנם
שהרי  כלל, סעודה נחשב שאינו שלישית, סעודה חובת ידי
המזונות  אכילת קודם קידש אם ואפילו בקידוש, חייב אינו

התפילה. לאחר שוב לקדש וחייב לסעודה נחשב אינו
מגדר 24) ויצא התפילה קודם מזונות שאכל מי כגון

י"ח  ויצא התפילה לאחר מזונות שאכל או בשבת', 'תענית
דוקא. בפת סעודות ג' לסעוד רוצה אבל שלישית, סעודה

נמשכה 25) הסעודה אם לחלק בקיאים אינם שהעם כשם
אם  לחלק בקיאים אינם כך חצות, קודם או חצות לאחר עד

חצות. אחר או חצות קודם הסעודה התחיל
זו) הלכה מקור יג סי' כב (כלל הרא"ש בתשובת משמע וכן

זו. הלכה כלל ברבים לדרוש שלא

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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‰Î כדי המיטלטל דבר ובכל בסודרין הביב את פוקקין
שאינו  לפי הכלים ועל האוכלין על המים יצופו שלא
ולא  הרבה דוחק אינו לפיכך מועטים מים יצאו אם חושש

רישיה: בפסיק סחיטה לידי יבא

ÂÎ צובע משום לחוש ואין בתבשיל כרכום ליתן מותר
באוכלים: צביעה שאין

ÊÎ ליזהר צריך הצבועים פירות שאר או תותים האוכל
איסור  משום במפה או בבגדיו צבועות בידיו יגע שלא
 ֿ מכל פטורים המקלקלין וכל הוא שמקלקל ואע"פ צביעה
אלא  שאינו משום מקילין ויש סופרים מדברי אסור  מקום
וכלֿשכן  להחמיר ויש כלל צובע משום בו ואין לכלוך דרך

כלל. מתקלקל שאינו אדום בבגד

שאין  כלום בכך אין הפירות במשקה פתו צובע אם אבל
לחוש  אין וידיו פניו בהם שצובע מה וכן באוכלין צביעה
אסרו  ולא לצבעו שדרכו בדבר אלא צביעה שאין כלל
שנתבאר  כמו צובע משום פניה על סרק להעביר לאשה
את  לכחול וכן בכך דרכה שהאשה מפני אלא ש"ג בסימן
מפני  צובע משום לאשה בין לאיש בין שאסרו העינים

בכך: שדרכם

ÁÎ המתקיים בצבע הצובע אלא התורה מן איסור אין
או  ששר שהעביר כגון כלל מתקיים שאינו צבע אבל
מעבירו  אתה שהרי פטור וצבעו ונחושת ברזל גבי על סרק
סופרים: מדברי אסור ומכלֿמקום כלום צובע ואינו לשעתו

בשבת  סחיטה דיני שכ סימן ב חלק

אין ‡ לעצים לייבשן הכניסן וקורנית איזוב פיאה חבילי
אפילו  או בהמה למאכל הכניסן בשבת מהן מסתפקין
להסתפק  ומותר בהמה למאכל ג"כ סתמן הרי בסתם הכניסן
ומולל  חול כדרך בכלי לא אבל ביד ואוכל וקוטם מהן
לא  אבל שבתוכן הזרע לאכול אצבעותיו בראשי השרביטין

בחול: עושה שהוא כדרך היד בכל

היו · במשכן שכן מלאכות מאבות הוא העור את המעבד
חייב  העור את והמולח ואילים תחשים עורות מעבדין

העיבוד. מצרכי היא שהמליחה מעבד משום

זמן  שיתקיים כדי הרבה מולחו אפילו חי בשר המולח אבל
התורה  מן באוכלין עיבוד שאין פטור יסריח ולא מרובה
למלוח  אסור ולכן באוכלין עיבוד יש סופרים מדברי אבל
נמלח  לא עדיין (אם בשבת חי לאכלו כדי אפילו חי בשר
נמלח  (שלא חי לבשר מועיל שהמלח לפי מדמו) להכשירו
ואין  לעיבוד ודומה לאכילה ולהכשירו ולתקנו לרככו עדיין)
אפילו  יסריח ולא שיתקיים כדי למלחו שאסור לומר צריך
וכן  מדמו כבר והוכשר נמלח ואפילו מרובה הפסד במקום
אפילו  שיתקיימו כדי בשבת למלוח אסור דברים שאר

מרובה: הפסד במקום

עם ‚ משקין שאר או מרובים מלח מי לעשות אסור וכן
או  ירקות מיני דהיינו הכבשים לתוך לתת מרובים מלח

גם  מהם יאכל (אפילו להתקיים שכובשים דברים שאר
כיון  מכלֿמקום) לבד, החול בשביל טורח שאינו לאלתר
ויש  מקיימן שהמלח לעיבוד דומה להתקיים אותם שכובש
סופרים. מדברי כמבשל שהוא מפני אסור שהכובש אומרים

לתת  שלא מלח עם משקין שאר או מלח מי לעשות ואפילו
לתוך  ולתת פתו את בהם לטבול אלא הכבשים לתוך
בבת  לעשות דהיינו ביחד הרבה מהם לעשות אסור התבשיל
אחת  סעודה לצורך מעט אלא סעודות ב' טבול לצורך אחת
עושה  כאלו נראה הרבה מהם עושה שכשהוא (מפני בלבד
רשאי  אינו אחת סעודה לצורך ואפילו לכבישה) אותם
מפני  לסעודה מסעודה לא אבל לסעודה סמוך אלא לעשות

שלא  להניחו דבר שום למלוח כמו שאסור לאלתר לאכלו
לנתינת  המים נתינת בין שמן בהם נותן אם ואפילו שיתבאר
המים  עם יפה מתערב המלח שאין מעכב והשמן המלח

אסור. אעפ"כ עזין מלח מי מהיות כחו את ומתיש

אסור  משקים שאר או מים ושליש מלח שלישי ב' נותן ואם
שנראה  מפני זו סעודה טבול לצורך מעט אפילו לעשות
לעשותו  מורייס של שדרכו דגים בו לכבוש מורייס כעושה
כמו  בישול משום או עיבוד משום בשבת לכבוש ואסור כך

שנתבאר:

או „ לרככו טבעו את לשנות לו מועיל שהמלח דבר כל
צנון  כגון זה בענין וכיוצא מרירותו להפיג או להקשותו
שוהים  שכשהם החריפים מדברים בהם וכיוצא ושום ובצל
פולין  וכן קשים ונעשים מרירותם ויוצא מזיעים הם במלח
שיש  הקושי מרכך שהמלח בקליפתן שנתבשלו ועדשים
אוגערקע"ס) (שקורין קשואים מיני וכן קליפתן מצד בהם
ממנו  לעשות שרגילים דבר כל וכן להם מועיל שהמלח חיין
לאכלה  כדי לבדה מחתיכה יותר מהם למלוח אסור כבשים
הרי  יותר וכלֿשכן יחד חתיכות ב' מולח שכשהוא לאלתר

כבשים. ככובש נראה זה

במלח  לטבלה אסור בו וכיוצא צנון של אחת חתיכה ואפילו
שתזיע  אחר מרירותה שיצא כדי במלחה הרבה להשהותה
כמה  אפילו להטביל מותר אבל לעיבוד דומה זהו כי
לאכלם  כדי לפניו ולהניחה לבדה ואחת אחת כל חתיכות
משתהין  הן אם ואף כך כל שיהוי בלי זו אחר זו לאלתר
ישהה  שלא ובלבד כלום בכך אין קצת ומזיעין מועטת שעה
מתחלת  כגון עצמה סעודה באותה אפילו ארוך זמן אותם
לעיבוד  דומה שזהו הרבה שיזיעו כדי סופה עד הסעודה

לבדה. אחת בחתיכה אפילו ואסור

אפילו  מועטת שעה אפילו במלח כלל להשהות אוסרים ויש
אחת  אחת חתיכות ב' לטבול אסור ולכן לבדה אחת חתיכה
שיאכל  עד כי זו אחר זו מיד לאכלן לפניו ולהניחן לבדה
לטבול  אלא מותר ואינו במלחה השניה תשהה הראשונה
דבר  בכל הדין וכן נוהגין וכן ומיד תיכף ולאכלה חתיכה
במה  הטעם אין האחרונה סברא ולפי לו מועיל שהמלח
ככובש  שנראה מפני ביחד חתיכות כמה למלוח שאסרו
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קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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úö÷ ìåéèá [æ במנוחה מעט שיישב היינו -21.

åîöòì ïë [ç שלישית סעודה ידיֿחובת לצאת אפשר -
הסעודה  כשאת הקידוש, לאחר מזונות באכילת

מכן  לאחר עורכים .23העיקרית

åîöòì ïë [è לאחר הסעודה כשמתחילים גם -
הסעודה 24חצות  לחלק ברבים לדרוש אין ויאכלו 25, ,

גסה. אכילה אינה אם פירות או מזונות מיני הרבים

zetqede mipeiv
שלישית,20) לסעודה לחם-משנה צריך אם ס"ז להלן ראה

הפת. לכסות יש ואם
וסט"ו.21) ס"ד תרלט שבסי' בסוכה הטיול ע"ד
ונתבארה22) הובאה (הרא"ש) זו ˜Â"‡דעה ËÓ¯ 'ÈÒ·

„ ˜"Ò שלישית סעודה דמצות משום התיר לא הרא"ש :
את  דוחה דהמצוה צריכה... שאינה ברכה גרם איסור דוחה
שמתכוין  דכיון משום הוא הרא"ש של טעמו אלא האיסור...

צריכה. שאינה ברכה כאן אין כו'... שבת כבוד בשביל
לשם  כשמתכוין גרע דלא משום אפשר דמילתא וטעמא
ממה  המובחר, מן מצוה להידור אלא שאינו אף שמים,
ברכה  גרם משום איסור אין דאז ותאותו לחפצו שמתכוין

צריכה... שאינה
אבל  ורצונו... בחפצו שתלויין הנהנין בברכת דוקא והיינו
תורה  ספר על ברכות (כמו ברצונו, תלוי שאינו דבר גבי
בגרם  איסורא איכא חכמים) מתקנת בהם מחוייב שהוא
הדבר  שאין שמים, לשם שמתכוין אף צריכה שאינה ברכה

קלים). לשון בשינויי (ע"כ. ורצונו. בחפצו תלוי
וסובר  הרא"ש על החולק תוס' דעת הובאה ד סעיף ולהלן

צריכה. שאינה ברכה איסור כאן שיש
אדמו"ר 23) כ"ק מנהג היה שכן ז, סעיף על להלן ראה

האם  בזה, ביאורים כמה וישנם החורף, בשבתות מוהרש"ב
במזונות, שניה סעודה ידי-חובת לצאת שיכול שסובר משום
וראה  היום, מסעודות באחת פת שיאכל שמספיק משום או

ואילך. טז סי' נחמיה' ב'דברי עוד
יוצאים  אין שחרית תפילת שקודם מזונות בטעימת אמנם
שהרי  כלל, סעודה נחשב שאינו שלישית, סעודה חובת ידי
המזונות  אכילת קודם קידש אם ואפילו בקידוש, חייב אינו

התפילה. לאחר שוב לקדש וחייב לסעודה נחשב אינו
מגדר 24) ויצא התפילה קודם מזונות שאכל מי כגון

י"ח  ויצא התפילה לאחר מזונות שאכל או בשבת', 'תענית
דוקא. בפת סעודות ג' לסעוד רוצה אבל שלישית, סעודה

נמשכה 25) הסעודה אם לחלק בקיאים אינם שהעם כשם
אם  לחלק בקיאים אינם כך חצות, קודם או חצות לאחר עד

חצות. אחר או חצות קודם הסעודה התחיל
זו) הלכה מקור יג סי' כב (כלל הרא"ש בתשובת משמע וכן

זו. הלכה כלל ברבים לדרוש שלא
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‰Î כדי המיטלטל דבר ובכל בסודרין הביב את פוקקין
שאינו  לפי הכלים ועל האוכלין על המים יצופו שלא
ולא  הרבה דוחק אינו לפיכך מועטים מים יצאו אם חושש

רישיה: בפסיק סחיטה לידי יבא

ÂÎ צובע משום לחוש ואין בתבשיל כרכום ליתן מותר
באוכלים: צביעה שאין

ÊÎ ליזהר צריך הצבועים פירות שאר או תותים האוכל
איסור  משום במפה או בבגדיו צבועות בידיו יגע שלא
 ֿ מכל פטורים המקלקלין וכל הוא שמקלקל ואע"פ צביעה
אלא  שאינו משום מקילין ויש סופרים מדברי אסור  מקום
וכלֿשכן  להחמיר ויש כלל צובע משום בו ואין לכלוך דרך

כלל. מתקלקל שאינו אדום בבגד

שאין  כלום בכך אין הפירות במשקה פתו צובע אם אבל
לחוש  אין וידיו פניו בהם שצובע מה וכן באוכלין צביעה
אסרו  ולא לצבעו שדרכו בדבר אלא צביעה שאין כלל
שנתבאר  כמו צובע משום פניה על סרק להעביר לאשה
את  לכחול וכן בכך דרכה שהאשה מפני אלא ש"ג בסימן
מפני  צובע משום לאשה בין לאיש בין שאסרו העינים

בכך: שדרכם

ÁÎ המתקיים בצבע הצובע אלא התורה מן איסור אין
או  ששר שהעביר כגון כלל מתקיים שאינו צבע אבל
מעבירו  אתה שהרי פטור וצבעו ונחושת ברזל גבי על סרק
סופרים: מדברי אסור ומכלֿמקום כלום צובע ואינו לשעתו

בשבת  סחיטה דיני שכ סימן ב חלק

אין ‡ לעצים לייבשן הכניסן וקורנית איזוב פיאה חבילי
אפילו  או בהמה למאכל הכניסן בשבת מהן מסתפקין
להסתפק  ומותר בהמה למאכל ג"כ סתמן הרי בסתם הכניסן
ומולל  חול כדרך בכלי לא אבל ביד ואוכל וקוטם מהן
לא  אבל שבתוכן הזרע לאכול אצבעותיו בראשי השרביטין

בחול: עושה שהוא כדרך היד בכל

היו · במשכן שכן מלאכות מאבות הוא העור את המעבד
חייב  העור את והמולח ואילים תחשים עורות מעבדין

העיבוד. מצרכי היא שהמליחה מעבד משום

זמן  שיתקיים כדי הרבה מולחו אפילו חי בשר המולח אבל
התורה  מן באוכלין עיבוד שאין פטור יסריח ולא מרובה
למלוח  אסור ולכן באוכלין עיבוד יש סופרים מדברי אבל
נמלח  לא עדיין (אם בשבת חי לאכלו כדי אפילו חי בשר
נמלח  (שלא חי לבשר מועיל שהמלח לפי מדמו) להכשירו
ואין  לעיבוד ודומה לאכילה ולהכשירו ולתקנו לרככו עדיין)
אפילו  יסריח ולא שיתקיים כדי למלחו שאסור לומר צריך
וכן  מדמו כבר והוכשר נמלח ואפילו מרובה הפסד במקום
אפילו  שיתקיימו כדי בשבת למלוח אסור דברים שאר

מרובה: הפסד במקום

עם ‚ משקין שאר או מרובים מלח מי לעשות אסור וכן
או  ירקות מיני דהיינו הכבשים לתוך לתת מרובים מלח

גם  מהם יאכל (אפילו להתקיים שכובשים דברים שאר
כיון  מכלֿמקום) לבד, החול בשביל טורח שאינו לאלתר
ויש  מקיימן שהמלח לעיבוד דומה להתקיים אותם שכובש
סופרים. מדברי כמבשל שהוא מפני אסור שהכובש אומרים

לתת  שלא מלח עם משקין שאר או מלח מי לעשות ואפילו
לתוך  ולתת פתו את בהם לטבול אלא הכבשים לתוך
בבת  לעשות דהיינו ביחד הרבה מהם לעשות אסור התבשיל
אחת  סעודה לצורך מעט אלא סעודות ב' טבול לצורך אחת
עושה  כאלו נראה הרבה מהם עושה שכשהוא (מפני בלבד
רשאי  אינו אחת סעודה לצורך ואפילו לכבישה) אותם
מפני  לסעודה מסעודה לא אבל לסעודה סמוך אלא לעשות

שלא  להניחו דבר שום למלוח כמו שאסור לאלתר לאכלו
לנתינת  המים נתינת בין שמן בהם נותן אם ואפילו שיתבאר
המים  עם יפה מתערב המלח שאין מעכב והשמן המלח

אסור. אעפ"כ עזין מלח מי מהיות כחו את ומתיש

אסור  משקים שאר או מים ושליש מלח שלישי ב' נותן ואם
שנראה  מפני זו סעודה טבול לצורך מעט אפילו לעשות
לעשותו  מורייס של שדרכו דגים בו לכבוש מורייס כעושה
כמו  בישול משום או עיבוד משום בשבת לכבוש ואסור כך

שנתבאר:

או „ לרככו טבעו את לשנות לו מועיל שהמלח דבר כל
צנון  כגון זה בענין וכיוצא מרירותו להפיג או להקשותו
שוהים  שכשהם החריפים מדברים בהם וכיוצא ושום ובצל
פולין  וכן קשים ונעשים מרירותם ויוצא מזיעים הם במלח
שיש  הקושי מרכך שהמלח בקליפתן שנתבשלו ועדשים
אוגערקע"ס) (שקורין קשואים מיני וכן קליפתן מצד בהם
ממנו  לעשות שרגילים דבר כל וכן להם מועיל שהמלח חיין
לאכלה  כדי לבדה מחתיכה יותר מהם למלוח אסור כבשים
הרי  יותר וכלֿשכן יחד חתיכות ב' מולח שכשהוא לאלתר

כבשים. ככובש נראה זה

במלח  לטבלה אסור בו וכיוצא צנון של אחת חתיכה ואפילו
שתזיע  אחר מרירותה שיצא כדי במלחה הרבה להשהותה
כמה  אפילו להטביל מותר אבל לעיבוד דומה זהו כי
לאכלם  כדי לפניו ולהניחה לבדה ואחת אחת כל חתיכות
משתהין  הן אם ואף כך כל שיהוי בלי זו אחר זו לאלתר
ישהה  שלא ובלבד כלום בכך אין קצת ומזיעין מועטת שעה
מתחלת  כגון עצמה סעודה באותה אפילו ארוך זמן אותם
לעיבוד  דומה שזהו הרבה שיזיעו כדי סופה עד הסעודה

לבדה. אחת בחתיכה אפילו ואסור

אפילו  מועטת שעה אפילו במלח כלל להשהות אוסרים ויש
אחת  אחת חתיכות ב' לטבול אסור ולכן לבדה אחת חתיכה
שיאכל  עד כי זו אחר זו מיד לאכלן לפניו ולהניחן לבדה
לטבול  אלא מותר ואינו במלחה השניה תשהה הראשונה
דבר  בכל הדין וכן נוהגין וכן ומיד תיכף ולאכלה חתיכה
במה  הטעם אין האחרונה סברא ולפי לו מועיל שהמלח
ככובש  שנראה מפני ביחד חתיכות כמה למלוח שאסרו
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השניה  תשהה הראשונה שיאכל שעד משום אלא כבשים
לעיבוד. דומה זה הרי לה מועיל שהמלח וכיון במלחה

בקערה  אותו ונותנין דק דק צנון לחתוך שנהגו מה לפיכך
אע"פ  בדבר איסור אין חומץ עליו ושופכין אותו ומולחין

בי  חתיכות הרבה למולח דומה כדי שזהו אפילו שאסור חד
כלל  אותן משהין שאין כיון מכלֿמקום לאלתר לאכול
אחרים  ומינים חומץ מיד עליהם שופכים אלא לבדו במלח
שהשמן  שמן שם שופכים אם וכלֿשכן לעיבוד דומה אינו
את  לשפוך ליזהר צריך ומכלֿמקום המלח כח את מתיש

המליחה. אחר ומיד תיכף החומץ את או השמן

שלאטי"ן) (שקורין ירק שעושין קצת שנוהגין מה אבל
ומסננים  כך אותו ומשהין עצמו בפני תחלה הירק שמולחין
וחומץ  שמן עם אותו מערבים ואח"כ ממנו שיוצאים המים
עד  ממתין שהוא כיון לעיבוד יותר ודומה גמור איסור זהו

המלח: היטב שיקבל

שהוא ‰ אלא טבעו לשנות לו מועיל המלח שאין דבר כל
למלחן, [מותר ובשר ביצה כגון בלבד טעם בו נותן
מי  ויש אחרת לסעודה להניח כדי למלוח אסור ומכלֿמקום]
ממה  עכשיו שימליחנו לו שטוב צד איזה יש שאם שאומר
חם  הוא שעכשיו כגון לאכילה סמוך כך אחר שימליחנו
לסמוך  (ויש בדבר איסור אין יותר בטוב המלח ויקבל קצת

לכך): צריך אם סופרים בדברי להקל דבריהם על

Â שכיון יכמשו שלא כדי תלושים  ירקות להשקות מותר
להשקותן  מותר ביומן לאכילה ראויים הללו שירקות
היום  לאכילה ראויים אינן אם אבל לטלטלם שמותר כדרך

להשקותן. אסור בטלטול שאסורים

להיות  שלישי יום שחל נמלח שלא בשר להדיח אסור ולכן
אם  בטלטול אסור שהוא לפי לבישול יאסר שלא כדי בשבת
בסי' שנתבאר כמו אותו לכוס ראוי שאינו קשה בשר הוא
שכיון  להקל אין לכוס שראוי רך הוא אם ואפילו ש"ח
שטורח  משום בהדחתו איסור יש היום לאכלו רוצה שאינו
כל  לאכילת היום שראויים לירקות דומה ואינו לחול משבת
יאכלם  שמא כי לחול משבת שטורח כלל ניכר ואינו אדם
שדעתו  למי אלא לכוס ראוי שאינו חי בשר משא"כ היום
הדבר  וניכר לבשלו אלא חי לכוססו כלל דרכו אין וגם יפה

לחול. משבת שטורח

הפסד  במקום שהתירו שאף להקל אין נכרי ע"י ואפילו
שבות  משום אלא שאינו דבר כל נכרי ע"י לעשות מרובה
לא  אם כך כל הפסד אין כאן מכלֿמקום ש"ז בסי' כמ"ש

צלי: לאכלו שיוכל ידיחנו

Ê המאכל לתוך ליתן בהם וכיוצא פלפלין לדוך הצריך
כגון  החול מדרך גדול בשינוי אותו לכתוש מותר בשבת
במדוך  לא אבל ביחד הרבה אפילו בו וכיוצא סכין של ביד
בו. וכיוצא עץ של אלא בחול כדרכו אבן של אינו אפילו

הקערה  בתוך כן גם שידוך כן גם שצריך אומרים ויש
סכין  של ביד שכותש אע"פ במכתשת לא אבל בה וכיוצא
עליו  בסכין ויכתוש בגד תוך הפלפלין לשום ואין בו וכיוצא

כמ"ש  לכך מתכוין שאינו אע"פ בבגד ריח שמוליד מפני
להחמיר  (וטוב במכתש לכתוש מתירין ויש תקי"א בסי'

שאפשר). במקום

הדין  והוא מיד לאכול כדי אפילו בסכין לחתכם אסור אבל
תערובת: ע"י אלא לאכלם דרך שאין התבלין לכל

Á גדולי ואינו שהוא כמות לאכילה הראוי דבר כל אבל
צלי  או מבושל בשר כגון כלל טחינה במינו שאין קרקע
שלא  (אפילו דק דק לחתוך מותר בהם וכיוצא גבינה או

באוכלין. טחינה שאין מפני מיד) לאכול

ללעסה  אפשר שהרי מותר מאד קשה גבינה היא ואפילו
שאינו  מי (אפילו לחתכה ומותר עליה אוכל ושם בקושי
שהם  שאף מגירה או בקרדום בין בסכין בין ללעוס) יכול
כמו  גופם לצורך לטלטלם מותר לאיסור שמלאכתם כלים

ש"ח. בסי' שנתבאר

(שקורין  פיפיות בעל חרוץ במורג דק דק לגוררה אסור אבל
שהכלי  דכיון מיד לאכול כדי אפילו בל"א) אייזי"ן רי"ב
במדוך  תבלין שחיקת כמו חול דרך זה הרי לכך מיוחד

לכך: המיוחד אחר בכלי הדין והוא ובמכתשת

Ë יפה שדעתו למי אלא ראוי ואינו הואיל חי בשר אבל
זה  לענין עליו אוכל שם אין כדרכו שלא אותו לכוס
העופות  לפני דק דק לחתכו אסור ולכן טחינה בו ושייך
כך  בשביל עליו אוכל שם אין לכלבים ראוי שהוא ואע"פ
מחמת  לעופות או לאדם אלא לכלבים עומד ואינו הואיל

זו: חתיכה בלא ראוי אינו ולהם חשיבותו

È שהוא דבר כל אבל קרקע גידולי שאינו בדבר זה וכל
טוחן  משום בו יש גמור אוכל הוא אפילו קרקע מגידולי

ו  ולפיכך הואיל וקטנית בתבואה דהיינו טחינה במינו יש
וחרובים  גרוגרות וכן לאכלו כדי דק דק הירק לחתוך אסור

טוחן. משום חייב דק דק חתך ואם זקנים לפני

בזה  ואין התרנגולים לפני דק דק הלחם לפרר מותר אבל
נעשה  שממנה התבואה נטחנה וכבר הואיל טוחן משום

טחינה. אחר טחינה ואין הלחם

שעה  לאחר אלא לאלתר אוכל ואינו ומניח בחותך זה וכל
בשביל  או לאלתר לאכול כדי דק דק לחתוך מותר אבל
לאלתר  שיאכלו תרנגולים בשביל או לאלתר שיאכלו אחרים
גדולות  בחתיכות מאכלו לאכול האדם על אסרו שלא מפני
בחתיכות  גם לאכול הוא כך אכילתו דרך כן אם קטנות או
כמ"ש  מלאכה משום בו אין אכילה דרך שהוא וכל קטנות
לאכלו  כדי הפסולת מתוך אוכל בורר לענין שי"ט בסי'
הוא  כך אכילה ודרך הואיל מלאכה משום בו שאין לאלתר

לכתחלה. אפילו ומותר

ליזהר  לדבריהם לחוש ונכון זה היתר על מפקפקים ויש
קצת  גדולות לחתיכות שלאטי"ן) (שקורין הירק את לחתוך

הכל. לדברי טוחן משום בו אין שאז

בצלים  וכן מאד דק דק הצנון לחתוך נהגו במדינתנו אבל
שלא  ליזהר צריכים פנים כל ועל שיסמכו מי על להם ויש
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סמוך  שיהא שצריך הכנסת מבית יציאה אחר עד יתחילו
בורר: לענין שי"ט בסי' שנתבאר כמו ממש לסעודה

‡È אפילו במדוך לדוך אבל בסכין דק דק לחתוך זה וכל
באוכל  ואפילו מיד לאכול כדי אפילו אסור עץ של
ושחליים  שום וכן זקנים לפני וחרובים גרוגרות כמו גמור
אפילו  אותם לדוך אסור הנידוכין מאוכלים בהם וכיוצא
הפרור  בעץ כגון גדול בשינוי לרסקן מותר אבל מיד לאכול

בפלפלין: שנתבאר כמו בו וכיוצא סכין של ביד או

·È שינוי צריך אלא עץ של אפילו במדוך מלח כותתין אין
אבל  פרור בעץ או סכין של בידו לרסקו כגון גדול
אלא  לאכילה ראוי שאינו (שכיון דק דק בסכין לחתכו אסור
פי  על אף וגבינה כבשר ולא כתבלין דינו תערובת ע"י
אמורים  דברים במה כמותם) קרקע מגדולי אינו ג"כ שהוא

ונתבשל במלח  מתחלה דק שהיה מלח אבל בתחלתו הגס
בפת  שמותר כמו דק דק בסכין לחתכו מותר פתיתין ונעשה

שנתבאר: כמו טוחן אחר טוחן שאין משום

‚È לאלתר לתינוק) להאכילו (ולא לאכלו חפץ שאינו דבר
טחינה: משום בשיניו ללעסו אסור

„È לרסקן אסור יום מבעוד מהכוורת שנתרסקו דבש חלות
מפסולת  אוכל מפריד שהוא מפני הדבש מהן להוציא
ויש  לו ראויה שאינה מהשעוה לאכילה הראוי הדבש דהיינו
פי  על ואף מפסולת אוכל בורר משום וגם מפרק משום בזה

ש"כ. בסימן שנתבאר כמו לאלתר לאכול כדי שמרסק

ירסק  שמא גזרה לערב עד אסור מעצמו הדבש יצא ואפילו
מבעוד  החלות נתרסקו כן אם אלא היום לאכלו כדי בידים
וענבים  זיתים כדין בשבת ממנו היוצא הדבש מותר שאז יום

רנ"ב. ובסי' שם כמ"ש יום מבעוד שנתרסקו

על  אף סביב חלות גבי על הדבוק הדבש לאכול מותר אבל
יום: מבעוד נתרסקו שלא פי

ÂË סופרים מדברי בשבת מהכוורת דבש לרדות אסור
כשהחלות  אמורים דברים במה לתולש שדומה מפני
אם  אבל מגידולו דבר כעוקר שנראה בכוורת דבוקות הן
מותר  בתוכה כך ומונחים יום מבעוד מהכוורת נתלשו
הן  ואפילו סביב גבן על הדבוק הדבש ולאכול להוציאן
והדבש  יום מבעוד בתוכה שנתרסקו אלא בכוורת דבוקים

ולאכלו: להוציאו מותר בכוורת צף

ÊË המים בנתינת חייב ואינו מלאכות מאבות הוא הלש

המגבל  ואין בחול כדרכו שיגבל עד אלא בלבד הקמח לתוך
לטיט  עפר או קמח כגון גיבול בני שהם בדברים אלא חייב
בהם  וכיוצא קלי וקמח ומורסן הגס וחול אפר אבל בנין של
סופרים  מדברי אסור אבל פטור והמגבלן הן גיבול בני לאו
קלי  שאינו קמח לגבל יבא שמא הרבה קלי קמח לגבל
שינוי  שזהו מעט מעט הקלי את לגבל מותר אבל ויתחייב
כלש  ונראה וקשה עב הוא הגיבול אם (ואפילו החול מדרך
שליש  הביאה שלא תבואה אבל בשינוי) שמגבל כיון מותר
והיא  כחול היא והרי גסה אותה טחנו ואח"כ אותה שקלו
אפילו  בו וכיוצא בחומץ ממנה לגבל מותר שתיתא הנקראת
אסור  קשה אבל רך הגיבול שיהיה והוא אחת בבת הרבה

מג  כן אם (אלא כלש שנראה כמו מפני מעט מעט בל
עושה  אם מעט לשנות צריך ברך ואפילו בקלי) שנתבאר
את  נותן ואח"כ השתיתא את נותן כיצד אחת בבת הרבה
תחלה  החומץ ליתן בחול בו שרגילין מקום הוא אם החומץ
בשבת  יתנו תחלה השתיתא ליתן בחול שרגילין ובמקום

תחלה. החומץ

שהם  דברים בין חילוק שאין ואומרים זה כל על חולקין ויש
מים  בנתינת חייב ובכולן גיבול בני שאינן לדברים גיבול בני
כלל  גיבל שלא אע"פ פירות ומי משקין משאר אחד או לבד
שאז  רך הוא הגיבול כן אם אלא גיבולו זהו המים נתינת כי
סופרים  מדברי אלא איסורו ואין כלל לישה כאן אין
בדברים  בין שיתבאר שינוי ע"י השבת לצורך והתירוהו
בין  ולפיכך גיבול בני שאינן בדברים בין גיבול בני שהם
אפילו  בשבת המשקה בהם ליתן אסור שתיתא בין קלי
מותר  שאז רך גיבול הוא כן אם אלא החול מדרך בשינוי
החומץ  ואח"כ תחלה השתיתא ליתן דהיינו בשינוי ליתן
שינוי  הוא שההפך במקום להפך או שינוי שזהו במקום
כיון  אחת בבת הרבה אפילו לגבל מותר בשינוי וכשנותן
לש  משום ענין בכל אסור עב גיבול אבל רך גיבול שהוא
לגבל  מותר אזי יום מבעוד כבר המשקה נתן כן אם אלא

בשתיתא. בין בקלי בין מעט) (מעט בשבת

לערבו  יכול שבת מערב שלשו חרדל הראשונה סברא ולפי
ובלבד  דבש לתוכו וליתן בכף בין ביד בין למחר במשקה

מעט: מעט מערבו אלא בכח יטרוף שלא

(חסר).

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא סימן ב חלק

ולש  מעבד
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "אב תוכןתוכןתוכןתוכן התוארים שני בין ההבדל

הרחמים" ו"אב הרחמן"

"l`xyi" zpigaa daeyzd xcb x`azpy ixg`l]
jiyni - dnypay l`xyi zpiga lr xzqdd xiqdl -

x`alכיצד[:xzqdd mixiqn

êë êùåçä øéñäìå åáì éðåôöî úåìâì äöòäå
áàå ïîçøä áà ,úåðîçø éðéî 'á ùé äðäã .àåä

.íéîçøä
"אב  - השי"ת רחמי על תוארים שני יש
לפי  ביניהם שההבדל הרחמים", ו"אב הרחמן"
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השניה  תשהה הראשונה שיאכל שעד משום אלא כבשים
לעיבוד. דומה זה הרי לה מועיל שהמלח וכיון במלחה

בקערה  אותו ונותנין דק דק צנון לחתוך שנהגו מה לפיכך
אע"פ  בדבר איסור אין חומץ עליו ושופכין אותו ומולחין

בי  חתיכות הרבה למולח דומה כדי שזהו אפילו שאסור חד
כלל  אותן משהין שאין כיון מכלֿמקום לאלתר לאכול
אחרים  ומינים חומץ מיד עליהם שופכים אלא לבדו במלח
שהשמן  שמן שם שופכים אם וכלֿשכן לעיבוד דומה אינו
את  לשפוך ליזהר צריך ומכלֿמקום המלח כח את מתיש

המליחה. אחר ומיד תיכף החומץ את או השמן

שלאטי"ן) (שקורין ירק שעושין קצת שנוהגין מה אבל
ומסננים  כך אותו ומשהין עצמו בפני תחלה הירק שמולחין
וחומץ  שמן עם אותו מערבים ואח"כ ממנו שיוצאים המים
עד  ממתין שהוא כיון לעיבוד יותר ודומה גמור איסור זהו

המלח: היטב שיקבל

שהוא ‰ אלא טבעו לשנות לו מועיל המלח שאין דבר כל
למלחן, [מותר ובשר ביצה כגון בלבד טעם בו נותן
מי  ויש אחרת לסעודה להניח כדי למלוח אסור ומכלֿמקום]
ממה  עכשיו שימליחנו לו שטוב צד איזה יש שאם שאומר
חם  הוא שעכשיו כגון לאכילה סמוך כך אחר שימליחנו
לסמוך  (ויש בדבר איסור אין יותר בטוב המלח ויקבל קצת

לכך): צריך אם סופרים בדברי להקל דבריהם על

Â שכיון יכמשו שלא כדי תלושים  ירקות להשקות מותר
להשקותן  מותר ביומן לאכילה ראויים הללו שירקות
היום  לאכילה ראויים אינן אם אבל לטלטלם שמותר כדרך

להשקותן. אסור בטלטול שאסורים

להיות  שלישי יום שחל נמלח שלא בשר להדיח אסור ולכן
אם  בטלטול אסור שהוא לפי לבישול יאסר שלא כדי בשבת
בסי' שנתבאר כמו אותו לכוס ראוי שאינו קשה בשר הוא
שכיון  להקל אין לכוס שראוי רך הוא אם ואפילו ש"ח
שטורח  משום בהדחתו איסור יש היום לאכלו רוצה שאינו
כל  לאכילת היום שראויים לירקות דומה ואינו לחול משבת
יאכלם  שמא כי לחול משבת שטורח כלל ניכר ואינו אדם
שדעתו  למי אלא לכוס ראוי שאינו חי בשר משא"כ היום
הדבר  וניכר לבשלו אלא חי לכוססו כלל דרכו אין וגם יפה

לחול. משבת שטורח

הפסד  במקום שהתירו שאף להקל אין נכרי ע"י ואפילו
שבות  משום אלא שאינו דבר כל נכרי ע"י לעשות מרובה
לא  אם כך כל הפסד אין כאן מכלֿמקום ש"ז בסי' כמ"ש

צלי: לאכלו שיוכל ידיחנו

Ê המאכל לתוך ליתן בהם וכיוצא פלפלין לדוך הצריך
כגון  החול מדרך גדול בשינוי אותו לכתוש מותר בשבת
במדוך  לא אבל ביחד הרבה אפילו בו וכיוצא סכין של ביד
בו. וכיוצא עץ של אלא בחול כדרכו אבן של אינו אפילו

הקערה  בתוך כן גם שידוך כן גם שצריך אומרים ויש
סכין  של ביד שכותש אע"פ במכתשת לא אבל בה וכיוצא
עליו  בסכין ויכתוש בגד תוך הפלפלין לשום ואין בו וכיוצא

כמ"ש  לכך מתכוין שאינו אע"פ בבגד ריח שמוליד מפני
להחמיר  (וטוב במכתש לכתוש מתירין ויש תקי"א בסי'

שאפשר). במקום

הדין  והוא מיד לאכול כדי אפילו בסכין לחתכם אסור אבל
תערובת: ע"י אלא לאכלם דרך שאין התבלין לכל

Á גדולי ואינו שהוא כמות לאכילה הראוי דבר כל אבל
צלי  או מבושל בשר כגון כלל טחינה במינו שאין קרקע
שלא  (אפילו דק דק לחתוך מותר בהם וכיוצא גבינה או

באוכלין. טחינה שאין מפני מיד) לאכול

ללעסה  אפשר שהרי מותר מאד קשה גבינה היא ואפילו
שאינו  מי (אפילו לחתכה ומותר עליה אוכל ושם בקושי
שהם  שאף מגירה או בקרדום בין בסכין בין ללעוס) יכול
כמו  גופם לצורך לטלטלם מותר לאיסור שמלאכתם כלים

ש"ח. בסי' שנתבאר

(שקורין  פיפיות בעל חרוץ במורג דק דק לגוררה אסור אבל
שהכלי  דכיון מיד לאכול כדי אפילו בל"א) אייזי"ן רי"ב
במדוך  תבלין שחיקת כמו חול דרך זה הרי לכך מיוחד

לכך: המיוחד אחר בכלי הדין והוא ובמכתשת

Ë יפה שדעתו למי אלא ראוי ואינו הואיל חי בשר אבל
זה  לענין עליו אוכל שם אין כדרכו שלא אותו לכוס
העופות  לפני דק דק לחתכו אסור ולכן טחינה בו ושייך
כך  בשביל עליו אוכל שם אין לכלבים ראוי שהוא ואע"פ
מחמת  לעופות או לאדם אלא לכלבים עומד ואינו הואיל

זו: חתיכה בלא ראוי אינו ולהם חשיבותו

È שהוא דבר כל אבל קרקע גידולי שאינו בדבר זה וכל
טוחן  משום בו יש גמור אוכל הוא אפילו קרקע מגידולי

ו  ולפיכך הואיל וקטנית בתבואה דהיינו טחינה במינו יש
וחרובים  גרוגרות וכן לאכלו כדי דק דק הירק לחתוך אסור

טוחן. משום חייב דק דק חתך ואם זקנים לפני

בזה  ואין התרנגולים לפני דק דק הלחם לפרר מותר אבל
נעשה  שממנה התבואה נטחנה וכבר הואיל טוחן משום

טחינה. אחר טחינה ואין הלחם

שעה  לאחר אלא לאלתר אוכל ואינו ומניח בחותך זה וכל
בשביל  או לאלתר לאכול כדי דק דק לחתוך מותר אבל
לאלתר  שיאכלו תרנגולים בשביל או לאלתר שיאכלו אחרים
גדולות  בחתיכות מאכלו לאכול האדם על אסרו שלא מפני
בחתיכות  גם לאכול הוא כך אכילתו דרך כן אם קטנות או
כמ"ש  מלאכה משום בו אין אכילה דרך שהוא וכל קטנות
לאכלו  כדי הפסולת מתוך אוכל בורר לענין שי"ט בסי'
הוא  כך אכילה ודרך הואיל מלאכה משום בו שאין לאלתר

לכתחלה. אפילו ומותר

ליזהר  לדבריהם לחוש ונכון זה היתר על מפקפקים ויש
קצת  גדולות לחתיכות שלאטי"ן) (שקורין הירק את לחתוך

הכל. לדברי טוחן משום בו אין שאז

בצלים  וכן מאד דק דק הצנון לחתוך נהגו במדינתנו אבל
שלא  ליזהר צריכים פנים כל ועל שיסמכו מי על להם ויש
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סמוך  שיהא שצריך הכנסת מבית יציאה אחר עד יתחילו
בורר: לענין שי"ט בסי' שנתבאר כמו ממש לסעודה

‡È אפילו במדוך לדוך אבל בסכין דק דק לחתוך זה וכל
באוכל  ואפילו מיד לאכול כדי אפילו אסור עץ של
ושחליים  שום וכן זקנים לפני וחרובים גרוגרות כמו גמור
אפילו  אותם לדוך אסור הנידוכין מאוכלים בהם וכיוצא
הפרור  בעץ כגון גדול בשינוי לרסקן מותר אבל מיד לאכול

בפלפלין: שנתבאר כמו בו וכיוצא סכין של ביד או

·È שינוי צריך אלא עץ של אפילו במדוך מלח כותתין אין
אבל  פרור בעץ או סכין של בידו לרסקו כגון גדול
אלא  לאכילה ראוי שאינו (שכיון דק דק בסכין לחתכו אסור
פי  על אף וגבינה כבשר ולא כתבלין דינו תערובת ע"י
אמורים  דברים במה כמותם) קרקע מגדולי אינו ג"כ שהוא

ונתבשל במלח  מתחלה דק שהיה מלח אבל בתחלתו הגס
בפת  שמותר כמו דק דק בסכין לחתכו מותר פתיתין ונעשה

שנתבאר: כמו טוחן אחר טוחן שאין משום

‚È לאלתר לתינוק) להאכילו (ולא לאכלו חפץ שאינו דבר
טחינה: משום בשיניו ללעסו אסור

„È לרסקן אסור יום מבעוד מהכוורת שנתרסקו דבש חלות
מפסולת  אוכל מפריד שהוא מפני הדבש מהן להוציא
ויש  לו ראויה שאינה מהשעוה לאכילה הראוי הדבש דהיינו
פי  על ואף מפסולת אוכל בורר משום וגם מפרק משום בזה

ש"כ. בסימן שנתבאר כמו לאלתר לאכול כדי שמרסק

ירסק  שמא גזרה לערב עד אסור מעצמו הדבש יצא ואפילו
מבעוד  החלות נתרסקו כן אם אלא היום לאכלו כדי בידים
וענבים  זיתים כדין בשבת ממנו היוצא הדבש מותר שאז יום

רנ"ב. ובסי' שם כמ"ש יום מבעוד שנתרסקו

על  אף סביב חלות גבי על הדבוק הדבש לאכול מותר אבל
יום: מבעוד נתרסקו שלא פי

ÂË סופרים מדברי בשבת מהכוורת דבש לרדות אסור
כשהחלות  אמורים דברים במה לתולש שדומה מפני
אם  אבל מגידולו דבר כעוקר שנראה בכוורת דבוקות הן
מותר  בתוכה כך ומונחים יום מבעוד מהכוורת נתלשו
הן  ואפילו סביב גבן על הדבוק הדבש ולאכול להוציאן
והדבש  יום מבעוד בתוכה שנתרסקו אלא בכוורת דבוקים

ולאכלו: להוציאו מותר בכוורת צף

ÊË המים בנתינת חייב ואינו מלאכות מאבות הוא הלש

המגבל  ואין בחול כדרכו שיגבל עד אלא בלבד הקמח לתוך
לטיט  עפר או קמח כגון גיבול בני שהם בדברים אלא חייב
בהם  וכיוצא קלי וקמח ומורסן הגס וחול אפר אבל בנין של
סופרים  מדברי אסור אבל פטור והמגבלן הן גיבול בני לאו
קלי  שאינו קמח לגבל יבא שמא הרבה קלי קמח לגבל
שינוי  שזהו מעט מעט הקלי את לגבל מותר אבל ויתחייב
כלש  ונראה וקשה עב הוא הגיבול אם (ואפילו החול מדרך
שליש  הביאה שלא תבואה אבל בשינוי) שמגבל כיון מותר
והיא  כחול היא והרי גסה אותה טחנו ואח"כ אותה שקלו
אפילו  בו וכיוצא בחומץ ממנה לגבל מותר שתיתא הנקראת
אסור  קשה אבל רך הגיבול שיהיה והוא אחת בבת הרבה

מג  כן אם (אלא כלש שנראה כמו מפני מעט מעט בל
עושה  אם מעט לשנות צריך ברך ואפילו בקלי) שנתבאר
את  נותן ואח"כ השתיתא את נותן כיצד אחת בבת הרבה
תחלה  החומץ ליתן בחול בו שרגילין מקום הוא אם החומץ
בשבת  יתנו תחלה השתיתא ליתן בחול שרגילין ובמקום

תחלה. החומץ

שהם  דברים בין חילוק שאין ואומרים זה כל על חולקין ויש
מים  בנתינת חייב ובכולן גיבול בני שאינן לדברים גיבול בני
כלל  גיבל שלא אע"פ פירות ומי משקין משאר אחד או לבד
שאז  רך הוא הגיבול כן אם אלא גיבולו זהו המים נתינת כי
סופרים  מדברי אלא איסורו ואין כלל לישה כאן אין
בדברים  בין שיתבאר שינוי ע"י השבת לצורך והתירוהו
בין  ולפיכך גיבול בני שאינן בדברים בין גיבול בני שהם
אפילו  בשבת המשקה בהם ליתן אסור שתיתא בין קלי
מותר  שאז רך גיבול הוא כן אם אלא החול מדרך בשינוי
החומץ  ואח"כ תחלה השתיתא ליתן דהיינו בשינוי ליתן
שינוי  הוא שההפך במקום להפך או שינוי שזהו במקום
כיון  אחת בבת הרבה אפילו לגבל מותר בשינוי וכשנותן
לש  משום ענין בכל אסור עב גיבול אבל רך גיבול שהוא
לגבל  מותר אזי יום מבעוד כבר המשקה נתן כן אם אלא

בשתיתא. בין בקלי בין מעט) (מעט בשבת

לערבו  יכול שבת מערב שלשו חרדל הראשונה סברא ולפי
ובלבד  דבש לתוכו וליתן בכף בין ביד בין למחר במשקה

מעט: מעט מערבו אלא בכח יטרוף שלא

(חסר).

או  מאכל תקוני ודין טוחן ודין בשבת תולש דיני שכא סימן ב חלק

ולש  מעבד
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dxez ihewl

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: "אב תוכןתוכןתוכןתוכן התוארים שני בין ההבדל

הרחמים" ו"אב הרחמן"

"l`xyi" zpigaa daeyzd xcb x`azpy ixg`l]
jiyni - dnypay l`xyi zpiga lr xzqdd xiqdl -

x`alכיצד[:xzqdd mixiqn

êë êùåçä øéñäìå åáì éðåôöî úåìâì äöòäå
áàå ïîçøä áà ,úåðîçø éðéî 'á ùé äðäã .àåä

.íéîçøä
"אב  - השי"ת רחמי על תוארים שני יש
לפי  ביניהם שההבדל הרחמים", ו"אב הרחמן"

1
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4
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9

10



c"agקפב i`iyp epizeax zxezn

"אב הוא: הרחמנות הרחמן פשוטו על קאי "
על  רחמנותו את (בפועל) מגלה כשהאב בפועל,

שהוא פירושו הרחמים" "אב משא"כ מקור בניו;

הרחמים.

הרחמים: בגודל הבדל יש - מזה וכתוצאה
הם  הגלויים הרחמים על המורה הרחמן" "אב
הרחמים", "אב מבחינת ואילו והגבלה, במדידה

כי מקורשהוא גבול, בלי הם הרחמים הרחמים,
כאשר במקור  ולפיכך והגבלה, מדידה אין הרחמים

לרחמנותו. גבול אין מתגלה הרחמים מקור

[:x`ane jledy edfe]

äîá íãàä ìò íçøîä àåä ,ïîçøä áà ùåøéôå
ùé íãà ìùîì åîë ,åéìò íçøì áééçî ìëùäù
åøéáç ìò íçøîù åæ úåðîçø úãî åì
ìëùäù ,íéúùå íòô åøòöù øçà åñééôîùë

.øúåé àìå åì ìåçîì åáééçî

.ìåëéáë ú"éùä ìöà ïîçøä áà úðéçá ë"â åæå

éìá íéìåãâ íéîçø àåä íéîçøä áà úãî ìáà
íçøìå åì ìåçîì áééçî ìëùä ïéàù óà ,øåòéù
ãàî íéîòô äáøä àèçù øçà åðééäã ,åéìò
ô"â åðéáà åðì çìñ åðîî íéù÷áîùë ë"ôòà

.åì çìåñå ìçåî àåä íåé ìëá

.çåìñì äáøîä ïåðç ùåøéô åäæå
המרבה  חנון ה' את ומברכים משבחים אנו
אין  הקב"ה "במדת כי דייקא, המרבה לסלוח,

פעמים". לאלף אחת פעם בין הפרש 

â"éá åðééäã ,íéìåãâ íéîçø øøåòì åðà íéëéøöå
øáåòå ïåò àùåð êåîë ìà éî ,íéîçøä úåãî
òùô ìò øáåòå ,ïåòä äéáâîù ,òùô ìò

.êåîë ìà éî àåä ,åøéáòîù
והגבלה) מדידה לה (שאין זו סליחה אולם
הקב"ה  של גדולים רחמים התעוררות ע"י רק באה
י"ג  שמצד הרחמים שהם כמוך"), אֿל ("מי בעצמו
אלה  רחמים שמצד גבול, להם שאין הרחמים מדות

" של באופן היא על ועובר עוןנושא הסליחה
רק  שלא הוא, בזה הפנימי שהפירוש פשע",

מוחל את לאדם שהקב"ה ומהפך שמבטל אלא
עצמו  חז"ל העון מאמר (ע"ד ומעבירו שמגביהו ,

כזכיות). לו נעשו זדונות

רק  הוא גופא) העון (להגבי' זה ענין אשר

"אב  בחינת היא והיא כמוך", אֿל "מי - ית' בכוחו
הרחמים".

áà úðéçá åðééä ,"éðåáæò éîàå éáà éë" åäæå
éä ,"éðôñàé 'äå" äæ ìë íòå ,ïîçøäúðéçá åðé

.íéîçøä áà
ואמי  אבי "כי נאמר אלה גדולים רחמים על
דגם  הוא, בזה הכוונה דעומק יאספני", וה' עזבוני
היא  אלא הקב"ה, על קאי עזבוני" ואמי "אבי
הם  זו במדריגה שהרחמים הרחמן" "אב מדריגת
ואמי  אבי "כי וזהו כביכול, והגבלה במדידה
רחמי  שגם כזה, ירוד במצב הוא שהאדם עזבוני",
מספיקים  אין הרחמן" "אב מבחינת הקב"ה
שמצד  יאספני", "וה' ומכלֿמקום עוונו לו שיימחל
- הרחמים" (מקור) "אב - ובעצמו בכבודו הקב"ה

ומחילה. סליחה להיות אפשר

éô ìò àåä ,íéìåãâ íéîçø íéøøåòî êéàä êà
äìàä íéøáãä ìë êéìò åàåáé éë äéäå ù"î

êááì ìà úåáùäå['ה הדיחך אשר הגוים [בכל
.'åë

úåáùäå ùåøéô[לבבך úà[אל áéùéù åðééäã ,
.åááì ìà åîöò

צריך  שהאדם הוא בכתוב הפשוט הפירוש
גו'" הברכה האלה הדברים "כל את לבו אל להשים
הפירוש  אבל ה"א"), עד "ושבת לידי יבא (ועי"ז
שזהו  (כידוע ולבבו עצמו אל שישוב - הוא הפנימי
וחוזר  שב שהאדם שיבה, לשון התשובה, ענין

ומקורו). לשרשו

לב  פנימיות על דקאי כאן, "לבבך" ענין וזהו
והאדם  להקב"ה, המסותרת אהבתו היינו האדם,

" עצמו את ולהשיב לחזור לבבו צריך ".אל

[:mixac ipy rcil mc`d jixv dfle]

äéäù åùøùå åîå÷î òãéì êéøö íãå÷îù
øåæçì òãéù éãëá åðîî øñ åéùëòå äìçúî
äòåúå åúéá òãåé åðéàù éî éë ,ïåùàøä åîå÷îì

.øåæçì ïëéäì òãåé åðéà êøãá

åéùëò àåäù åîå÷î ïéáäìå øéëäì ë"â êéøöå
.äòåú àåä íå÷î äæéàá

åááìù åîöò úà àöîéå úàæ åáì ìà íéùéùëå
.úååàú ìà øùéä êøã ïî äðåô
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שהוא  ימצא עכשיו", שהוא "מקומו כשיתבונן
התאוות  בכל ש"מתאווה היינו הגוים", "בכל נמצא
ובארץ  טמא באויר והוא רוצים, הגוים שכל מה

הגוים". בין טמאה

,úàæ ìòô 'ä àìä øîàì íãà êùçì íàå
ùã÷îä úéá ïáøåç íâå ,äèîì äîùðä ãéøåäù

.äåö àì 'ä íà éäúå øîà äæ éî
שלבבו  בכך אשם הוא שאין לטעון יכול האדם
שהקב"ה  מזה תוצאה זוהי אלא תאוות, אל פונה
והלבישה  הגשמי הזה לעולם נשמתו את הוריד
"בין  שנמצא דזה בפשטות, וכמו חומרי. גוף בתוך
ברצון  רק הוא ביהמ"ק) חורבן (בגלל הגוים"

צוה". לא ה' "אם בקרא כמפורש הבורא,

,äîù êé÷ìà 'ä êçéãä øùà ÷åñôä áéùî äæì
.àîìòá äçãäì äúéä ú"éùä úðååëù

שירידת  גו'", "הדיחך אשר בכתוב ממשיך לזה
ממקומה, "הדחה" אלא אינה למטה הנשמה
"נדחית" הקדושה), (עולם עדן בגן היותה שתמורת
אותו  מכריח זה אין אך הגשמי, הזה לעולם למטה
הנשמה  ביכולת כי הזה, עולם לתאוות תאב להיות

הגוף. טבע על להתגבר

ùôðå óåâá êåîð íå÷îá àåäù ïðåáúéùëå
ìò íéìåãâ íéîçø åéìò øøåòî äæá ,úéîäáä
ìôðù ,ä"á 'ä íò ãçàúðù ,åì ùéù äåìà ÷ìç

.åúåéç íå÷îî àîø àøâéàî ë"ë ÷çøúðå
הוריד  הרעים מעשיו ידי שעל אדם כשיתבונן
שהיא  - גבוה) (גג רמא" "מאגרא נשמתו את
שאינה  בגלות היא ועתה - אלקות עם מאוחדת
הרחמנות  גודל ויכיר יבין באדם, להתגלות יכולה

הקדושה. נשמתו שעל

ìò íçøéù ,ùåøéô ,åäîçøéå 'ä ìà áåùéå åäæå
.ä"á ú"éùä

שלאחרי  הוא, ב"וירחמהו" הפשוט הפירוש
האדם  על מרחם הקב"ה אזי ה', אל שב  שהאדם

אליו. השב

הוא  "וירחמהו" הפנימי, הפירוש לפי אולם
ו(גם) ה' אל ("וישוב האדם מתשובת חלק

להתעורר  צריך ה' אל השב אדם כלומר, ירחמהו"),
על  שמרחם והכוונה, כביכול, השי"ת על ברחמים

" שהיא ממעל נשמתו אלקה כל חלק ונפלה שירדה "
כך.

,'åë åðãâá åðîùà íéåãéååä ìë íéøîåà åðà äæìå
ìë òãåé ú"éùä àìäå øåôéñä äæ äîì äøåàëìã
øøåòì éãë íéøîåà åðà äæ ìë êà ,áì úåîåìòú

.íéìåãâ íéîçø
את  להקב"ה להודיע אינה "וידוי" אמירת
על  רחמים של רגש אצלנו לעורר כדי אלא חטאינו,

שלנו. ממעל" אלקה ה"חלק

àåäù ¯ "åðéäìà" åðîùà íãå÷ íéøîåà ïëì
äåáâ àåä ¯ "åðéúåáà éäìàå" ,åðúåéçå åðçë

.'åë àîø àøâéàî àåäå äåáâ ìòî
ואלקי  "אלקינו תחנון) (לאמירת מקדימים ולכן
יתברך  שהוא מה היינו - ד"אלקינו" אבותינו",
אלקינו"), "הוי' בפירוש (כנ"ל וחיותנו" "כוחנו
האדם; נשמת של החיות שהוא האלקי האור שזהו

השורה האלקות על קאי - אבותינו" בשורש ו"אלקי

הנשמה  בשורש מדריגות ריבוי יש כי הנשמה,
וזהו  גבוה", מעל "גבוה הכתוב ובלשון למעלה,

הנשמה. מושרשת ששם רמא" "אגרא ענין

.äìòîìî íéìåãâ íéîçø øøåòúð äæ úîçîå
ולפיכך, מדה, כנגד מדה היא הקב"ה של מדתו
שעל  הרחמנות גודל את ומרגיש מכיר האדם כאשר
ה"גלות" ענין באמת לו ונוגע האלקית, נפשו
בנשמתו  השורה באלקות עוונותיו) ידי (על שפעל
זה  הרי - אבותינו") ואלקי ("אלקינו ובשרשה
וגדולים, רבים רחמים עליו, הקב"ה רחמי מעורר

הרחמים" "אב מבחינת

àøåáäì äáäà ë"â íãàä ìöà øøåòúð àìéîîå
.'úé

ל"וה' זוכים עליונים, רחמים התעוררות ידי על
את  ומסיר האדם על מרחם שהקב"ה יאספני",
שבנשמתו, "ישראל" בחינת על המסתיר ה"מסך"

להשי"ת. המסותרת אהבתו תתגלה שוב ובמילא

c wxt miwnrnn zelrnd xiy d"c
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קפג c"ag i`iyp epizeax zxezn

"אב הוא: הרחמנות הרחמן פשוטו על קאי "
על  רחמנותו את (בפועל) מגלה כשהאב בפועל,

שהוא פירושו הרחמים" "אב משא"כ מקור בניו;

הרחמים.

הרחמים: בגודל הבדל יש - מזה וכתוצאה
הם  הגלויים הרחמים על המורה הרחמן" "אב
הרחמים", "אב מבחינת ואילו והגבלה, במדידה

כי מקורשהוא גבול, בלי הם הרחמים הרחמים,
כאשר במקור  ולפיכך והגבלה, מדידה אין הרחמים

לרחמנותו. גבול אין מתגלה הרחמים מקור

[:x`ane jledy edfe]

äîá íãàä ìò íçøîä àåä ,ïîçøä áà ùåøéôå
ùé íãà ìùîì åîë ,åéìò íçøì áééçî ìëùäù
åøéáç ìò íçøîù åæ úåðîçø úãî åì
ìëùäù ,íéúùå íòô åøòöù øçà åñééôîùë

.øúåé àìå åì ìåçîì åáééçî

.ìåëéáë ú"éùä ìöà ïîçøä áà úðéçá ë"â åæå

éìá íéìåãâ íéîçø àåä íéîçøä áà úãî ìáà
íçøìå åì ìåçîì áééçî ìëùä ïéàù óà ,øåòéù
ãàî íéîòô äáøä àèçù øçà åðééäã ,åéìò
ô"â åðéáà åðì çìñ åðîî íéù÷áîùë ë"ôòà

.åì çìåñå ìçåî àåä íåé ìëá

.çåìñì äáøîä ïåðç ùåøéô åäæå
המרבה  חנון ה' את ומברכים משבחים אנו
אין  הקב"ה "במדת כי דייקא, המרבה לסלוח,

פעמים". לאלף אחת פעם בין הפרש 

â"éá åðééäã ,íéìåãâ íéîçø øøåòì åðà íéëéøöå
øáåòå ïåò àùåð êåîë ìà éî ,íéîçøä úåãî
òùô ìò øáåòå ,ïåòä äéáâîù ,òùô ìò

.êåîë ìà éî àåä ,åøéáòîù
והגבלה) מדידה לה (שאין זו סליחה אולם
הקב"ה  של גדולים רחמים התעוררות ע"י רק באה
י"ג  שמצד הרחמים שהם כמוך"), אֿל ("מי בעצמו
אלה  רחמים שמצד גבול, להם שאין הרחמים מדות

" של באופן היא על ועובר עוןנושא הסליחה
רק  שלא הוא, בזה הפנימי שהפירוש פשע",

מוחל את לאדם שהקב"ה ומהפך שמבטל אלא
עצמו  חז"ל העון מאמר (ע"ד ומעבירו שמגביהו ,

כזכיות). לו נעשו זדונות

רק  הוא גופא) העון (להגבי' זה ענין אשר

"אב  בחינת היא והיא כמוך", אֿל "מי - ית' בכוחו
הרחמים".

áà úðéçá åðééä ,"éðåáæò éîàå éáà éë" åäæå
éä ,"éðôñàé 'äå" äæ ìë íòå ,ïîçøäúðéçá åðé

.íéîçøä áà
ואמי  אבי "כי נאמר אלה גדולים רחמים על
דגם  הוא, בזה הכוונה דעומק יאספני", וה' עזבוני
היא  אלא הקב"ה, על קאי עזבוני" ואמי "אבי
הם  זו במדריגה שהרחמים הרחמן" "אב מדריגת
ואמי  אבי "כי וזהו כביכול, והגבלה במדידה
רחמי  שגם כזה, ירוד במצב הוא שהאדם עזבוני",
מספיקים  אין הרחמן" "אב מבחינת הקב"ה
שמצד  יאספני", "וה' ומכלֿמקום עוונו לו שיימחל
- הרחמים" (מקור) "אב - ובעצמו בכבודו הקב"ה

ומחילה. סליחה להיות אפשר

éô ìò àåä ,íéìåãâ íéîçø íéøøåòî êéàä êà
äìàä íéøáãä ìë êéìò åàåáé éë äéäå ù"î

êááì ìà úåáùäå['ה הדיחך אשר הגוים [בכל
.'åë

úåáùäå ùåøéô[לבבך úà[אל áéùéù åðééäã ,
.åááì ìà åîöò

צריך  שהאדם הוא בכתוב הפשוט הפירוש
גו'" הברכה האלה הדברים "כל את לבו אל להשים
הפירוש  אבל ה"א"), עד "ושבת לידי יבא (ועי"ז
שזהו  (כידוע ולבבו עצמו אל שישוב - הוא הפנימי
וחוזר  שב שהאדם שיבה, לשון התשובה, ענין

ומקורו). לשרשו

לב  פנימיות על דקאי כאן, "לבבך" ענין וזהו
והאדם  להקב"ה, המסותרת אהבתו היינו האדם,

" עצמו את ולהשיב לחזור לבבו צריך ".אל

[:mixac ipy rcil mc`d jixv dfle]

äéäù åùøùå åîå÷î òãéì êéøö íãå÷îù
øåæçì òãéù éãëá åðîî øñ åéùëòå äìçúî
äòåúå åúéá òãåé åðéàù éî éë ,ïåùàøä åîå÷îì

.øåæçì ïëéäì òãåé åðéà êøãá

åéùëò àåäù åîå÷î ïéáäìå øéëäì ë"â êéøöå
.äòåú àåä íå÷î äæéàá

åááìù åîöò úà àöîéå úàæ åáì ìà íéùéùëå
.úååàú ìà øùéä êøã ïî äðåô
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שהוא  ימצא עכשיו", שהוא "מקומו כשיתבונן
התאוות  בכל ש"מתאווה היינו הגוים", "בכל נמצא
ובארץ  טמא באויר והוא רוצים, הגוים שכל מה

הגוים". בין טמאה

,úàæ ìòô 'ä àìä øîàì íãà êùçì íàå
ùã÷îä úéá ïáøåç íâå ,äèîì äîùðä ãéøåäù

.äåö àì 'ä íà éäúå øîà äæ éî
שלבבו  בכך אשם הוא שאין לטעון יכול האדם
שהקב"ה  מזה תוצאה זוהי אלא תאוות, אל פונה
והלבישה  הגשמי הזה לעולם נשמתו את הוריד
"בין  שנמצא דזה בפשטות, וכמו חומרי. גוף בתוך
ברצון  רק הוא ביהמ"ק) חורבן (בגלל הגוים"

צוה". לא ה' "אם בקרא כמפורש הבורא,

,äîù êé÷ìà 'ä êçéãä øùà ÷åñôä áéùî äæì
.àîìòá äçãäì äúéä ú"éùä úðååëù

שירידת  גו'", "הדיחך אשר בכתוב ממשיך לזה
ממקומה, "הדחה" אלא אינה למטה הנשמה
"נדחית" הקדושה), (עולם עדן בגן היותה שתמורת
אותו  מכריח זה אין אך הגשמי, הזה לעולם למטה
הנשמה  ביכולת כי הזה, עולם לתאוות תאב להיות

הגוף. טבע על להתגבר

ùôðå óåâá êåîð íå÷îá àåäù ïðåáúéùëå
ìò íéìåãâ íéîçø åéìò øøåòî äæá ,úéîäáä
ìôðù ,ä"á 'ä íò ãçàúðù ,åì ùéù äåìà ÷ìç

.åúåéç íå÷îî àîø àøâéàî ë"ë ÷çøúðå
הוריד  הרעים מעשיו ידי שעל אדם כשיתבונן
שהיא  - גבוה) (גג רמא" "מאגרא נשמתו את
שאינה  בגלות היא ועתה - אלקות עם מאוחדת
הרחמנות  גודל ויכיר יבין באדם, להתגלות יכולה

הקדושה. נשמתו שעל

ìò íçøéù ,ùåøéô ,åäîçøéå 'ä ìà áåùéå åäæå
.ä"á ú"éùä

שלאחרי  הוא, ב"וירחמהו" הפשוט הפירוש
האדם  על מרחם הקב"ה אזי ה', אל שב  שהאדם

אליו. השב

הוא  "וירחמהו" הפנימי, הפירוש לפי אולם
ו(גם) ה' אל ("וישוב האדם מתשובת חלק

להתעורר  צריך ה' אל השב אדם כלומר, ירחמהו"),
על  שמרחם והכוונה, כביכול, השי"ת על ברחמים

" שהיא ממעל נשמתו אלקה כל חלק ונפלה שירדה "
כך.

,'åë åðãâá åðîùà íéåãéååä ìë íéøîåà åðà äæìå
ìë òãåé ú"éùä àìäå øåôéñä äæ äîì äøåàëìã
øøåòì éãë íéøîåà åðà äæ ìë êà ,áì úåîåìòú

.íéìåãâ íéîçø
את  להקב"ה להודיע אינה "וידוי" אמירת
על  רחמים של רגש אצלנו לעורר כדי אלא חטאינו,

שלנו. ממעל" אלקה ה"חלק

àåäù ¯ "åðéäìà" åðîùà íãå÷ íéøîåà ïëì
äåáâ àåä ¯ "åðéúåáà éäìàå" ,åðúåéçå åðçë

.'åë àîø àøâéàî àåäå äåáâ ìòî
ואלקי  "אלקינו תחנון) (לאמירת מקדימים ולכן
יתברך  שהוא מה היינו - ד"אלקינו" אבותינו",
אלקינו"), "הוי' בפירוש (כנ"ל וחיותנו" "כוחנו
האדם; נשמת של החיות שהוא האלקי האור שזהו

השורה האלקות על קאי - אבותינו" בשורש ו"אלקי

הנשמה  בשורש מדריגות ריבוי יש כי הנשמה,
וזהו  גבוה", מעל "גבוה הכתוב ובלשון למעלה,

הנשמה. מושרשת ששם רמא" "אגרא ענין

.äìòîìî íéìåãâ íéîçø øøåòúð äæ úîçîå
ולפיכך, מדה, כנגד מדה היא הקב"ה של מדתו
שעל  הרחמנות גודל את ומרגיש מכיר האדם כאשר
ה"גלות" ענין באמת לו ונוגע האלקית, נפשו
בנשמתו  השורה באלקות עוונותיו) ידי (על שפעל
זה  הרי - אבותינו") ואלקי ("אלקינו ובשרשה
וגדולים, רבים רחמים עליו, הקב"ה רחמי מעורר

הרחמים" "אב מבחינת

àøåáäì äáäà ë"â íãàä ìöà øøåòúð àìéîîå
.'úé

ל"וה' זוכים עליונים, רחמים התעוררות ידי על
את  ומסיר האדם על מרחם שהקב"ה יאספני",
שבנשמתו, "ישראל" בחינת על המסתיר ה"מסך"

להשי"ת. המסותרת אהבתו תתגלה שוב ובמילא

c wxt miwnrnn zelrnd xiy d"c
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Ô‰ האנשים לכל נאמנה ולהודיע לכתוב נתן אמת
תמיד  ומשתוקקים הנכספים בעסקם הנטרדים
מצוא  עת בכל עכ"פ שבשמים לאביהם לבם לקרב
לבו  וצעק שועתו ותעל הזמן הבלי מטרדת לנפשו מנוח
איכות  לידע וחפץ וכו' שבלב בתשובה לשוב ה' אל
בלב  אם התעוררו' ואופני שבלב בעבודה ה' דרכי
אנן  בוכין תחתונים מים בוכים מי כמו ונדכה נשבר
ריחוק  על עצומה במרירות מלכא קדם למהוי בעינן
לבב  וטוב בשמחה ה' את יעבוד לא שא"כ וכו' לבבו
שמסדר  בפסוד"ז כמו ית"ש הבורא בגדולת בהתבוננו'
עצמה  וק"ש ק"ש שלפני בשתים וכן מקום של שבחו
בשמחה  ה' את עבדו וכתיב כו' באחד להאריך שצריך
תשובה  בלתי שבלב ההתעוררות אופן יהי' ואם דוקא
בגדולת  ההתבוננות מצד בה' לשמוח רק כלל במרירות
תתקיים  ולא מיד הנופל יפול ודאי אז ית "ש הבורא
האלקי  אור ישכון לא כי כו' רגע כמעט אף זו עבודה
דאין  כידוע הנ"ל בלב תשובה שבלתי זאת בהתפעלות
כתפלה  נשבר בלב השפלות בבחי' רק שורה אא"ס
זה  אל רוח ושפל דכא את אשכון מי את כמ"ש לעני
דיורא  בזוהר ואמ' דוקא לב לנשברי ה' קרוב כו' אביט
אלקים  זבחי וז"ש דוקא תבירין מנין באינון דקב"ה
מפני  רק היינו זה נשברה ורוח כו' נשברה רוח
לבו  שתצעק עצומה במרירות עמוקה תשובה התעוררו'
כו' המצוה וזאת התשובה על נאמ' וע"כ כנ"ל בקרבו
אע"פ  המצות מכל שגדולה מפני הדבר אליך קרוב כי
האדם  אותם יעשה אשר המצות אלה נאמ' שבמצות
חיה  אלקים בצלם אדם שנק' הנשמה הרי בהם וחי
ובחרת  וכמו העליונים בחיים המצות מעשה ע"י תחיה
הדבקים  ואתם כתיב הדביקות במצות וכן וכו' בחיים
היא  והדביקות האהבה כי כולכם חיים אלקיכם בה'
כי  כמ"ש כו' החיים מחיי לנפש וחיות אור ממשכת
התשובה  שע"י והחיות האור בחי' הנה אבל חייך הוא
ומעשה  אהבה שע"י החיים זה מכל גדול יותר הרבה
האלקים  אל תשוב שהרוח היינו התשובה כי המצות
שתחי' ממש ה' אל שישוב הלב מעומק בצעקתה
שמחה  בה' ענוים ויספו וז"ש ממש החיים חיי בעצמות
באהבה  שבלב ובעבודה במצות השמחים שצדיקים
אדם  אביוני אבל בה' ששמחי' ענוים נקראים ודביקות
חיות  לו שאין אביונים שנקראי' תשובה הבעלי הן
זה  כאביון המצות ומעשה שבלב עבודה בשום אלקי'
לחמו  ישיג כאשר אך נפשו להחיות כלום לו שאין
לבד  נפשו בקיום זה מחיותו ישמח הרי נפשו את יחיה

בכספו  העשיר משמחת הרבה יותר אליו רוחו שתשוב
בקדוש  אדם ואביוני וזהו מעדנים ומאכלי ולבושו
וקדוש  מרום ביה דכתיב העליון בקדוש יגילו ישראל
מאור  שלמעלה החיים כל במקור דהיינו כו' מי את כו'
להקדים  צריך ולכך וכו' ואהבה שבמצות האלקי וחיות
כנ"ל  התשובה שע"י לפי התפלה לפני הנ"ל התשובה
לנשמה  האלקי חיות ושפע אור סיבת יבא דוקא
לפום  וחד חד בכל בתפלה ומוח שבלב בעבודה
להתפלל  עומדין אין ממאמר לזה וראיה דיליה שיעורא
נק' התפלה דעיקר וידוע דוקא ראש כובד מתוך אלא
והתקשרות  בדביקות ומוח בלב להתקרב אלקים קרבת
רק  כו' לבו לקרב זו הקרבה ערך ואין החיים בצרור
כובד  שנק' התפלה קודם לו שהי' נשבר הלב ערך לפי
בכתובי' דוכתי בכמה אומר גזר ולזה כו' הכנעה ראש
במות  אחפוץ לא כמ"ש האדם יחיה התשובה שע"י
ולמה  שובו שובו נאמ' וכן וחיה בשובו כ"א כו' המת
האלקיים  עליונים החיים כל מקור הרי כו' תמותו
אמרו  ולכך התשובה ע"י הכל חיים לנשמת שנמשך
וקדמה  עולם נק' שהאדם וכו' לעולם קדמה שהתשובה
דתשובה  אמרו וגם כו' חייו מקור משם לו להיות
התשובה  ששורש מוכרח שמזה לעולם רפואה מביאה
ימצא  שכאשר עד דאדם דנר"נ וחיות מאור למעלה
בכח  כמו מחלקי' פרט באיזה הנפש וחולי קלקול
לבריאותו  לחזור לו ורפא ושב כו' בשכל או הראי'
בח"י  נסדרו ולכך דמלכא ביקרא ולאסתכלא לראות
ואח"כ  דעת לאדם חונן אתה תחלה דש"ע ברכות
רפאנו  ואח"כ גאולה ואח"כ לנו סלח ואח"כ השיבנו
בין  הבדלה אין דעת אין דאם תליא בהא דהא משום
הוא  מוטעה כי תשובה יעשה לא ולעולם בנפש טו"ר
לבי  בשרירות לי יהיה שלום לומר עושה בנפשו וכשקר
גודל  מרגיש שאינו ההרגש' מיעוט מצד וזהו אלך
אך  כו' יחשב וכמת שנכרתה איך נפשו שעל הרחמנו'
שיבחין  עד טו"ר בין להרגיש יוסיף דעת שמוסיף כל
בלבו  מזה ויתמרמר נפשו לחיי המזיק דבר היטב
שבלב  תשובה נק' ואז כו' ידח למה העומק לתכלית
(דמשה  דוקא דעת חונן אתה שאחר השיבנו וזהו הנ"ל
נפשו  על הרחמים הוא מלבר ויעקב הדעת הוא מלגאו
לרחם  אסור זו דעה בו שאין מי וכל תליא בהא דהא
כו' ירחמנו לא ע"כ הוא בינות עם לא כי כמו עליו
דרחמיו  הבהמה מן וגרוע יחשב ממש שכמזיק משום
הוא  חבר ואמו אביו גוזל וכמ"ש כו' מעשיו כל על
בהא  דהא לנו סלח השיבנו ואחר וד"ל) משחית לאיש
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ה  כמ"ש מביאה תליא דהתשובה משום כו' לכל סולח
לכל  סולח וממילא העונו' שע"י הפגמים לכל רפואה
מפני  לסלוח מרבה ולכך כו' לכל ורופא עוניכי
אחר  אך במ"א. וכמ"ש דוק' שקדמה התשובה
של  בחיים יחיה מיד ונדכה נשבר שבלב התשובה
היפך  ודביקות באהבה חיים באלקים וחדוה שמחה
בלבאי  תקיעא בכייה בזוהר וכמ"ש והמרירות העצב
וחדוה  העונג וערך כו' דא מסטרא וחדוה דא מסטרא
והמרירות  העוצב ערך לפי רק וק"ש בפסד"ז ומוח בלב
כ"ז  כידוע ממש לאחדים והיו תליא בהא והא בתשוב'
באמת  ומוח בלב אלקי וחיות עונג טעם לטועמים
שאם  הבנין יסוד וכמשל זה בלא לזה שא"א לאמיתו
יסוד  התשובה כך יותר מתקיים הבנין חזק היסוד
כו' תפלה בית ביתי כי שכתוב כמו בית שנק' לתפלה
רבים  דבזה בשני ויקצר אלו משתי באחד יאריך ולא
שבלב  תשובה בענייני עצמם מקילין יש נבוכים
בענייני  שמאריכים להיפך ויש מאד בזה ומקצרין
וטוב  בשמחה ביותר ומקצר ביותר לעומק התשובה
רוח  ורעות הבל זה וגם כו' אלקים וקרבת בתפלה לבב
וכן  האלקי ועונג בשמחה רק החיים אור ישכון ולא
באהבה  החיים אור ישכון לא ומרירות תשובה בלא
שכתבתי  באמרים ללקט אמרתי ולזאת כו'. ודביקות
ולבי  דעתי וקוצר השגתי לפי מקרוב זה טובי' ביאורים
כל  בעצמי ומרגיש ומקומי ערכי ידעתי באשר
מקשיבים  חבירי' מאנ"ש רבים שיכאבו המכאובים
הנ"ל. ותפלה בתשובה ה' דרכי להשיג שמשתוקקים
אם  ע"פ מתחיל התשובה קונטרס קונטרסי' שני עשיתי
עוד  ע"ז ונוסף רבים מים ענין סיום עד נדחך יהי'
המשברין  בענייני' מדבר הבחירה בענין קטן קונטרס
מאמר  על ומיוסד וכו' שלימה בתשובה אדם של לבו
התפלה  בענין שני וקונטרס כקנה. רך אדם יהא לעולם
עלה  אשר פרטי' וכל ושוב רצוא שנק' ויראה באהבה
והיה  וע"פ בשלום ופדה ה' אחרי (ע"פ ולבי בזכרוני
בימי  בלבי נקבע אשר מכל כו') מלכות וס' העטופי'
ועבודתו  תורתו באוהל אהלי עלי אלוה בסוד חורפי

חיים  דרכי לרבים דרש דרוש אשר ז"ל אאמו"ר של
באם  הבקש' גודל אך כידוע. השכל מוסר ותוכחת
בעיני  מוכשר שאינו דבר או שגיאה איזה תמצא המצא
יצאו  ממני כי ח"ו בו סריקי בוקי יתלו לא חכמים
לי  אדם בינת ולא אנכי נער כי ערכי וידעתי הדברים.
הנכספי' כערכי מקשיבי' לחבירי' רק כתבתי ולא
ביכולתם  אין אשר והתפלה התשובה דרכי לידיעת
הטרודים  כמו השעה ודוחק הפנאי טרדת מצד להשיג
ובעת  וכו' העניים והמלמדים פרנסתם בעסק מאד
יתנו  וכה"ג בש"ק כמו הזמן מהבלי לנפשם מנוח מצוא
כאלה  בדברים ולבבם עיניהם ויפקחו ה' אל לבבם
אדם  של לבו שמעוררי' תפלה וענייני תשובה דברי
ויפדהו  וירחמהו ה' אל וישוב שבשמים לאביו ומקרבו
גבה  לא אשר וכל כו' ושובו דברים עמכם קחו וכמ"ש
רזי  לאמר ממנו ונפלאות בגדולות לילך עיניו ורמו לבו
מכל  עדיין לבבו נטהר (שלא ערכו ומכיר כו' לי רזי לי
ולא  וכו') נשמתו אור המחשיך העוה"ז חמדת תועבת
בעיניו  יוקטן לא ממנו ונפלאות בגדולות לילך חפץ
ימות  ולא יחיה למען לבו בלוח ויחקקם אמת דברי
דורשי  לכל מאח דבק אוהב באמת המדבר דברי וכו'.

הימים: כל להם יטב למען ובתמים. באמת אלקי'
מו"ר  ישראל קדוש אלקי הגאון באאמו"ר דובער

נבג"מ: זלמן שניאור
‰Ê פסח הלכות ש"ע בהדפסת הן אמור הדבר מכבר

פי' עם הסידור בהדפסת והן בעהמ"ח מאאזמו"ר
למדינה  חוץ הספרים בהדפסת ההיתרים שכל המלות
היכא  נמכר אחרי או נעולות המדינה דשערי היכא
השיעורים  נאמרו לא גבול השגת משום בו דליכא
זכו  קא גבוה משולחן אשר ספרים בהדפסת כ"א הללו
חברו  אשר הספרים משא"כ בהם חלק ישראל לכל ויש
תחתיו  מבניו א' או בעצמו בעהמ"ח שמדפיסם מחדש
את  לאסור האדם יכול הרי הדפוס במכבש אותו יעשה
העוברים  מעל הח"שן יזח לא לזאת אחרים על שלו
ברכות  יחולו ונזהר והשומע נ"ע בעהמ"ח הרב בני ע"ד

ראשו: על
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ וכל מ"ש י"ל עבדים וגם בנים שנק' מה כ"ז
בניך  א"ת בניך שלום ורב הוי' לימודי בניך
בנייך  לא"ת צריך למה מובן אינו דלכאור' בונייך אלא
הענין  אך כו', בנייך מ"ש גם לדרוש יכול הי' והלא

נמשך  בן שבחי' דהיינו י"ה, בן נק' בינה דהנה הוא
ואהבה  חסדו, זכר אהבה, בחי' הוא בן כי י"ה, מבחי'
כשמתבונן  התבוננות מבחי' דהיינו י"ה מבחי' נמשך זו
לבד  אותיות בשני עולמים צור הוי' בי"ה כי שהוא איך
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

Ô‰ האנשים לכל נאמנה ולהודיע לכתוב נתן אמת
תמיד  ומשתוקקים הנכספים בעסקם הנטרדים
מצוא  עת בכל עכ"פ שבשמים לאביהם לבם לקרב
לבו  וצעק שועתו ותעל הזמן הבלי מטרדת לנפשו מנוח
איכות  לידע וחפץ וכו' שבלב בתשובה לשוב ה' אל
בלב  אם התעוררו' ואופני שבלב בעבודה ה' דרכי
אנן  בוכין תחתונים מים בוכים מי כמו ונדכה נשבר
ריחוק  על עצומה במרירות מלכא קדם למהוי בעינן
לבב  וטוב בשמחה ה' את יעבוד לא שא"כ וכו' לבבו
שמסדר  בפסוד"ז כמו ית"ש הבורא בגדולת בהתבוננו'
עצמה  וק"ש ק"ש שלפני בשתים וכן מקום של שבחו
בשמחה  ה' את עבדו וכתיב כו' באחד להאריך שצריך
תשובה  בלתי שבלב ההתעוררות אופן יהי' ואם דוקא
בגדולת  ההתבוננות מצד בה' לשמוח רק כלל במרירות
תתקיים  ולא מיד הנופל יפול ודאי אז ית "ש הבורא
האלקי  אור ישכון לא כי כו' רגע כמעט אף זו עבודה
דאין  כידוע הנ"ל בלב תשובה שבלתי זאת בהתפעלות
כתפלה  נשבר בלב השפלות בבחי' רק שורה אא"ס
זה  אל רוח ושפל דכא את אשכון מי את כמ"ש לעני
דיורא  בזוהר ואמ' דוקא לב לנשברי ה' קרוב כו' אביט
אלקים  זבחי וז"ש דוקא תבירין מנין באינון דקב"ה
מפני  רק היינו זה נשברה ורוח כו' נשברה רוח
לבו  שתצעק עצומה במרירות עמוקה תשובה התעוררו'
כו' המצוה וזאת התשובה על נאמ' וע"כ כנ"ל בקרבו
אע"פ  המצות מכל שגדולה מפני הדבר אליך קרוב כי
האדם  אותם יעשה אשר המצות אלה נאמ' שבמצות
חיה  אלקים בצלם אדם שנק' הנשמה הרי בהם וחי
ובחרת  וכמו העליונים בחיים המצות מעשה ע"י תחיה
הדבקים  ואתם כתיב הדביקות במצות וכן וכו' בחיים
היא  והדביקות האהבה כי כולכם חיים אלקיכם בה'
כי  כמ"ש כו' החיים מחיי לנפש וחיות אור ממשכת
התשובה  שע"י והחיות האור בחי' הנה אבל חייך הוא
ומעשה  אהבה שע"י החיים זה מכל גדול יותר הרבה
האלקים  אל תשוב שהרוח היינו התשובה כי המצות
שתחי' ממש ה' אל שישוב הלב מעומק בצעקתה
שמחה  בה' ענוים ויספו וז"ש ממש החיים חיי בעצמות
באהבה  שבלב ובעבודה במצות השמחים שצדיקים
אדם  אביוני אבל בה' ששמחי' ענוים נקראים ודביקות
חיות  לו שאין אביונים שנקראי' תשובה הבעלי הן
זה  כאביון המצות ומעשה שבלב עבודה בשום אלקי'
לחמו  ישיג כאשר אך נפשו להחיות כלום לו שאין
לבד  נפשו בקיום זה מחיותו ישמח הרי נפשו את יחיה

בכספו  העשיר משמחת הרבה יותר אליו רוחו שתשוב
בקדוש  אדם ואביוני וזהו מעדנים ומאכלי ולבושו
וקדוש  מרום ביה דכתיב העליון בקדוש יגילו ישראל
מאור  שלמעלה החיים כל במקור דהיינו כו' מי את כו'
להקדים  צריך ולכך וכו' ואהבה שבמצות האלקי וחיות
כנ"ל  התשובה שע"י לפי התפלה לפני הנ"ל התשובה
לנשמה  האלקי חיות ושפע אור סיבת יבא דוקא
לפום  וחד חד בכל בתפלה ומוח שבלב בעבודה
להתפלל  עומדין אין ממאמר לזה וראיה דיליה שיעורא
נק' התפלה דעיקר וידוע דוקא ראש כובד מתוך אלא
והתקשרות  בדביקות ומוח בלב להתקרב אלקים קרבת
רק  כו' לבו לקרב זו הקרבה ערך ואין החיים בצרור
כובד  שנק' התפלה קודם לו שהי' נשבר הלב ערך לפי
בכתובי' דוכתי בכמה אומר גזר ולזה כו' הכנעה ראש
במות  אחפוץ לא כמ"ש האדם יחיה התשובה שע"י
ולמה  שובו שובו נאמ' וכן וחיה בשובו כ"א כו' המת
האלקיים  עליונים החיים כל מקור הרי כו' תמותו
אמרו  ולכך התשובה ע"י הכל חיים לנשמת שנמשך
וקדמה  עולם נק' שהאדם וכו' לעולם קדמה שהתשובה
דתשובה  אמרו וגם כו' חייו מקור משם לו להיות
התשובה  ששורש מוכרח שמזה לעולם רפואה מביאה
ימצא  שכאשר עד דאדם דנר"נ וחיות מאור למעלה
בכח  כמו מחלקי' פרט באיזה הנפש וחולי קלקול
לבריאותו  לחזור לו ורפא ושב כו' בשכל או הראי'
בח"י  נסדרו ולכך דמלכא ביקרא ולאסתכלא לראות
ואח"כ  דעת לאדם חונן אתה תחלה דש"ע ברכות
רפאנו  ואח"כ גאולה ואח"כ לנו סלח ואח"כ השיבנו
בין  הבדלה אין דעת אין דאם תליא בהא דהא משום
הוא  מוטעה כי תשובה יעשה לא ולעולם בנפש טו"ר
לבי  בשרירות לי יהיה שלום לומר עושה בנפשו וכשקר
גודל  מרגיש שאינו ההרגש' מיעוט מצד וזהו אלך
אך  כו' יחשב וכמת שנכרתה איך נפשו שעל הרחמנו'
שיבחין  עד טו"ר בין להרגיש יוסיף דעת שמוסיף כל
בלבו  מזה ויתמרמר נפשו לחיי המזיק דבר היטב
שבלב  תשובה נק' ואז כו' ידח למה העומק לתכלית
(דמשה  דוקא דעת חונן אתה שאחר השיבנו וזהו הנ"ל
נפשו  על הרחמים הוא מלבר ויעקב הדעת הוא מלגאו
לרחם  אסור זו דעה בו שאין מי וכל תליא בהא דהא
כו' ירחמנו לא ע"כ הוא בינות עם לא כי כמו עליו
דרחמיו  הבהמה מן וגרוע יחשב ממש שכמזיק משום
הוא  חבר ואמו אביו גוזל וכמ"ש כו' מעשיו כל על
בהא  דהא לנו סלח השיבנו ואחר וד"ל) משחית לאיש
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ה  כמ"ש מביאה תליא דהתשובה משום כו' לכל סולח
לכל  סולח וממילא העונו' שע"י הפגמים לכל רפואה
מפני  לסלוח מרבה ולכך כו' לכל ורופא עוניכי
אחר  אך במ"א. וכמ"ש דוק' שקדמה התשובה
של  בחיים יחיה מיד ונדכה נשבר שבלב התשובה
היפך  ודביקות באהבה חיים באלקים וחדוה שמחה
בלבאי  תקיעא בכייה בזוהר וכמ"ש והמרירות העצב
וחדוה  העונג וערך כו' דא מסטרא וחדוה דא מסטרא
והמרירות  העוצב ערך לפי רק וק"ש בפסד"ז ומוח בלב
כ"ז  כידוע ממש לאחדים והיו תליא בהא והא בתשוב'
באמת  ומוח בלב אלקי וחיות עונג טעם לטועמים
שאם  הבנין יסוד וכמשל זה בלא לזה שא"א לאמיתו
יסוד  התשובה כך יותר מתקיים הבנין חזק היסוד
כו' תפלה בית ביתי כי שכתוב כמו בית שנק' לתפלה
רבים  דבזה בשני ויקצר אלו משתי באחד יאריך ולא
שבלב  תשובה בענייני עצמם מקילין יש נבוכים
בענייני  שמאריכים להיפך ויש מאד בזה ומקצרין
וטוב  בשמחה ביותר ומקצר ביותר לעומק התשובה
רוח  ורעות הבל זה וגם כו' אלקים וקרבת בתפלה לבב
וכן  האלקי ועונג בשמחה רק החיים אור ישכון ולא
באהבה  החיים אור ישכון לא ומרירות תשובה בלא
שכתבתי  באמרים ללקט אמרתי ולזאת כו'. ודביקות
ולבי  דעתי וקוצר השגתי לפי מקרוב זה טובי' ביאורים
כל  בעצמי ומרגיש ומקומי ערכי ידעתי באשר
מקשיבים  חבירי' מאנ"ש רבים שיכאבו המכאובים
הנ"ל. ותפלה בתשובה ה' דרכי להשיג שמשתוקקים
אם  ע"פ מתחיל התשובה קונטרס קונטרסי' שני עשיתי
עוד  ע"ז ונוסף רבים מים ענין סיום עד נדחך יהי'
המשברין  בענייני' מדבר הבחירה בענין קטן קונטרס
מאמר  על ומיוסד וכו' שלימה בתשובה אדם של לבו
התפלה  בענין שני וקונטרס כקנה. רך אדם יהא לעולם
עלה  אשר פרטי' וכל ושוב רצוא שנק' ויראה באהבה
והיה  וע"פ בשלום ופדה ה' אחרי (ע"פ ולבי בזכרוני
בימי  בלבי נקבע אשר מכל כו') מלכות וס' העטופי'
ועבודתו  תורתו באוהל אהלי עלי אלוה בסוד חורפי

חיים  דרכי לרבים דרש דרוש אשר ז"ל אאמו"ר של
באם  הבקש' גודל אך כידוע. השכל מוסר ותוכחת
בעיני  מוכשר שאינו דבר או שגיאה איזה תמצא המצא
יצאו  ממני כי ח"ו בו סריקי בוקי יתלו לא חכמים
לי  אדם בינת ולא אנכי נער כי ערכי וידעתי הדברים.
הנכספי' כערכי מקשיבי' לחבירי' רק כתבתי ולא
ביכולתם  אין אשר והתפלה התשובה דרכי לידיעת
הטרודים  כמו השעה ודוחק הפנאי טרדת מצד להשיג
ובעת  וכו' העניים והמלמדים פרנסתם בעסק מאד
יתנו  וכה"ג בש"ק כמו הזמן מהבלי לנפשם מנוח מצוא
כאלה  בדברים ולבבם עיניהם ויפקחו ה' אל לבבם
אדם  של לבו שמעוררי' תפלה וענייני תשובה דברי
ויפדהו  וירחמהו ה' אל וישוב שבשמים לאביו ומקרבו
גבה  לא אשר וכל כו' ושובו דברים עמכם קחו וכמ"ש
רזי  לאמר ממנו ונפלאות בגדולות לילך עיניו ורמו לבו
מכל  עדיין לבבו נטהר (שלא ערכו ומכיר כו' לי רזי לי
ולא  וכו') נשמתו אור המחשיך העוה"ז חמדת תועבת
בעיניו  יוקטן לא ממנו ונפלאות בגדולות לילך חפץ
ימות  ולא יחיה למען לבו בלוח ויחקקם אמת דברי
דורשי  לכל מאח דבק אוהב באמת המדבר דברי וכו'.

הימים: כל להם יטב למען ובתמים. באמת אלקי'
מו"ר  ישראל קדוש אלקי הגאון באאמו"ר דובער

נבג"מ: זלמן שניאור
‰Ê פסח הלכות ש"ע בהדפסת הן אמור הדבר מכבר

פי' עם הסידור בהדפסת והן בעהמ"ח מאאזמו"ר
למדינה  חוץ הספרים בהדפסת ההיתרים שכל המלות
היכא  נמכר אחרי או נעולות המדינה דשערי היכא
השיעורים  נאמרו לא גבול השגת משום בו דליכא
זכו  קא גבוה משולחן אשר ספרים בהדפסת כ"א הללו
חברו  אשר הספרים משא"כ בהם חלק ישראל לכל ויש
תחתיו  מבניו א' או בעצמו בעהמ"ח שמדפיסם מחדש
את  לאסור האדם יכול הרי הדפוס במכבש אותו יעשה
העוברים  מעל הח"שן יזח לא לזאת אחרים על שלו
ברכות  יחולו ונזהר והשומע נ"ע בעהמ"ח הרב בני ע"ד

ראשו: על
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ וכל מ"ש י"ל עבדים וגם בנים שנק' מה כ"ז
בניך  א"ת בניך שלום ורב הוי' לימודי בניך
בנייך  לא"ת צריך למה מובן אינו דלכאור' בונייך אלא
הענין  אך כו', בנייך מ"ש גם לדרוש יכול הי' והלא

נמשך  בן שבחי' דהיינו י"ה, בן נק' בינה דהנה הוא
ואהבה  חסדו, זכר אהבה, בחי' הוא בן כי י"ה, מבחי'
כשמתבונן  התבוננות מבחי' דהיינו י"ה מבחי' נמשך זו
לבד  אותיות בשני עולמים צור הוי' בי"ה כי שהוא איך
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c"agקפו i`iyp epizeax zxezn

תענוג  אלקו' השגת בחי' שהוא עוה"ב נברא ביוד
רק  נמשך גילוי, בבחי' אלקות שם שנמשך הנשמות
נברא  ובה' צמצום, בחי' נקודה בחי' שהוא יו"ד מבחי'
אתא  בחי' שהוא בראם בה' בהבראם וכמ"ש עוה"ז

והארה קלילא  זיו בחי' רק שהוא מששא בי' דלית
שכל  איך וכשמתבונן כו'. לעצמותו נוגע שאינו בעלמא
תופסים  שאינם אלו אותיות משני רק הוא העולמות
תופס  שאינו באדם אותיות שני למשל וכמו כלל, מקום
כח  לגבי' וכ"ש הדיבור, כח עצמות לגבי כלל  מקום
ממש  שכלא ממש הנפש עצמות לגבי' וכ"ש המח'
תופס  אינו ועוה"ב עוה"ז העולמות כל וכמ"כ חשיבי,
אותיות  ב' מבחי' רק נמשך ששרשם לפי כלל מקום
לעצמותו  ותשוקה אהבה לו נעשה לזאת ואי אלו,
לי  מי וכמ"ש חפץ בשום ירצה ולא ממש ית' ומהותו
ולא  בג"ע לא רוצה שאינו כו' חפצתי לא ועמך בשמים
בן  בינה וזהו כו', ית' ומהותו לעצמותו כ"א בגעה"ת
אהבה  בן בחי' נעשה י"ה מבחי' ההתבוננות שע"י י"ה
נשמתו  שרש עצמות מצד גם זה לבד והנה לאלקות.
מדות  מבחי' נמשכו נש"י שרש דהנה בנים, ג"כ יקראו
בנים  נק' ולכך ישראל שנק' דאצי' ז"א בחי' עליונות
במד"ר  מ"ש וזהו דאצי', ז"א מבחי' ששרשם לפי
בני  ומושב ממ"ש זה ולמד ישראל ג"כ נק' שאברהם
שנה  מאות ארבע מצרים בארץ ישבו אשר ישראל
עלֿכרחך  אלא שנה רד"ו אם כי שם ישבו לא והלא
נחשב  והשעבוד ישראל ג"כ נק' שאברהם לפי צ"ל

לפי  ישראל בני נק' ויצחק יצחק שנולד משעה
ע"ש. ישראל ג"כ נק' יצחק וכן ישראל. נק' שאברהם
בחי' שהוא דאצי' ז"א בחי' הוא שישראל לפי והיינו
בחי' הוא יצחק וכן חסד, בחי' הוא ואברהם חג"ת
כו', דאצי' מדות לבחי' המרכבה הן אבות כי גבורה,
לפי  בנים שנק' וזהו ישראל. נק' מהן א' כל וע"כ
נק' וע"כ ובינה, חכ' מבחי' נמשכו המדות ששרש
האב  ממוח נמשך שהבן וכמו למקום בנים בחי' ישראל
דאיהו  ית' וחכמתו ממחשבתו נמשכו נש"י שרש כך
לבן, לו ואני לאב לי הוא וזהו ידיעא, בחכ' ולא חכים
הלא  וזהו חכ', מבחי' שנמשכו נש"י שרש מצד שזהו
שנק' כו' נשמתם שרש מצד קנין שנק' קנך אביך הוא
ג"כ  נש"י כללות על שקאי א' קנין אברהם וזהו בנים.
מצד  שהקנין מחמת זהו אחד קנין אברהם מ"ש רק
הבן  למשל כמו לאלקות אהבה בחי' שהוא בן בחי'
עיקר  ואברהם להאב תמיד ותשוקה אהבה לו שיש
הנגבה, ונסוע הלוך וכמ"ש אהבה בבחי' הי' עבודתו
שהוא  לפי אחד, קנין אברהם כתי' לכך אוהבי, אברהם
זהו  אחד קנין ישראל מ"ש אך אהבה, בבחי' העיקר
בונייך  בונייך, אלא בנייך א"ת וזמ"ש קנית. זו עם מ"ש

ע"י שהוא למטה אלקות המשכת בחי' אותיות הוא
שתי  מאבנים הוא בנין כי בונייך שנק' דוקא התורה
ממשיך  שע"י התורה אותיות בחי' שהוא כו' אבנים
הוא  שהקנין דהיינו זו עם בחי' שהוא למטה אלקות

לעם. לו ואני לאלקים לי הוא עם, שנק' מחמת
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a"lxz - l`eny zxez

הרוח ‡"¯ נמוכי גדולים כמה וראה בא לוי בן יהושע
מקריב  אדם קיים שבהמ"ק שבשעה הקב"ה לפני
מי  אבל בידו, מנחה שכר מנחה בידו, עולה שכר עולה
כולם  הקרבנות כל הקריב כאילו עליו שפלה שדעתו
תפלתו  שאין אלא עוד ולא נשברה רוח אלקי' זבחי שנא'
ולכאו' תבזה. לא אלקי' ונדכה נשבר לב שנא' נמאסת
למ"ד  נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא מה"ע צ"ל
עליו  שפילה שדעתו שמאחר תקנו, תמידין כנגד תפלות
תפילתו  יקובל לא ואיך כולם הקרבנות כל הקריב כאלו
כמו  תפלתו שנעשה וי"ל לבד. התמיד קרבן כנגד שהיא
תמידי' וכמו ימאס, לא כביר אל הן שנא' הצבור תפלת
והיינו  דשקלים, ברפ"ד כמ"ש צבור משל קריבין שהיו

אליו  קראנו בכל כתי' סע"א דק"ה ביבמות כמארז"ל
לצבור, וכאן ליחיד כאן ותירצו בהמצאו. ה' דרשו וכתי'
יחיד  ארז"ל ושם אליו, קראנו בכל הוא שלצבור והיינו
ליוהכ"פ, ר"ה שבין ימים עשרה אלו נחמן א"ר אימת
ליחיד  גם ולכן יגמה"ר מאיר בעשי"ת כי מפני והיינו
והיינו  אליו קראנו בכל שלרבים מזה נשמע נמצא, הוא
היחיד  וכמו"כ יגמה"ר, ממשיכי' תפלתם ע"י הרבים כי
נמאסת  אינו ג"כ תפלתו ונדכה נשבר לב בבחי' כשהוא
ד"ח  בברכות כמארז"ל נמאסת שאינו הצבור תפלת כמו
הן  שנא' רבים של בתפלת מואס אינו שהקב"ה מנין ע"א
כשהוא  היחיד תפלת הוא וכמו"כ ימאס, לא כביר אל

ונדכה. נשבר לב בבחי'
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ùôðáù ïåöøä ìùî êøã ìò äæ ïáåéåעל המשל שהוא  -
הסובב. אור

לשניים: כללי  באופן  מחולקים הנפש  דכוחות ובהקדים,
הרגש וכח השכל כח כמו הפנימיים הנפש כוחות א.
שכמו  הממלא, לאור המשל שהם השונים, לסוגיהם 
אור  כך בלב, מתגלה והרגש  המוח בתוך נמצא שהשכל
ב. והעולמות. הספירות בתוך ופועל מתגלה הממלא
השונה הרצון כח הוא שעיקרם  המקיפים, הנפש  כוחות
והוא והמידות, השכל של הפנימיים מהכוחות במהותו

להלן. שיפורט כפי הסובב לאור המשל
הנפש עצם  אינם  הפנימיים הכוחות וגם הרצון כח גם
בכוחות משתמש כשאדם שלה. ביטויים  אלא ממש
את מגלה הוא הרי והמידות, השכל כמו הפנימיים
וכשמתגלה הממלא), אור (ובנמשל: הפנימיים כוחותיו

כח (ובנמשל:אצלו שבנפש  המקיף כח מתגלה  הרצון ,
הסובב). אור

הרצון: כח של עניינו  את נ"ע הרבי  úåéäומפרט íòã
ùôðäî çë ïë íâ àåäùלכאורה ודומה  העצם, ולא

ומידות, שכל - הפנימיים àåäלכוחות éøä íå÷î-ìëî
,øáã úåàéöî úðéçáá åðéàù äæá úåçëä ìëî ÷åìç
פרטית נפשית מציאות שמבטא כח  לא הוא כלומר,

åë'.ומסוימת, ùôðäî õåç åîöòì úåàéöî åðéàù åðééäå
הנפש ביטוי  את רואים  הרצון על מסתכלים כאשר
מעצמיות חוץ אחרת מציאות מבטא שאינו כיון עצמה ,

הנפש.
õåç ïîöòì úåàéöî úðéçáá íä éøä úåçëä ìë äðäã

,ùôðä úåîöòîהם אך בנפש, כלולים  אמנם  הכוחות -
לעצם ומעבר נוסף ומשהו עצמם בפני פרטית מציאות

ìëáהנפש. íëçúäìå ìéëùäì àåäù ìëùä çë åîëå
åðéàù åîöòì úåàéöîá àåä éøä ,äîëçå ìëù øáã

ùôðä úåîöò,הנפש עצם אינו  השכל -úåàéöî àåäå
של עצמה åë',בפני  äîëçå ìëù

,íëçúîä àåä ùôðäù íâäåשל ההגדרה כלומר -
ממש, נפרדת  מציאות אינה וחכמה" שכל "מציאות

מכלֿמקום המתחכמת, היא עצמה הנפש äæשהרי  éøä
úåîöò åðéà çëäù åáù ìëùä çëá íëçúî ùôðäù

.'åë ùôðäמשתמשת הנפש  שעצם ה "כלי" הוא השכל -
להשכיל. כדי בו 

פרטי כח מלהיות ונעלית פשוטה  היא עצמה הנפש
משתמשת היא להשכיל רוצה הנפש  כאשר לכן, מסוים,
הנמצא מסוים פרטי כח שהוא החכמה, בכלי  כביכול

ולהתחכם. להשכיל עניינו שכל בה וכלול
úåîöòì õåç åîöòì úåàéöî åðéà ïåöøä ïë-ïéàù-äî

,ùôðä,הרצון ב"כלי " רוצה  שהנפש לומר אפשר אי  -
החכמה, בכלי  מתחכמת  שהנפש שאמרנו éøäùכמו

àì øáã äæéàì ùôðä úëùîäå úééèä ÷ø àåä ïåöøä
.'åë åîöòì øáã úåàéöî úðéçááהנפש כאשר כלומר

שהיא ומה הנפש  עצם עניינים, ב ' ישנם מתחכמת
שני אין  רוצה כשהנפש  אך  החכמה. בכח מתחכמת
נפרד בכח משתמשת הנפש שעצם לומר שאין דברים,
עצמה. הנפש הטיית  הוא  הרצון  אלא  הרצון , כח  הנקרא
הרצון  שבין  זה להבדל הביטוי את נ"ע הרבי ומבאר

הכוחות: ú÷ìúñîלשאר ùôðäùë íâ úåçëä ìëá ïëìå
øáã äæéà íäî øàùð íäîמציאות איזו להם שיש  כיון

הנפש, עצם ללא äæéàגם ìéëùîùë ìëùä çëá åîëå
äìëùää äøàùð ïéðòäî ú÷ìúñî ùôðäùë íâ éøä ïéðò

,åìöàהפסיק ואח "כ השכל בכח שהשתמש אדם -
למרות במוחו נשאר השכל הרי השכלה, באותה לעסוק

זו. בהשכלה עסוקה לא  כבר שהנפש 
åúìåæì ìëùä òéôùîùë ïëù-ìëîå מישהו כשמלמד

àáùëאחר  åàהשכלäøàùð éøä øôñá ÷÷çðå áúëá
,íìåòì. בגלוי נמצא לא כבר ההשכלה שמשכיל למרות

,ïéðòäî ÷ìúñîùë íâ äìëùää äøàùð åîöòá íâå-
נשאר  בעצמו  גם אלא קיימת, ההשכלה בזולת רק לא
את ועזב ש"הסתלק " לאחר גם מההשכלה , רושם

äéìòהעניין, øåëæì ìåëé úò ìëáåבאותה להזכר -
òåãéëהשכלה, åçåîá úøàùðù éðôîכשבאותה גם -

בה. עוסק לא כבר שעה
éøîâì íìòðä øáã íâå)מהאדםäîéùø äðîî øàùð

çåîáהמוח על רושם שהוא  איזה פועל ההשכלה עצם
àîåéã éøåäøäî ïäù úåîåìçä ïéðòá òåãéëå-

ביום, שהרהר åë'מההרהורים áø ïîæ êùîá íâ-
באותו  שהרהר מה על רק לא לחלום יכול אדם כלומר,
כיון  שנים, הרבה לפני שהרהר דבר על גם אלא יום 
יכול הוא מסוים ובזמן במוח  רושם יוצר הרהור שכל

).להתגלות
awr zyxt zay

•

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



קפז c"ag i`iyp epizeax zxezn

תענוג  אלקו' השגת בחי' שהוא עוה"ב נברא ביוד
רק  נמשך גילוי, בבחי' אלקות שם שנמשך הנשמות
נברא  ובה' צמצום, בחי' נקודה בחי' שהוא יו"ד מבחי'
אתא  בחי' שהוא בראם בה' בהבראם וכמ"ש עוה"ז

והארה קלילא  זיו בחי' רק שהוא מששא בי' דלית
שכל  איך וכשמתבונן כו'. לעצמותו נוגע שאינו בעלמא
תופסים  שאינם אלו אותיות משני רק הוא העולמות
תופס  שאינו באדם אותיות שני למשל וכמו כלל, מקום
כח  לגבי' וכ"ש הדיבור, כח עצמות לגבי כלל  מקום
ממש  שכלא ממש הנפש עצמות לגבי' וכ"ש המח'
תופס  אינו ועוה"ב עוה"ז העולמות כל וכמ"כ חשיבי,
אותיות  ב' מבחי' רק נמשך ששרשם לפי כלל מקום
לעצמותו  ותשוקה אהבה לו נעשה לזאת ואי אלו,
לי  מי וכמ"ש חפץ בשום ירצה ולא ממש ית' ומהותו
ולא  בג"ע לא רוצה שאינו כו' חפצתי לא ועמך בשמים
בן  בינה וזהו כו', ית' ומהותו לעצמותו כ"א בגעה"ת
אהבה  בן בחי' נעשה י"ה מבחי' ההתבוננות שע"י י"ה
נשמתו  שרש עצמות מצד גם זה לבד והנה לאלקות.
מדות  מבחי' נמשכו נש"י שרש דהנה בנים, ג"כ יקראו
בנים  נק' ולכך ישראל שנק' דאצי' ז"א בחי' עליונות
במד"ר  מ"ש וזהו דאצי', ז"א מבחי' ששרשם לפי
בני  ומושב ממ"ש זה ולמד ישראל ג"כ נק' שאברהם
שנה  מאות ארבע מצרים בארץ ישבו אשר ישראל
עלֿכרחך  אלא שנה רד"ו אם כי שם ישבו לא והלא
נחשב  והשעבוד ישראל ג"כ נק' שאברהם לפי צ"ל

לפי  ישראל בני נק' ויצחק יצחק שנולד משעה
ע"ש. ישראל ג"כ נק' יצחק וכן ישראל. נק' שאברהם
בחי' שהוא דאצי' ז"א בחי' הוא שישראל לפי והיינו
בחי' הוא יצחק וכן חסד, בחי' הוא ואברהם חג"ת
כו', דאצי' מדות לבחי' המרכבה הן אבות כי גבורה,
לפי  בנים שנק' וזהו ישראל. נק' מהן א' כל וע"כ
נק' וע"כ ובינה, חכ' מבחי' נמשכו המדות ששרש
האב  ממוח נמשך שהבן וכמו למקום בנים בחי' ישראל
דאיהו  ית' וחכמתו ממחשבתו נמשכו נש"י שרש כך
לבן, לו ואני לאב לי הוא וזהו ידיעא, בחכ' ולא חכים
הלא  וזהו חכ', מבחי' שנמשכו נש"י שרש מצד שזהו
שנק' כו' נשמתם שרש מצד קנין שנק' קנך אביך הוא
ג"כ  נש"י כללות על שקאי א' קנין אברהם וזהו בנים.
מצד  שהקנין מחמת זהו אחד קנין אברהם מ"ש רק
הבן  למשל כמו לאלקות אהבה בחי' שהוא בן בחי'
עיקר  ואברהם להאב תמיד ותשוקה אהבה לו שיש
הנגבה, ונסוע הלוך וכמ"ש אהבה בבחי' הי' עבודתו
שהוא  לפי אחד, קנין אברהם כתי' לכך אוהבי, אברהם
זהו  אחד קנין ישראל מ"ש אך אהבה, בבחי' העיקר
בונייך  בונייך, אלא בנייך א"ת וזמ"ש קנית. זו עם מ"ש

ע"י שהוא למטה אלקות המשכת בחי' אותיות הוא
שתי  מאבנים הוא בנין כי בונייך שנק' דוקא התורה
ממשיך  שע"י התורה אותיות בחי' שהוא כו' אבנים
הוא  שהקנין דהיינו זו עם בחי' שהוא למטה אלקות

לעם. לו ואני לאלקים לי הוא עם, שנק' מחמת
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הרוח ‡"¯ נמוכי גדולים כמה וראה בא לוי בן יהושע
מקריב  אדם קיים שבהמ"ק שבשעה הקב"ה לפני
מי  אבל בידו, מנחה שכר מנחה בידו, עולה שכר עולה
כולם  הקרבנות כל הקריב כאילו עליו שפלה שדעתו
תפלתו  שאין אלא עוד ולא נשברה רוח אלקי' זבחי שנא'
ולכאו' תבזה. לא אלקי' ונדכה נשבר לב שנא' נמאסת
למ"ד  נמאסת תפלתו שאין אלא עוד ולא מה"ע צ"ל
עליו  שפילה שדעתו שמאחר תקנו, תמידין כנגד תפלות
תפילתו  יקובל לא ואיך כולם הקרבנות כל הקריב כאלו
כמו  תפלתו שנעשה וי"ל לבד. התמיד קרבן כנגד שהיא
תמידי' וכמו ימאס, לא כביר אל הן שנא' הצבור תפלת
והיינו  דשקלים, ברפ"ד כמ"ש צבור משל קריבין שהיו

אליו  קראנו בכל כתי' סע"א דק"ה ביבמות כמארז"ל
לצבור, וכאן ליחיד כאן ותירצו בהמצאו. ה' דרשו וכתי'
יחיד  ארז"ל ושם אליו, קראנו בכל הוא שלצבור והיינו
ליוהכ"פ, ר"ה שבין ימים עשרה אלו נחמן א"ר אימת
ליחיד  גם ולכן יגמה"ר מאיר בעשי"ת כי מפני והיינו
והיינו  אליו קראנו בכל שלרבים מזה נשמע נמצא, הוא
היחיד  וכמו"כ יגמה"ר, ממשיכי' תפלתם ע"י הרבים כי
נמאסת  אינו ג"כ תפלתו ונדכה נשבר לב בבחי' כשהוא
ד"ח  בברכות כמארז"ל נמאסת שאינו הצבור תפלת כמו
הן  שנא' רבים של בתפלת מואס אינו שהקב"ה מנין ע"א
כשהוא  היחיד תפלת הוא וכמו"כ ימאס, לא כביר אל

ונדכה. נשבר לב בבחי'
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ùôðáù ïåöøä ìùî êøã ìò äæ ïáåéåעל המשל שהוא  -
הסובב. אור

לשניים: כללי  באופן  מחולקים הנפש  דכוחות ובהקדים,
הרגש וכח השכל כח כמו הפנימיים הנפש כוחות א.
שכמו  הממלא, לאור המשל שהם השונים, לסוגיהם 
אור  כך בלב, מתגלה והרגש  המוח בתוך נמצא שהשכל
ב. והעולמות. הספירות בתוך ופועל מתגלה הממלא
השונה הרצון כח הוא שעיקרם  המקיפים, הנפש  כוחות
והוא והמידות, השכל של הפנימיים מהכוחות במהותו

להלן. שיפורט כפי הסובב לאור המשל
הנפש עצם  אינם  הפנימיים הכוחות וגם הרצון כח גם
בכוחות משתמש כשאדם שלה. ביטויים  אלא ממש
את מגלה הוא הרי והמידות, השכל כמו הפנימיים
וכשמתגלה הממלא), אור (ובנמשל: הפנימיים כוחותיו

כח (ובנמשל:אצלו שבנפש  המקיף כח מתגלה  הרצון ,
הסובב). אור

הרצון: כח של עניינו  את נ"ע הרבי  úåéäומפרט íòã
ùôðäî çë ïë íâ àåäùלכאורה ודומה  העצם, ולא

ומידות, שכל - הפנימיים àåäלכוחות éøä íå÷î-ìëî
,øáã úåàéöî úðéçáá åðéàù äæá úåçëä ìëî ÷åìç
פרטית נפשית מציאות שמבטא כח  לא הוא כלומר,

åë'.ומסוימת, ùôðäî õåç åîöòì úåàéöî åðéàù åðééäå
הנפש ביטוי  את רואים  הרצון על מסתכלים כאשר
מעצמיות חוץ אחרת מציאות מבטא שאינו כיון עצמה ,

הנפש.
õåç ïîöòì úåàéöî úðéçáá íä éøä úåçëä ìë äðäã

,ùôðä úåîöòîהם אך בנפש, כלולים  אמנם  הכוחות -
לעצם ומעבר נוסף ומשהו עצמם בפני פרטית מציאות

ìëáהנפש. íëçúäìå ìéëùäì àåäù ìëùä çë åîëå
åðéàù åîöòì úåàéöîá àåä éøä ,äîëçå ìëù øáã

ùôðä úåîöò,הנפש עצם אינו  השכל -úåàéöî àåäå
של עצמה åë',בפני  äîëçå ìëù

,íëçúîä àåä ùôðäù íâäåשל ההגדרה כלומר -
ממש, נפרדת  מציאות אינה וחכמה" שכל "מציאות

מכלֿמקום המתחכמת, היא עצמה הנפש äæשהרי  éøä
úåîöò åðéà çëäù åáù ìëùä çëá íëçúî ùôðäù

.'åë ùôðäמשתמשת הנפש  שעצם ה "כלי" הוא השכל -
להשכיל. כדי בו 

פרטי כח מלהיות ונעלית פשוטה  היא עצמה הנפש
משתמשת היא להשכיל רוצה הנפש  כאשר לכן, מסוים,
הנמצא מסוים פרטי כח שהוא החכמה, בכלי  כביכול

ולהתחכם. להשכיל עניינו שכל בה וכלול
úåîöòì õåç åîöòì úåàéöî åðéà ïåöøä ïë-ïéàù-äî

,ùôðä,הרצון ב"כלי " רוצה  שהנפש לומר אפשר אי  -
החכמה, בכלי  מתחכמת  שהנפש שאמרנו éøäùכמו

àì øáã äæéàì ùôðä úëùîäå úééèä ÷ø àåä ïåöøä
.'åë åîöòì øáã úåàéöî úðéçááהנפש כאשר כלומר

שהיא ומה הנפש  עצם עניינים, ב ' ישנם מתחכמת
שני אין  רוצה כשהנפש  אך  החכמה. בכח מתחכמת
נפרד בכח משתמשת הנפש שעצם לומר שאין דברים,
עצמה. הנפש הטיית  הוא  הרצון  אלא  הרצון , כח  הנקרא
הרצון  שבין  זה להבדל הביטוי את נ"ע הרבי ומבאר

הכוחות: ú÷ìúñîלשאר ùôðäùë íâ úåçëä ìëá ïëìå
øáã äæéà íäî øàùð íäîמציאות איזו להם שיש  כיון

הנפש, עצם ללא äæéàגם ìéëùîùë ìëùä çëá åîëå
äìëùää äøàùð ïéðòäî ú÷ìúñî ùôðäùë íâ éøä ïéðò

,åìöàהפסיק ואח "כ השכל בכח שהשתמש אדם -
למרות במוחו נשאר השכל הרי השכלה, באותה לעסוק

זו. בהשכלה עסוקה לא  כבר שהנפש 
åúìåæì ìëùä òéôùîùë ïëù-ìëîå מישהו כשמלמד

àáùëאחר  åàהשכלäøàùð éøä øôñá ÷÷çðå áúëá
,íìåòì. בגלוי נמצא לא כבר ההשכלה שמשכיל למרות

,ïéðòäî ÷ìúñîùë íâ äìëùää äøàùð åîöòá íâå-
נשאר  בעצמו  גם אלא קיימת, ההשכלה בזולת רק לא
את ועזב ש"הסתלק " לאחר גם מההשכלה , רושם

äéìòהעניין, øåëæì ìåëé úò ìëáåבאותה להזכר -
òåãéëהשכלה, åçåîá úøàùðù éðôîכשבאותה גם -

בה. עוסק לא כבר שעה
éøîâì íìòðä øáã íâå)מהאדםäîéùø äðîî øàùð

çåîáהמוח על רושם שהוא  איזה פועל ההשכלה עצם
àîåéã éøåäøäî ïäù úåîåìçä ïéðòá òåãéëå-

ביום, שהרהר åë'מההרהורים áø ïîæ êùîá íâ-
באותו  שהרהר מה על רק לא לחלום יכול אדם כלומר,
כיון  שנים, הרבה לפני שהרהר דבר על גם אלא יום 
יכול הוא מסוים ובזמן במוח  רושם יוצר הרהור שכל

).להתגלות
awr zyxt zay

•

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



c"agקפח i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

` wlg - miqxhpew mixn`nd xtq

ע"י  וזה בל"ג. מאדך, בכל – למטה ובירידתה מוגבלת. – למעלה הנשמה התבוננות
הנה"ב  בירור

‰p‰Â ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּבירידתֹו האלקית הּנפׁש ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לעצמֹו ׁשּלֹו ההתעּסקּות הּנה הּׂשכלית, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַונפׁש
עלּו ּדיׂשראל ּבענין יׂשראל ּדׁשמע ּבההתּבֹוננּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּוא
אֹור  ּומדרגת מּבחינת יֹותר למעלה ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבמחׁשבה,
הּנפׁש ּדהּנה ּגבּה. הּיֹותר ּבּמדרגה ּגם הּימים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשבעת
ׂשכל  הּוא וׂשכלֹו מהּותֹו, ּבעצם ׂשכלי הּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָֹהאלקית
יׂשראל  ּבׁשמע הּׂשכלית הּנפׁש עם עבֹודתֹו הּנה ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאלקי,
ּבׁשמע  עבֹודתֹו ּולעצמֹו עי"ן, ׁשם הּוא ּדׁשמ"ע ְְְְֲִִִֵַַַַָהּוא
ּדמחׁשבה  ּבּמחׁשבה, עלּו ּדיׂשראל ּבהענין הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו וראׁשית, קדׁש ׁשּנקראת ּכמֹו חכמה, ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא
ואֹור  כּו', ּתבּואתֹו" ראׁשית לה' יׂשראל "קדׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּכתּוב
ויׂשראל  ּדבינה, ּתחּתֹונֹות ז' ּבחינת זהּו הּימים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשבעת
ׁשבעת  ּדאֹור ּׁשּנתּבאר מה ּולפי חכמה, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהן

ּתחּתֹונֹות ז' הן יׂשראל הּימים נׁשמֹות ׁשרׁש ׁשּבּכתר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ראׁשֹונֹות  ג' ּבבחינת אלקינּו"ח הּוא "ה' וזהּו ׁשּבּכתר, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַֹ

מקֹור  זהּו אחד ּדה' וכּידּוע יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָמקֹור
אי ּבזה ויתּבֹונן הּנׁשמֹות. מקֹור אלקינּו וה' ְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹהעֹולמֹות,
הּוא  וׁשם אֹורֿאיןֿסֹוף, ּבעצמּות ּומקֹורֹו ּבׁשרׁשֹו ְְְְְְֵֶַָָׁשהּוא
ה' את "ואהבּת ועלֿידיֿזה ּבמקֹורֹו, הּיחּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבתכלית
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לה', ּובטל הּטפל "את" ּבבחינת "ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאלקי
ּוכמֹו החּיים", ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ"והיתה
ׁשּצֹוררים  ּבהּדברים וצרּור קׁשּור זה הרי ּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּצֹוררים
העֹולם  ּבלׁשֹון הּנקרא מּמׁש זה ּבתֹו זה ְְְִִֶֶַַָָָָּבֹו

ּבצרֹור ט אֹויסגיקניּפלט  צרּורה היא הּנׁשמה כן ּכמֹו , ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָ
.אלקי ה' את ּבמקֹורּה ּומיחדה קׁשּורה ׁשהיא ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהחּיים
מיחדת, היא ׁשּבמקֹורּה אי זאת, התּבֹוננּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֻועלֿידי
"את" ּבבחינת "אלקי ה' את "ואהבּת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעלֿידיֿזה
לכאֹורה  אמנם ּבה'. מּמׁש ּדבקּות ּבבחינת להיֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּטפל
ּבמחׁשבה  עלּו ּׁשּיׂשראל מה זה ענין ּדהרי מּובן, זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
ירידת  הּוא מה ועל למּטה, ׁשּירדה קדם ּבּנׁשמה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא
ּבבחינת  להיֹות הּבהמית ונפׁש ּבגּוף למּטה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּנׁשמה
קדם  ּגם ּבמקֹורּה ּבהּנׁשמה ׁשּזהּו החּיים, ּבצרֹור ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹצרּורה

עלּיה  צר היא ּדהירידה הּוא, הענין א למּטה. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹירידתּה
ּכמֹו ּדהּנׁשמה מגּבלת, הּבלּתי אהבה לבחינת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻלבֹוא
היא  ולכן הגּבלה ּבבחינת זה הרי למעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיא
"חי  נׁשמתֹו על ׁשאֹומר אלּיהּו ּוכמֹו עֹומדים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבמדרגת
ּבהּנׁשמה  ּדזהּו לפניו", עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹד'
 ֿ ּומּכל ויראה ּדאהבה ּבהעבֹודה למעלה ׁשהיא ְְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָּכמֹו
נׁשמתא  "ּכל איתא, ּובּזהר עמידה. ּבׁשם נקרא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹמקֹום

קּדיׁשא  מלּכא קּמא ּבדיֹוקנאה קימא הוה ,י ונׁשמתא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָ
ונקרא  ּדאצילּות, זעירֿאנּפין הּוא קּדיׁשא ּדמלּכא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָוידּוע
ּכמֹו ּדהּנׁשמֹות וידּוע ּגבּול, ּבחינת ׁשּזהּו עמידה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבׁשם
לפי  מדֹור לּה יׁש ּונׁשמה נׁשמה ּכל הרי  למעלה ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשהם
ואחד  אחד ׁשּכל לפי והינּו התחּלקּות, ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכבֹודּה
התחּלקּות, ּבבחינת היא עלּֿכן הגּבלה, ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָהיא
ּדהּנׁשמה  ּבהּׂשגה, הּוא ההתחּלקּות הּנה ּכלל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּובדר
טבע  ּגם הּנה ולזאת מהּותּה, ּבעצם אלקי ׂשכל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהיא

נגיעה יא הרצֹוא  ּגםּֿכן ּבזה יׁש ּכּנ"ל הּנׁשמה ׁשּבטבע ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
האֹורֿאיןֿסֹוף  הרּגׁש ּבחינת ׁשּזהּו והּׂשגה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׂשכל
ּבזה  יׁש ּומּמילא הרצֹוא, הּוא ּומּזה ּבהּנׁשמה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנרּגׁש
הירידה  ועלֿידי וההרּגׁש. ההּׂשגה ּבאפן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהתחּלקּות
אהבת  והּוא מגּבלת, הּבלּתי אהבה לבחינת ּבאה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻלמּטה
הּנפׁש וזּכּו ּברּור עלֿידי ּדוקא וזה ."מאד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"ּבכל
לבחינת  ׁשּבאה הּנׁשמה מתעּלה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמית,
ּבני  מסּפר "והיה ׁשּכתּוב וזהּו מגּבלת. הּבלּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהאהבה
ּבא  מסּפר ׁשּמּבחינת יּספר", לא אׁשר כּו' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיׂשראל
מסּפר  ּבבחינת ׁשהיא הּנׁשמה והינּו יּספר, לא ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹלבחינת
הּזּכּו עלֿידי והּוא ּגבּול, ּבלי לבחינת ּבאה ְְְְְְִִִִֵַַַָָּוגבּול
לׁשֹון  ּגםּֿכן ׁשהּוא מסּפר, ענין ׁשּזהּו הּבהמית ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּדנפׁש
ׁשעלֿידי  כּו', לכם" "ּוספרּתם ּוכמֹו ּובהירּות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָספירּות
ואתהּפכא  אתּכפיא ּבבחינת הּבהמית ּדנפׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָהּבהירּות
ּבלי  ּבחינת יּספר לא לבחינת ּבאים לנהֹורא ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹחׁשֹוכא

ְּגבּול.
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.‡È ישראל לב  אומר: נ"ע הבעל־שם־טוב מורנו
את  לעורר האדם שיוכל צריך חי, היהודי הלב  חי,
לפנימיות  להגיע שצריכים כלומר, הלב . פנימיות
במילא  מתחולל לפנימיות, מגיעים וכאשר שבלב ,

הלב  בחיצוניות גם לטוב .שינוי
שמגיעים  לדרך דומה הלב , לפנימיות להגיע הדרך

האדמה  שבעומק חיים מים מעיינות מקורות .אל
אותה  עשה שהשי"ת מה על נוסף הרי באדמה,
כל  ביותר, החשובים החמרים כל טוב, כל לאוצר
את  גם השי"ת קבע  ביותר הטובים המינירלים
המים  שמקורות האדמה, בטבע החיים המים מקור
נעשים  ומלוחים, מרים הימים, של מהתהום הנובעים

האדמה  סינון דרך בעברם ומחיים .מתוקים
החיים  במים להשתמש שיוכלו כדי אך,
העפר, את בתחילה לפנות ההכרח מן המתוקים,
המים, מקורות על המכסים אחרים ודברים האבנים

למעיין. שמגיעים עד האדמה בעומק לחפור
בידיעות  הצורך על נוסף הרי מעיין בחפירת
להתאזר  גם מוכרחים מסויים, ובכוח מסויימות
זמן  ולפעמים זמן, לקחת מוכרח הדבר בסבלנות.
בעפר  או גדולות באבנים כשנתקלים וביחוד ארוך,
הסבלנות. ואת הכוח את להכפיל אז מוכרחים קשה,
מופלג, זקן החופר, שלום ר' היה בליובאוויטש
להצלחה  הזקן רבנו לברכת שזכה ליאדי, יליד
בקיץ  ימים. ולאריכות  בארות חפירת  בעבודתו
אף  שעל ואמר שנים, ושבע תשעים לו מלאו תרנ"ב
אך  לעבוד, בכוח השם ברוך עצמו מרגיש עדיין שהוא
החפירה  כלי את להניח הזמן שהגיע חושב הוא
את  לתפוס הבא הזמן על לחכות לליאדי ולנסוע

אביו  ליד לעצמו שקנה .המקום

ברחוב  הבאר את לחפור החל שלום כשר' זכרוני
יחזקאל  ר' החסיד לו אמר תרמ"ט, בקיץ חאחלויקע,
כ"ק  מחסידי אחד גדול, זקן  וועלע חאציע  זאב
לחפור  עצמך על מקבל אתה שלום, האמצעי: אדמו"ר
קשה, עבודה זו אין לא? מדוע שלום: ר' לו ענה באר?
יחד  ואומרים המדרש לבית הולכים בהשכמה, קמים
מתפללים  התהלים, ספר את תהלים חברת עם
ובשעה  שחרית פת אוכלים ותיקין, תפילת
טוריה, אחרי טוריה בעבודה, מתחילים שבעשמונה
לפעמים  ליום, רוסית] [מדה ארשין בחפזון, לא
השי"ת  עוזר חודשיים או חודש ובמשך וחצי, ארשין

החיים. למים ומגיעים
ולהתפלל, תהלים לומר צריכים צודק, שלום ר'
עד  טוריה, אחרי טוריה בחפזון, שלא לעבודה לגשת

הלב . פנימיות של למעיין שמגיעים
המים  למקור להגיע באר בחפירת נוסף אופן יש
ובחלל  באדמה, קודחים מקדח, ידי על וזאת החיים,
גם  חור קודחת המקדחה צינור, מכניסים המתהווה
והצינור  המקדח וכאשר המעיין, על המכסים באבנים

החיים. המים פורצים  המעיין למקור מגיעים
הוא, האמורים החפירה אופני שני בין ההבדל
המים, את לשאוב צריכים בידיים החפורה שבבאר
את  שרואים למרות הרי אותם, שואבים וכשלא
קדוח  בבאר ואילו בהם, להשתמש אפשר אי  המים

מעצמם. המים זורמים 
הלב , לפנימיות להגיע בעבודה אלה אופנים שני
ש"יחידות" למה עצמו בכוח עבודה בין ההבדל הם
כפי  עצמו, בכוח העבודה היא ההתחלה אך פועלת.
והשי"ת  טוריה, אחרי טוריה אומר, החופר שלום שר'
לעשות  מוכרחים הלב . לפנימיות שמגיעים עוזר
הלב . פנימיות על המסתיר הכיסוי את להוריד בפועל,
y"z'd ,oqip 'h
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תר"ץ  אלול ט"ז ב"ה

וברכה! שלום

עברה  הים על הנסיעה לאירופא, בשלום באתי ת"ל

אלא  העבר, תמוז כ"ז ביום לברלין צלחה ובאתי בשלום,

להנפש  לנסוע והוכרחתי בבריאותי מאד חלוש שהייתי

זו  ובשבוע לי הוטב ות"ל במאריענבאד, שבועות איזה

לריגא. הביתה באתי

אשר  וכל שי' ב"ב ושלום משלומו לשמוע שמח אהי'

בפרטיות. מהכל למכתבו אני ומחכה לטובה אתו

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח. מזכיר:
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ע"י  וזה בל"ג. מאדך, בכל – למטה ובירידתה מוגבלת. – למעלה הנשמה התבוננות
הנה"ב  בירור

‰p‰Â ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ּבירידתֹו האלקית הּנפׁש ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לעצמֹו ׁשּלֹו ההתעּסקּות הּנה הּׂשכלית, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַונפׁש
עלּו ּדיׂשראל ּבענין יׂשראל ּדׁשמע ּבההתּבֹוננּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּוא
אֹור  ּומדרגת מּבחינת יֹותר למעלה ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבמחׁשבה,
הּנפׁש ּדהּנה ּגבּה. הּיֹותר ּבּמדרגה ּגם הּימים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשבעת
ׂשכל  הּוא וׂשכלֹו מהּותֹו, ּבעצם ׂשכלי הּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָֹהאלקית
יׂשראל  ּבׁשמע הּׂשכלית הּנפׁש עם עבֹודתֹו הּנה ְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאלקי,
ּבׁשמע  עבֹודתֹו ּולעצמֹו עי"ן, ׁשם הּוא ּדׁשמ"ע ְְְְֲִִִֵַַַַָהּוא
ּדמחׁשבה  ּבּמחׁשבה, עלּו ּדיׂשראל ּבהענין הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָיׂשראל
ּוכמֹו וראׁשית, קדׁש ׁשּנקראת ּכמֹו חכמה, ּבחינת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹהּוא
ואֹור  כּו', ּתבּואתֹו" ראׁשית לה' יׂשראל "קדׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּכתּוב
ויׂשראל  ּדבינה, ּתחּתֹונֹות ז' ּבחינת זהּו הּימים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשבעת
ׁשבעת  ּדאֹור ּׁשּנתּבאר מה ּולפי חכמה, ּבבחינת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָהן

ּתחּתֹונֹות ז' הן יׂשראל הּימים נׁשמֹות ׁשרׁש ׁשּבּכתר, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ראׁשֹונֹות  ג' ּבבחינת אלקינּו"ח הּוא "ה' וזהּו ׁשּבּכתר, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַֹ

מקֹור  זהּו אחד ּדה' וכּידּוע יׂשראל, נׁשמֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָמקֹור
אי ּבזה ויתּבֹונן הּנׁשמֹות. מקֹור אלקינּו וה' ְְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָֹהעֹולמֹות,
הּוא  וׁשם אֹורֿאיןֿסֹוף, ּבעצמּות ּומקֹורֹו ּבׁשרׁשֹו ְְְְְְֵֶַָָׁשהּוא
ה' את "ואהבּת ועלֿידיֿזה ּבמקֹורֹו, הּיחּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָּבתכלית
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לה', ּובטל הּטפל "את" ּבבחינת "ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאלקי
ּוכמֹו החּיים", ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ"והיתה
ׁשּצֹוררים  ּבהּדברים וצרּור קׁשּור זה הרי ּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּצֹוררים
העֹולם  ּבלׁשֹון הּנקרא מּמׁש זה ּבתֹו זה ְְְִִֶֶַַָָָָּבֹו

ּבצרֹור ט אֹויסגיקניּפלט  צרּורה היא הּנׁשמה כן ּכמֹו , ְְְְְְְְְִִִִֵַָָָ
.אלקי ה' את ּבמקֹורּה ּומיחדה קׁשּורה ׁשהיא ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהחּיים
מיחדת, היא ׁשּבמקֹורּה אי זאת, התּבֹוננּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֻועלֿידי
"את" ּבבחינת "אלקי ה' את "ואהבּת ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹעלֿידיֿזה
לכאֹורה  אמנם ּבה'. מּמׁש ּדבקּות ּבבחינת להיֹות ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּטפל
ּבמחׁשבה  עלּו ּׁשּיׂשראל מה זה ענין ּדהרי מּובן, זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאין
ירידת  הּוא מה ועל למּטה, ׁשּירדה קדם ּבּנׁשמה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹהּוא
ּבבחינת  להיֹות הּבהמית ונפׁש ּבגּוף למּטה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהּנׁשמה
קדם  ּגם ּבמקֹורּה ּבהּנׁשמה ׁשּזהּו החּיים, ּבצרֹור ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹצרּורה

עלּיה  צר היא ּדהירידה הּוא, הענין א למּטה. ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָֹירידתּה
ּכמֹו ּדהּנׁשמה מגּבלת, הּבלּתי אהבה לבחינת ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻלבֹוא
היא  ולכן הגּבלה ּבבחינת זה הרי למעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהיא
"חי  נׁשמתֹו על ׁשאֹומר אלּיהּו ּוכמֹו עֹומדים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבמדרגת
ּבהּנׁשמה  ּדזהּו לפניו", עמדּתי אׁשר יׂשראל אלקי ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹד'
 ֿ ּומּכל ויראה ּדאהבה ּבהעבֹודה למעלה ׁשהיא ְְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָּכמֹו
נׁשמתא  "ּכל איתא, ּובּזהר עמידה. ּבׁשם נקרא ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹמקֹום

קּדיׁשא  מלּכא קּמא ּבדיֹוקנאה קימא הוה ,י ונׁשמתא ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָָ
ונקרא  ּדאצילּות, זעירֿאנּפין הּוא קּדיׁשא ּדמלּכא ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָוידּוע
ּכמֹו ּדהּנׁשמֹות וידּוע ּגבּול, ּבחינת ׁשּזהּו עמידה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבׁשם
לפי  מדֹור לּה יׁש ּונׁשמה נׁשמה ּכל הרי  למעלה ְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשהם
ואחד  אחד ׁשּכל לפי והינּו התחּלקּות, ּבבחינת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָּכבֹודּה
התחּלקּות, ּבבחינת היא עלּֿכן הגּבלה, ּבבחינת ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָהיא
ּדהּנׁשמה  ּבהּׂשגה, הּוא ההתחּלקּות הּנה ּכלל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּובדר
טבע  ּגם הּנה ולזאת מהּותּה, ּבעצם אלקי ׂשכל ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהיא

נגיעה יא הרצֹוא  ּגםּֿכן ּבזה יׁש ּכּנ"ל הּנׁשמה ׁשּבטבע ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
האֹורֿאיןֿסֹוף  הרּגׁש ּבחינת ׁשּזהּו והּׂשגה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׂשכל
ּבזה  יׁש ּומּמילא הרצֹוא, הּוא ּומּזה ּבהּנׁשמה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנרּגׁש
הירידה  ועלֿידי וההרּגׁש. ההּׂשגה ּבאפן ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהתחּלקּות
אהבת  והּוא מגּבלת, הּבלּתי אהבה לבחינת ּבאה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻלמּטה
הּנפׁש וזּכּו ּברּור עלֿידי ּדוקא וזה ."מאד ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ"ּבכל
לבחינת  ׁשּבאה הּנׁשמה מתעּלה ׁשעלֿידיֿזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמית,
ּבני  מסּפר "והיה ׁשּכתּוב וזהּו מגּבלת. הּבלּתי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהאהבה
ּבא  מסּפר ׁשּמּבחינת יּספר", לא אׁשר כּו' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹיׂשראל
מסּפר  ּבבחינת ׁשהיא הּנׁשמה והינּו יּספר, לא ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹלבחינת
הּזּכּו עלֿידי והּוא ּגבּול, ּבלי לבחינת ּבאה ְְְְְְִִִִֵַַַָָּוגבּול
לׁשֹון  ּגםּֿכן ׁשהּוא מסּפר, ענין ׁשּזהּו הּבהמית ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּדנפׁש
ׁשעלֿידי  כּו', לכם" "ּוספרּתם ּוכמֹו ּובהירּות ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָספירּות
ואתהּפכא  אתּכפיא ּבבחינת הּבהמית ּדנפׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָהּבהירּות
ּבלי  ּבחינת יּספר לא לבחינת ּבאים לנהֹורא ְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָֹחׁשֹוכא

ְּגבּול.
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.‡È ישראל לב  אומר: נ"ע הבעל־שם־טוב מורנו
את  לעורר האדם שיוכל צריך חי, היהודי הלב  חי,
לפנימיות  להגיע שצריכים כלומר, הלב . פנימיות
במילא  מתחולל לפנימיות, מגיעים וכאשר שבלב ,

הלב  בחיצוניות גם לטוב .שינוי
שמגיעים  לדרך דומה הלב , לפנימיות להגיע הדרך

האדמה  שבעומק חיים מים מעיינות מקורות .אל
אותה  עשה שהשי"ת מה על נוסף הרי באדמה,
כל  ביותר, החשובים החמרים כל טוב, כל לאוצר
את  גם השי"ת קבע  ביותר הטובים המינירלים
המים  שמקורות האדמה, בטבע החיים המים מקור
נעשים  ומלוחים, מרים הימים, של מהתהום הנובעים

האדמה  סינון דרך בעברם ומחיים .מתוקים
החיים  במים להשתמש שיוכלו כדי אך,
העפר, את בתחילה לפנות ההכרח מן המתוקים,
המים, מקורות על המכסים אחרים ודברים האבנים

למעיין. שמגיעים עד האדמה בעומק לחפור
בידיעות  הצורך על נוסף הרי מעיין בחפירת
להתאזר  גם מוכרחים מסויים, ובכוח מסויימות
זמן  ולפעמים זמן, לקחת מוכרח הדבר בסבלנות.
בעפר  או גדולות באבנים כשנתקלים וביחוד ארוך,
הסבלנות. ואת הכוח את להכפיל אז מוכרחים קשה,
מופלג, זקן החופר, שלום ר' היה בליובאוויטש
להצלחה  הזקן רבנו לברכת שזכה ליאדי, יליד
בקיץ  ימים. ולאריכות  בארות חפירת  בעבודתו
אף  שעל ואמר שנים, ושבע תשעים לו מלאו תרנ"ב
אך  לעבוד, בכוח השם ברוך עצמו מרגיש עדיין שהוא
החפירה  כלי את להניח הזמן שהגיע חושב הוא
את  לתפוס הבא הזמן על לחכות לליאדי ולנסוע

אביו  ליד לעצמו שקנה .המקום

ברחוב  הבאר את לחפור החל שלום כשר' זכרוני
יחזקאל  ר' החסיד לו אמר תרמ"ט, בקיץ חאחלויקע,
כ"ק  מחסידי אחד גדול, זקן  וועלע חאציע  זאב
לחפור  עצמך על מקבל אתה שלום, האמצעי: אדמו"ר
קשה, עבודה זו אין לא? מדוע שלום: ר' לו ענה באר?
יחד  ואומרים המדרש לבית הולכים בהשכמה, קמים
מתפללים  התהלים, ספר את תהלים חברת עם
ובשעה  שחרית פת אוכלים ותיקין, תפילת
טוריה, אחרי טוריה בעבודה, מתחילים שבעשמונה
לפעמים  ליום, רוסית] [מדה ארשין בחפזון, לא
השי"ת  עוזר חודשיים או חודש ובמשך וחצי, ארשין

החיים. למים ומגיעים
ולהתפלל, תהלים לומר צריכים צודק, שלום ר'
עד  טוריה, אחרי טוריה בחפזון, שלא לעבודה לגשת

הלב . פנימיות של למעיין שמגיעים
המים  למקור להגיע באר בחפירת נוסף אופן יש
ובחלל  באדמה, קודחים מקדח, ידי על וזאת החיים,
גם  חור קודחת המקדחה צינור, מכניסים המתהווה
והצינור  המקדח וכאשר המעיין, על המכסים באבנים

החיים. המים פורצים  המעיין למקור מגיעים
הוא, האמורים החפירה אופני שני בין ההבדל
המים, את לשאוב צריכים בידיים החפורה שבבאר
את  שרואים למרות הרי אותם, שואבים וכשלא
קדוח  בבאר ואילו בהם, להשתמש אפשר אי  המים

מעצמם. המים זורמים 
הלב , לפנימיות להגיע בעבודה אלה אופנים שני
ש"יחידות" למה עצמו בכוח עבודה בין ההבדל הם
כפי  עצמו, בכוח העבודה היא ההתחלה אך פועלת.
והשי"ת  טוריה, אחרי טוריה אומר, החופר שלום שר'
לעשות  מוכרחים הלב . לפנימיות שמגיעים עוזר
הלב . פנימיות על המסתיר הכיסוי את להוריד בפועל,
y"z'd ,oqip 'h
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ycew zexb`

תר"ץ  אלול ט"ז ב"ה

וברכה! שלום

עברה  הים על הנסיעה לאירופא, בשלום באתי ת"ל

אלא  העבר, תמוז כ"ז ביום לברלין צלחה ובאתי בשלום,

להנפש  לנסוע והוכרחתי בבריאותי מאד חלוש שהייתי

זו  ובשבוע לי הוטב ות"ל במאריענבאד, שבועות איזה

לריגא. הביתה באתי

אשר  וכל שי' ב"ב ושלום משלומו לשמוע שמח אהי'

בפרטיות. מהכל למכתבו אני ומחכה לטובה אתו

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח. מזכיר:

ci jxk v"iixden w"b`
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êì êì úùøô
áéàEöøàî Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîeøLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬
:jàøàïåùàøáäìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå ©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈

:äëøa äéäå EîLâéëøáî äëøáàåEìl÷îe E §¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−
:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà(éåì)ãCìiå ¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«©¥¤́

èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
Búàöa äðL íéráLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçîäèBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå ¥«¨¨«©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´
-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðkåõøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤
æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬

:õøàa(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈

B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לארץ  ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ - "ֿלל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡¯Ba‰. «≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèdúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:ärøt úéa äMàäæèdøeára áéèéä íøáàìe ¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£®̈

úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
:íélîâe úðúàåæéäòøt-úà | ýåýé òbðéå ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ

úLà éøN øác-ìr Búéa-úàå íéìãb íérâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤
:íøáàçéúàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ

-àì änì él úéNr:àåä EzLà ék él zãbä ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«
èééì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני "והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים"),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§®̈¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´
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:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤
çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ

ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−
:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®

:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨
éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½

íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−



קצי iyily ,ipy ,oey`x - bi ,ai - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

êì êì úùøô
áéàEöøàî Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîeøLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬
:jàøàïåùàøáäìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå ©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨¤́§½©«£©§−̈

:äëøa äéäå EîLâéëøáî äëøáàåEìl÷îe E §¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−
:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà(éåì)ãCìiå ¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«©¥¤́

èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
Búàöa äðL íéráLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçîäèBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå ¥«¨¨«©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´
-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðkåõøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤
æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬

:õøàa(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈

B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

לארץ  ּבחּוץ ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ - "ֿלל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡¯Ba‰. «≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèdúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:ärøt úéa äMàäæèdøeára áéèéä íøáàìe ¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£®̈

úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
:íélîâe úðúàåæéäòøt-úà | ýåýé òbðéå ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ

úLà éøN øác-ìr Búéa-úàå íéìãb íérâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤
:íøáàçéúàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ

-àì änì él úéNr:àåä EzLà ék él zãbä ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«
èééì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¨¸¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני "והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים"),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְְִִֶֶַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§®̈¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´

iriax - ci - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤
çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ

ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−
:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®

:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨
éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½

íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−



iyyקצב ,iying - eh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬
:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»

øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´
øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ

:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®
:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג אפֹוא מּדּוע וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬

iriay - fi ,fh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−
:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©§́§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈
ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−

:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈
åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−

:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´

äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²



קצג iyy ,iying - eh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬
:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»

øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּבמדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´
øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ

:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®
:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג אפֹוא מּדּוע וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬

iriay - fi ,fh - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−
:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©§́§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈
ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−

:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈
åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−

:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´

äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²



xihtnקצד - fi - jl jl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øôä éúéøa-úà äénrî àåää Lôpäñ ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«
åè-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ

:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷úæèézëøáe ¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«¥«©§¦´
äúéäå äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúàŸ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´

:eéäé äpnî íénr éëìî íéBâìæéíäøáà ìtiå §¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«©¦¯Ÿ©§¨¨²
äðL-äàî ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìr©¨−̈©¦§®̈©Ÿ́¤§¦À©§¤³¥¨«¨¨Æ
:ãìz äðL íérLz-úáä äøN-íàå ãìeé¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

çéìàrîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−
éðôì äéçé:EèéäøN ìáà íéýìû øîàiå ¦«§¤¬§¨¤«©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´

÷çöé BîL-úà úàø÷å ïa Eì úãìé EzLà¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨¤§−¦§®̈
Bòøæì íìBò úéøáì Bzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²¦§¦¬−̈§©§¬

:åéøçàëézrîL ìàrîLéìeézëøa | äpä E ©«£¨«§¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦
ãàî ãàîa Búà éúéaøäå Búà éúéøôäå BúàŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ
:ìBãb éBâì åézúðe ãéìBé íàéNð øNr-íéðL§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½§©¦−§¬¨«

àëEì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§®̈£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãrBnì äøNáëìëéå ¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤©§©−

:íäøáà ìrî íéýìû ìriå Bzà øaãìâëçwiå §©¥´¦®©©´©¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«©¦©̧
Búéá éãéìé-ìk úàå Bða ìàrîLé-úà íäøáà©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³¥Æ
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
íBiä íöra íúìør øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´

:íéýìû Bzà øac øLàk äfäãëíäøáàå ©¤½©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«§©̧§¨½̈
:Búìør øNa Bìnäa äðL òLúå íérLz-ïa¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬¨§¨«

äëìL-ïa Bða ìàrîLéåBìnäa äðL äøNr L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìør øNa úàåëìBnð äfä íBiä íöra ¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´©¤½¦−

:Bða ìàrîLéå íäøáàæëãéìé Búéá éLðà-ìëå ©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³¥Æ§¦´
:Bzà eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéä½¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ¦«

ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

: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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨®̈§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëíBiä íöra ¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfäæëéLðà-ìëå ©¤½¦−©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³

eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
:Bzà¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gi zxaeg zeniyx)

¯‚‰ dÓLe ,˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL dÏÂ(א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»
˙È¯ˆÓ.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז - ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּכמאמר ‰‚¯ ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני - »»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
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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©¨§¨§©¥©©¨



קצז

øôòk ïzé cøé íéëìîe íéBb åéðôì§¨¨³¦Æ§¨¦´©½§§¦¥³¤«¨¨Æ
:BzL÷ ócð L÷k BaøçâøBáòé íôãøé ©§½§©¬¦−̈©§«¦§§¥−©«£´

:àBáé àì åéìâøa çøà íBìLãìòô-éî ¨®¬Ÿ©§©§−̈¬Ÿ¨«¦«¨©´
ýåýé éðà Làøî úBøcä àø÷ äùòå§¨½̈ŸŸ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ£¦³§Ÿ̈Æ

:àeä-éðà íéðøçà-úàå ïBLàøäeàø ¦½§¤©«£Ÿ¦−£¦«¨³
eáø÷ eãøçé õøàä úBö÷ eàøééå íéià¦¦Æ§¦½̈§¬¨¨−¤¤«¡¨®¨«§−

:ïeéúàiåååéçàìe eøæòé eäòø-úà Léà ©¤«¡¨«¦¬¤¥¥−©§®Ÿ§¨¦−
:÷æç øîàéæóøö-úà Løç ÷fçéå Ÿ©¬£¨«©§©¥³¨¨Æ¤Ÿ¥½

øîà íòt íìBä-úà Léht ÷éìçî©«£¦¬©¦−¤´¤¨®©Ÿ¥³
àì íéøîñîá eä÷fçéå àeä áBè ÷ácì©¤¸¤Æ´½©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ

:èBnéçá÷òé écáò ìàøNé äzàå ¦«§©¨Æ¦§¨¥´©§¦½©«£−Ÿ
ézøça øLà:éáäà íäøáà òøæ E £¤´§©§¦®¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«

èéz÷æçä øLàõøàä úBö÷î E £¤³¤«¡©§¦̧Æ¦§´¨½̈¤
éúàø÷ äéìéöàîe-écáò Eì øîàå E ¥«£¦¤−¨§¨¦®¨«³Ÿ©§Æ©§¦

ézøça äzàézñàî àìå E:Eééðà Enò-ék àøéz-ìà ©½¨§©§¦−§¬Ÿ§©§¦«©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦
éäìà éðà-ék òzLz-ìàézönà Eézøæò-óà Eézëîz-óà EE ©¦§−̈¦£¦´¡Ÿ¤®¦©§¦̧Æ©£©§¦½©§©§¦−

:é÷ãö ïéîéaàéïéàë eéäé Ca íéøçpä ìk eîìkéå eLáé ïä ¦¦¬¦§¦«¥³¥¸Æ§¦¨´§½−Ÿ©¤«¡¦´¨®¦«§¬§©²¦
:Eáéø éLðà eãáàéåáéEúvî éLðà íàöîú àìå íL÷áz §«Ÿ§−©§¥¬¦¤«§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½©§¥−©ª¤®

:Ezîçìî éLðà ñôàëe ïéàë eéäéâééäìà ýåýé éðà ékE ¦«§¬§©²¦§¤−¤©§¥¬¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ðéîé ÷éæçîézøæò éðà àøéz-ìà Eì øîàä E:Eãééàøéz-ìà ©«£¦´§¦¤®¨«Ÿ¥¬§²©¦−̈£¦¬£©§¦«©¦«§¦Æ

`xenl iy
,Bìâøì eäàø÷é ÷ãöúà àøB÷ äéä Bìâø ók Cøãî íB÷î ìëa ¤¤¦§¨¥§©§§¨§¦§©©©§¨¨¥¤

.÷ãvä,cøé íéëìîeøLà íéëìnäå øîòìøãk íäå) íéëìna BèéìLä ©¤¤§¨¦©§§¦§¦©§¨¦§¥§¨§¨Ÿ¤§©§¨¦£¤

.(Bzà,Baøç øôòk ïzé.øôòk íéaø íéììç äNòå Baøç úà ïúð ¦¦¥¤¨¨©§¨©¤©§§¨¨£¨¦©¦¤¨¨

,BzL÷ ócð L÷kíéìôBð eéäL íéâeøä äaøî äéäå BzL÷ úà ïúð §©¦¨©§¨©¤©§§¨¨©§¤£¦¤¨§¦

.ócð L÷k(â,íBìL øBáòé §©¦¨©£¨
.íBìLa øáòéàì åéìâøa çøà ©£Ÿ§¨Ÿ©§©§¨Ÿ

,àBáéïëì íã÷ àa àì øLà Cøãa ¨§¤¤£¤Ÿ¨Ÿ¤¨¥

.åéìâøa(ã,äNòå ìòô éîéî §©§¨¦¨©§¨¨¦

.elàä íéqpä úà íäøáàì äNò̈¨§©§¨¨¤©¦¦¨¥

,Làøî úBøBcä àøB÷éî ¥©¥Ÿ¦

íãàì Làøî úBøBcä àøB÷ àeäL¤¥©¥Ÿ§¨¨

.ïBLàøä(ä,ïeéúàiåBîk .eàáe ¨¦©¤¡¨¨§

"ø÷á àúà".(ai,`k diryi) ¨¨Ÿ¤

(å,eøæòé eäòø úà Léàóà ¦¤¥¥©§Ÿ©

äæ eøæò äæ ìk íò ,'ä éàìt eàøL¤¨¦§¥¦¨¤¨§¤

.íéìéñtä úBNòì äæì(æ÷éìçî ¨¤©£©§¦¦©£¦
,Léhtäkî àeäLk äðBøçàa ©¦¨©£¨§¤©¤

.äëàìnä úà ÷éìçäì úçðaíìBä §©©§©£¦¤©§¨¨¤
,íòtàéäLk da ìéçúnä àeä ¨©©©§¦¨§¤¦

.Bçk ìëa äkîe úëzî Leb©¤¤©¤§¨Ÿ

(è,äéìéöàîeõøàä éìBãbî ¥£¦¤¨¦§¥¨¨¤

.äéëìîe(é,òzLz ìàìà §¨¤¨©¦§¨©

åéðéòå" Bîk .éìòî øeñúå äðôz¦§¤§¨¥¨©§§¥¨

"òLä.(i,e diryi)(àéíéøçpä ¨©©¤¡¦
,Ca.Ea íéøbúnä(ãéúòìBz ¨©¦§¨¦§©©

,á÷òéäLeìçä á÷òé úãò ©£Ÿ£©©£Ÿ©£¨

mixn zxhr
äáø÷ðàìä íãiî énò úà ìéväì éãéa úìBëéä ïéàL :íéøîBà íäM äî ìò ¦§¨«¨©©¤¥§¦¤¥©§¤§¨¦§©¦¤©¦¦¨¨£Ÿ

:'ä éëðàáøéòä éîeðéáà íäøáàçøænî,çøæna äéäL íøàî Bàéáäì ¨Ÿ¦¦³¥¦Æ©§¨¨¨¦¦¦§½̈©£¦¥£¨¤¨¨©¦§¨

L BúBà .BzãìBî õøà éìéìàa ñBàîìå íMî úëììBìâøì eäàø÷é ÷ãöéî ¨¤¤¦¨§¦§¤¡¦¥¤¤©§¤¤−¤¦§¨¥´§©§®¦

øLà àeäåéðôì ïzéíäøáà éðôìcøé íéëìîe íéBbíäéìò èéìLä £¤¦¥̧§¨¨³¦§¥©§¨¨¦Æ§¨¦´©½§§¦§¦£¥¤

(Bzà øLà íéëìnäå øîBòìøãk)ïzé §¨§¨¤§©§¨¦£¤¦¦¥³
íéâeøäøôòkéãé ìò õøàäBaøç £¦¤«¨¨Æ¨¨¤©§¥©§½

íéììç äaøäåócð L÷kéãé ìò §¦§¨£¨¦§©¬¦−̈©§¥

BzL÷:'ä éëðà àìäâíäøáà ©§«£Ÿ¨Ÿ¦©§¨¨

íôãøéäæ ìk íò íúBà óãøøBáòé ¦§§¥−¨©¨¦¨¤©«£´
íBìLúî àì ék íBìLa øáò ¨®¨©§¨¦Ÿ¥

íôãø ék íà ,åéLðàî ãçà äîçìna©¦§¨¨¤¨¥£¨¨¦¦§¨¨

açøàåéìâøa øLà CøcaíìBòîàì §¬Ÿ©©¤¤£¤§©§−̈¥¨¬Ÿ
àBáéì àa àì:íLãéîL àeä- ¨«Ÿ¨§¨¦«¤

äùòå ìòôä 'ä àìä ,úàæ úààø÷ ¨©´§¨½̈Ÿ¤Ÿ£Ÿ©Ÿ¥¬
Làøî úBøcä.eéäiL íãB÷ eäNò ©Ÿ−¥®Ÿ¨¨¤¤¦§

ïBLàø ýåýé éðàúBøBcä ìëì £¦³§Ÿ̈Æ¦½§¨©

íâå eøáòLíéðøçà-úàåeéäé øLà ¤¨§§©§¤©«£Ÿ¦−£¤¦§

àìä ,øæòì äéäà:àeä-éðàäeàø ¤§¤§¥¤£Ÿ£¦«¨³
éáLBéíéià,íäøáàì éúéNòL ñpä §¥¦¦Æ©¥¤¨¦¦§©§¨¨

eàøééåíéðëBMä íb ,eãçôeúBö÷ §¦½̈¨£©©§¦§¬
eãøçé õøàä,ñpä íòîLa eãøç ¨−̈¤¤«¡®̈¨§§¨§¨©¥

ïeéúàiå eáø÷íäøáà éðôì eàáe ¨«§−©¤«¡¨«¨¦§¥©§¨¨

ìBîk eàa àìå ípç úðzî epnî ìBàL ¦§¦¤©§©¦¨§Ÿ¨§

éì ïz 'åëå íBãñ Cìî øîàiå øîàpL¤¤¡©©Ÿ¤¤¤§¤¦

:(ãé úéùàøá) 'åëå Lôpäå,äæ ìk íòå ©¤¤§¦¨¤

íB÷î- ìkî ,ìàä éàìt eàøL óà©¤¨¦§¥¨¥¦¨¨

eøæòé eäòø-úà Léàäæì äæ eøæò ¦¬¤¥¥−©§®Ÿ¨§¤¨¤

íéìéñtä úBNòìøîàé åéçàìeìk ©£©§¦¦§¨¦−Ÿ©¬¨

ãçà÷æç:ìñtä úiNòaæ÷fçéå ¤¨£¨«©£¦©©¤¤©§©¥³
åéøáãaLøçìñtä äNBòä íéöòä ¦§¨¨¨¨Æ¨¥¦¨¤©¤¤

óøö-úàéetö úëàìîa æéøæ úBéäì ¤Ÿ¥½¦§¨¦¦§¤¤¦

,eptöé øLà áäfä éqèLéht ÷éìçî ©¥©¨¨£¤§©¤©«£¦¬©¦−
ïéqhä úà ÷éìçäì ïè÷ Léhôa äknä©©¤§©¦¨¨§©£¦¤©©¦

íòt íìBä-úàäknä úà æøæî äéä ¤´¤®̈©¨¨§¨¥¤©©¤

ãecøä úìçúäa áø ÷æBça ïéqhä ìò©©©¦§¤©§©§¨©¨¦

÷ácì øîàìò ïéqhä ÷aãé øLàk Ÿ¥³©¤¸¤Æ©£¤§©¥©©¦©

äpä øîàéå çîNé ìñtäàeä áBè ©¤¤¦§©§Ÿ©¦¥´½
èBné àì íéøîñîá eä÷fçéå©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ¦«

:ìñtä ìòî ãøtúé àì ïòîìçìàøNé äzàåðéàíäBîk Eá÷òé écáòäzàézøça øLàEäzàL éôì íòì éì Eaéáäà íäøáà òøæéðáäà øLà §©©Ÿ¦§¨¥¥©©¤¤§©¨Æ¦§¨¥´¥§§¤©§¦½©«£−Ÿ©¨£¤´§©§¦®§¦§¨§¦¤©¨¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«£¤£¨©¦

:äøæ äãBáòî Løéôeèéz÷æçä øLàEúeìbäî EàéöBäì Ea ÷éæçàäéìéöàîe õøàä úBö÷îõøàä éìBãbîéúàø÷EíúeLøî àözLEì øîàå ¥¥¥£¨¨¨£¤³¤«¡©§¦̧Æ©£¦§§¦£¥©¨¦§´¨½̈¤¥«£¦¤−¨¦§¥¨¨¤§¨¦®¤¥¥¥§¨¨«³Ÿ©§Æ
äzà-écáòæàîézøçaézñàî àìå E:EéòzLz-ìà éðà Enò-ék àøéz-ìàézáæò øák øLà EáLça éìòî øeñz ìàEéäìà éðà-ékEæàîk ©§¦©½¨¥¨§©§¦−§¬Ÿ§©§¦«©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦©¦§−̈©¨¥¨©§¨§§£¤§¨£©§¦¦£¦´¡Ÿ¤®§¥¨

'ä éðàézönàézøæò-óà EE.íéðBîãwä íéîia-óàáéBàä ãéa EúBéäaézëîzé÷ãö ïéîéa E:ä÷ãöa íà ék ìeîâa àìàéóBqaeîìkéå eLáé ïä £¦¦©§¦̧Æ©£©§¦½©¨¦©©§¦©¦§§§©¨¥§©§¦−¦¦¬¦§¦«Ÿ¦§¦¦¦§¨¨©¥³¥¸Æ§¦¨´§½
íéøçpä ìkCa íéñòBkäEáéø éLðà eãáàéå ïéàë eéäé:Enò íéáéøîäáéeléôàEúvî éLðà íàöîú àìå íL÷áz,çëa Enò íéáøäeéäé −Ÿ©¤«¡¦´©£¦¨®¦«§¬§©²¦§«Ÿ§−©§¥¬¦¤«©§¦¦¦§£¦§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½©§¥−©ª¤®¨¨¦¦§§Ÿ©¦«§¬

:Ezîçìî éLðà ñôàëe ïéàëâééäìà ýåýé éðà ékðéîé ÷éæçî EEðéîé æçBààeä 'ä éðà ék ìBtz ìáì Eézøæò éðà àøéz-ìà Eì øîàäE §©²¦§¤−¤©§¥¬¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¦´§¦¤®¥§¦§§©¦¦£¦¨«Ÿ¥¬§²©¦−̈£¦¬£©§¦«

ézøæò éðà ìàøNé éúî á÷òé úòìBzC ©´©©«£½Ÿ§¥−¦§¨¥®£¦³£©§¦Æ
:ìàøNé LBã÷ Cìàâå ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈½§«Ÿ£¥−§¬¦§¨¥«

åèézîN äpäìòa Lãç õeøç âøBîì C ¦¥´©§¦À§©Æ¨´¨½̈©−©
úBòáâe ÷ãúå íéøä Leãz úBiôét¦«¦®¨³¨¦Æ§¨½Ÿ§¨−

:íéNz õnkæèíàOz çeøå íøæz ©¬Ÿ¨¦«¦§¥Æ§´©¦¨¥½
ýåýéa ìéâz äzàå íúà õéôz äøòñe§¨−̈¨¦´Ÿ¨®§©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½

:ìläúz ìàøNé LBã÷a¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«

`xenl iy
àéä ,äta àlà dçk ïéàå úòìBúk§©©§¥Ÿ¨¤¨©¤¦

.älôzä,ìàøNé éúîéLðà ©§¦¨§¥¦§¨¥©§¥

.ìàøNé(åè,õeøç âøBîàeä ¦§¨¥©¨
Búézçúáe õò çelî éeNò ,ãák éìk§¦¨¥¨¦©¥§©§¦

BúBà íéøøBâå ,äøéöt ïéòk íéöéøç£¦¦§¥§¦¨§§¦

ïáúì Bëzçì äàeázä ìL Lwä ìò©©©¤©§¨§©§§¤¤

.÷c,úBiôét ìòaéãecç Bì LiL ©©©¦¦¤¥¦¥

.íéöéøç,íéøä Leãz,øîBìk £¦¦¨¨¦§©

.íéBbä éëìî úà älëz§©¤¤©§¥©¦

mixn zxhr
:Eì øBæòàãéá÷òé úòìBz éàøéz-ìà,älôzä àéä äôa àlà dçk ïéàå úòìBúk äLeìçä á÷òé úãòéúîéLðàézøæò éðà ìàøNéCæàîýåýé-íàð ¤¡§©¦«§¦Æ©´©©«£½Ÿ£©©£Ÿ©£¨§©©§¥Ÿ¨¤¨§¤¦©§¦¨§¥−©§¥¦§¨¥®£¦³£©§¦Æ¥¨§ª§Ÿ̈½

Cìàâåéðà ãéúòì íb Cìàb äéäàå:ìàøNé LBã÷åèézîN äpäâøBîì Cäàeázä íéLc Báe íéwc íéðáà íéáeçz Búézçúáe õò çeì ïéòkõeøçéeNò §«Ÿ£¥−§¤§¤Ÿ£¥©¤¨¦£¦§¬¦§¨¥«¦¥´©§¦À§©Æ§¥©¥§©§¦§¦£¨¦©¦¨¦©§¨¨´¨

àeäå ,ïáàì ïáà ïéa úBòé÷áe íéöéøç£¦¦§¦¥¤¤§¤¤§

Lãçe ,äaøä CúBç ïëììòa ¨½̈¨¥¥©§¥©−©
úBiôétíéaø íéãecçå úBit Ba LiL ¦«¦®¤¥¦§¦¦©¦

LeãzøéñäìíéøäíéìBãbä íäéøN ¨³§¨¦¨¦Æ¨¥¤©§¦

÷ãúå,eìëéå e÷Bcé ílekúBòáâe §¨½Ÿ¨¦§¦§§¨−
íäéãáòåõnkäàeázä úìBñôk §©§¥¤©¬Ÿ¦§¤©§¨

íéNz:ìàøNé àeäL õeøçä éãé ìò ¨¦«©§¥¤¨¤¦§¨¥

æèäzàíøæzíøfôzçeøå ©¨¦§¥Æ§©§¥§´©
íúà õéôz äøòñe íàOz¦¨¥½§¨−̈¨¦´Ÿ®̈

ýåýéa ìéâz äzàå,'ä úBòeLúa §©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½¦§

ìläúz ìàøNé LBã÷aøàtúz ¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«¦§¨¥

ðBçèa úéìzM äîa EîöòaLBã÷a E §©§§§©¤¨¦¨¦§§¦§

:ìàøNé¦§¨¥

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם קצח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:4506:5009:0009:0109:3409:3510:3210:3318:0618:0018:3218:2617:4118:36באר שבע )ק(

06:4606:5108:5909:0109:3309:3510:3210:3318:0718:0018:3118:2417:3118:35חיפה )ק(

06:4406:4908:5809:0009:3209:3410:3110:3218:0918:0218:3018:2417:2318:34ירושלים )ק(

06:4606:5109:0009:0209:3409:3610:3310:3418:0618:0018:3218:2617:4118:36תל אביב )ק(

07:1807:2709:1309:1709:5710:0110:5210:5518:0117:5018:3518:2417:3418:37אוסטריה, וינה )ק(

05:3205:2408:0808:0308:4708:4209:5409:5118:4118:4719:0919:1518:2819:27אוסטרליה, מלבורן )ח(

07:1807:2609:1609:1909:5810:0210:5410:5618:0617:5618:3818:2817:3918:41אוקראינה, אודסה )ק(

06:5207:0108:4708:5109:3109:3510:2610:2917:3617:2518:0917:5917:0818:12אוקראינה, דונייצק )ק(

07:0307:1308:5809:0209:4209:4610:3810:4017:4617:3518:2018:0917:1918:22אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

07:3207:4109:2309:2710:0910:1311:0411:0718:0917:5718:4418:3217:4118:46אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

07:2407:3409:1609:2010:0210:0610:5710:5918:0117:4918:3618:2517:3318:39אוקראינה, קייב )ק(

07:4307:5109:4209:4510:2310:2711:2011:2218:3618:2619:0518:5618:0919:08איטליה, מילאנו )ק(

05:5605:5508:2708:2508:5508:5409:5809:5718:0318:0218:2518:2417:4418:33אקוואדור, קיטו )ח(

06:0806:0108:4508:4009:2209:1810:2910:2619:1119:1619:3819:4318:5819:55ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5206:4309:2809:2210:0910:0411:1811:1420:0920:1620:4020:4719:5721:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1907:2509:2609:2810:0310:0611:0111:0218:2418:1518:5218:4517:5918:56ארה״ב, בולטימור )ק(

07:1007:1609:1509:1809:5309:5610:5010:5218:1118:0318:4118:3317:4618:44ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:1007:1709:1609:1809:5409:5710:5110:5218:1218:0318:4118:3317:4718:45ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4807:5509:5109:5410:3110:3411:2711:2918:4618:3719:1619:0718:2019:19ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2507:2909:4009:4210:1410:1511:1311:1318:4918:4319:1319:0818:2619:18ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5907:0409:1109:1309:4609:4810:4410:4518:1518:0818:4118:3517:5118:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2107:2409:4009:4110:1110:1311:1111:1118:5118:4619:1519:1018:2919:20ארה״ב, מיאמי )ק(

07:0607:1309:1109:1409:5009:5210:4710:4818:0717:5818:3618:2817:4118:40ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:3407:4009:3909:4210:1710:2011:1411:1618:3618:2719:0518:5718:1119:08ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:0607:1309:1009:1309:4909:5210:4610:4718:0517:5618:3518:2617:3918:38ארה״ב, שיקגו )ק(

06:0305:5908:3808:3509:0809:0610:1310:1118:3318:3518:5618:5818:1619:08בוליביה, לה-פס )ח(

08:1008:2010:0010:0410:4710:5111:4111:4418:4418:3219:2019:0818:1619:22בלגיה, אנטוורפן )ק(

08:1008:2010:0010:0510:4710:5111:4211:4418:4518:3319:2019:0918:1719:23בלגיה, בריסל )ק(

05:3105:2608:0708:0408:4008:3709:4509:4318:1718:2018:3718:4018:0218:50ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2005:1507:5607:5308:2808:2509:3309:3118:0018:0318:2518:2817:4418:37ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:2907:3909:1809:2210:0510:1011:0011:0318:0317:5118:3818:2617:3818:40בריטניה, לונדון )ק(

07:4107:5209:2609:3110:1510:2011:0911:1218:0717:5318:4418:3217:4118:46בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:3707:4709:2409:2810:1210:1711:0611:0918:0717:5518:4318:3117:3918:45גרמניה, ברלין )ק(

07:5208:0109:4309:4710:2910:3311:2411:2718:2918:1719:0418:5318:0119:06גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:3005:2408:0608:0208:3908:3609:4509:4318:2218:2618:4118:4418:0718:55דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3306:3508:5608:5709:2709:2710:2710:2718:1418:1018:3718:3417:5218:43הודו, מומבאי )ח(

06:2906:3108:5208:5209:2209:2310:2310:2318:1018:0618:3418:3017:4918:39הודו, פונה )ח(

07:0607:1509:0209:0609:4509:4910:4110:4317:5117:4018:2418:1417:2418:27הונגריה, בודפשט )ק(

07:1507:2109:2009:2209:5810:0110:5510:5718:1618:0718:4618:3717:5118:49טורקיה, איסטנבול )ק(

07:3607:4209:4409:4710:2110:2411:1911:2018:4418:3619:1219:0518:1919:16יוון, אתונה )ק(

07:2607:3509:2309:2710:0610:1011:0211:0418:1318:0218:4618:3517:4618:48מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3106:3308:5408:5409:2409:2510:2410:2418:1118:0618:3418:3017:4918:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:3105:2108:0607:5908:5108:4610:0109:5618:5919:0719:3219:4118:4819:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0506:0908:2208:2408:5508:5609:5409:5517:3217:2717:5817:5217:1018:02נפאל, קטמנדו )ח(

06:4706:4709:1809:1709:4709:4610:4910:4818:5218:5119:1519:1418:3319:22סינגפור, סינגפור )ח(

07:0607:1608:5308:5809:4109:4610:3610:3917:3617:2318:1318:0117:0718:15פולין, ורשא )ק(

05:4205:3908:1608:1408:4608:4409:5009:4818:0518:0618:2818:2917:4818:38פרו, לימה )ח(

08:0108:0909:5910:0310:4110:4511:3711:3918:5018:4019:2219:1318:2419:25צרפת, ליאון )ק(

08:1508:2410:0910:1310:5310:5711:4911:5118:5818:4619:3019:1918:3019:33צרפת, פריז )ק(

05:4105:4108:1108:1008:3908:3909:4109:4117:4217:4018:0418:0317:2218:11קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3507:4309:3709:4010:1710:2011:1311:1518:3218:2319:0018:5118:0619:03קנדה, טורונטו )ק(

07:1407:2209:1309:1609:5509:5810:5110:5318:0517:5518:3618:2617:3918:39קנדה, מונטריאול )ק(

06:5306:5909:0509:0709:4009:4210:3810:3918:0818:0018:3518:2817:4418:38קפריסין, לרנקה )ק(

07:3007:4209:1309:1810:0410:0910:5711:0117:5217:3818:3118:1717:2218:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:0507:1808:4608:5109:3809:4410:3110:3517:2617:1218:0317:4916:5618:05רוסיה, מוסקבה )ח(

06:4306:5208:4008:4309:2209:2610:1810:2117:2917:1818:0217:5217:0218:05רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4807:5709:4409:4810:2710:3111:2311:2518:3818:2719:0618:5618:1119:09שוויץ, ציריך )ק(

06:0906:1008:3508:3509:0409:0410:0510:0517:5717:5418:2018:1717:3718:26תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קצט לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:4506:5009:0009:0109:3409:3510:3210:3318:0618:0018:3218:2617:4118:36באר שבע )ק(

06:4606:5108:5909:0109:3309:3510:3210:3318:0718:0018:3118:2417:3118:35חיפה )ק(

06:4406:4908:5809:0009:3209:3410:3110:3218:0918:0218:3018:2417:2318:34ירושלים )ק(

06:4606:5109:0009:0209:3409:3610:3310:3418:0618:0018:3218:2617:4118:36תל אביב )ק(

07:1807:2709:1309:1709:5710:0110:5210:5518:0117:5018:3518:2417:3418:37אוסטריה, וינה )ק(

05:3205:2408:0808:0308:4708:4209:5409:5118:4118:4719:0919:1518:2819:27אוסטרליה, מלבורן )ח(

07:1807:2609:1609:1909:5810:0210:5410:5618:0617:5618:3818:2817:3918:41אוקראינה, אודסה )ק(

06:5207:0108:4708:5109:3109:3510:2610:2917:3617:2518:0917:5917:0818:12אוקראינה, דונייצק )ק(

07:0307:1308:5809:0209:4209:4610:3810:4017:4617:3518:2018:0917:1918:22אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

07:3207:4109:2309:2710:0910:1311:0411:0718:0917:5718:4418:3217:4118:46אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

07:2407:3409:1609:2010:0210:0610:5710:5918:0117:4918:3618:2517:3318:39אוקראינה, קייב )ק(

07:4307:5109:4209:4510:2310:2711:2011:2218:3618:2619:0518:5618:0919:08איטליה, מילאנו )ק(

05:5605:5508:2708:2508:5508:5409:5809:5718:0318:0218:2518:2417:4418:33אקוואדור, קיטו )ח(

06:0806:0108:4508:4009:2209:1810:2910:2619:1119:1619:3819:4318:5819:55ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:5206:4309:2809:2210:0910:0411:1811:1420:0920:1620:4020:4719:5721:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1907:2509:2609:2810:0310:0611:0111:0218:2418:1518:5218:4517:5918:56ארה״ב, בולטימור )ק(

07:1007:1609:1509:1809:5309:5610:5010:5218:1118:0318:4118:3317:4618:44ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:1007:1709:1609:1809:5409:5710:5110:5218:1218:0318:4118:3317:4718:45ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4807:5509:5109:5410:3110:3411:2711:2918:4618:3719:1619:0718:2019:19ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2507:2909:4009:4210:1410:1511:1311:1318:4918:4319:1319:0818:2619:18ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5907:0409:1109:1309:4609:4810:4410:4518:1518:0818:4118:3517:5118:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2107:2409:4009:4110:1110:1311:1111:1118:5118:4619:1519:1018:2919:20ארה״ב, מיאמי )ק(

07:0607:1309:1109:1409:5009:5210:4710:4818:0717:5818:3618:2817:4118:40ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:3407:4009:3909:4210:1710:2011:1411:1618:3618:2719:0518:5718:1119:08ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:0607:1309:1009:1309:4909:5210:4610:4718:0517:5618:3518:2617:3918:38ארה״ב, שיקגו )ק(

06:0305:5908:3808:3509:0809:0610:1310:1118:3318:3518:5618:5818:1619:08בוליביה, לה-פס )ח(

08:1008:2010:0010:0410:4710:5111:4111:4418:4418:3219:2019:0818:1619:22בלגיה, אנטוורפן )ק(

08:1008:2010:0010:0510:4710:5111:4211:4418:4518:3319:2019:0918:1719:23בלגיה, בריסל )ק(

05:3105:2608:0708:0408:4008:3709:4509:4318:1718:2018:3718:4018:0218:50ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2005:1507:5607:5308:2808:2509:3309:3118:0018:0318:2518:2817:4418:37ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:2907:3909:1809:2210:0510:1011:0011:0318:0317:5118:3818:2617:3818:40בריטניה, לונדון )ק(

07:4107:5209:2609:3110:1510:2011:0911:1218:0717:5318:4418:3217:4118:46בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:3707:4709:2409:2810:1210:1711:0611:0918:0717:5518:4318:3117:3918:45גרמניה, ברלין )ק(

07:5208:0109:4309:4710:2910:3311:2411:2718:2918:1719:0418:5318:0119:06גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:3005:2408:0608:0208:3908:3609:4509:4318:2218:2618:4118:4418:0718:55דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3306:3508:5608:5709:2709:2710:2710:2718:1418:1018:3718:3417:5218:43הודו, מומבאי )ח(

06:2906:3108:5208:5209:2209:2310:2310:2318:1018:0618:3418:3017:4918:39הודו, פונה )ח(

07:0607:1509:0209:0609:4509:4910:4110:4317:5117:4018:2418:1417:2418:27הונגריה, בודפשט )ק(

07:1507:2109:2009:2209:5810:0110:5510:5718:1618:0718:4618:3717:5118:49טורקיה, איסטנבול )ק(

07:3607:4209:4409:4710:2110:2411:1911:2018:4418:3619:1219:0518:1919:16יוון, אתונה )ק(

07:2607:3509:2309:2710:0610:1011:0211:0418:1318:0218:4618:3517:4618:48מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3106:3308:5408:5409:2409:2510:2410:2418:1118:0618:3418:3017:4918:40מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:3105:2108:0607:5908:5108:4610:0109:5618:5919:0719:3219:4118:4819:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0506:0908:2208:2408:5508:5609:5409:5517:3217:2717:5817:5217:1018:02נפאל, קטמנדו )ח(

06:4706:4709:1809:1709:4709:4610:4910:4818:5218:5119:1519:1418:3319:22סינגפור, סינגפור )ח(

07:0607:1608:5308:5809:4109:4610:3610:3917:3617:2318:1318:0117:0718:15פולין, ורשא )ק(

05:4205:3908:1608:1408:4608:4409:5009:4818:0518:0618:2818:2917:4818:38פרו, לימה )ח(

08:0108:0909:5910:0310:4110:4511:3711:3918:5018:4019:2219:1318:2419:25צרפת, ליאון )ק(

08:1508:2410:0910:1310:5310:5711:4911:5118:5818:4619:3019:1918:3019:33צרפת, פריז )ק(

05:4105:4108:1108:1008:3908:3909:4109:4117:4217:4018:0418:0317:2218:11קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3507:4309:3709:4010:1710:2011:1311:1518:3218:2319:0018:5118:0619:03קנדה, טורונטו )ק(

07:1407:2209:1309:1609:5509:5810:5110:5318:0517:5518:3618:2617:3918:39קנדה, מונטריאול )ק(

06:5306:5909:0509:0709:4009:4210:3810:3918:0818:0018:3518:2817:4418:38קפריסין, לרנקה )ק(

07:3007:4209:1309:1810:0410:0910:5711:0117:5217:3818:3118:1717:2218:33רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:0507:1808:4608:5109:3809:4410:3110:3517:2617:1218:0317:4916:5618:05רוסיה, מוסקבה )ח(

06:4306:5208:4008:4309:2209:2610:1810:2117:2917:1818:0217:5217:0218:05רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:4807:5709:4409:4810:2710:3111:2311:2518:3818:2719:0618:5618:1119:09שוויץ, ציריך )ק(

06:0906:1008:3508:3509:0409:0410:0510:0517:5717:5418:2018:1717:3718:26תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca akrzny

éðôlî ïBöø éäéì eðëéìBzL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé Eì eðãéröúå íBìLì eðëéøãúå íBìLíBìL §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¥§¨§©§¦¥§¨§©§¦¥§¨
ì eðëîñúåìe äçîNìe íéiçì eðöôç æBçîì eðrébúå ,íBìL) ,íBìLxne` cin xefgl ezrc m`eì eðøéæçúå,(íBìL §¦§§¥§¨§©¦¥¦§¤§¥§©¦§¦§¨§¨§©£¦¥§¨

.íìBòì úBàáe úBLbøúnä úBiðrøet-ìkîe Cøca úBòø úBiçå íéèñìå áøBàå áéBà-ìk ókî eðìévúå§©¦¥¦©¨¥§¥§¦§¦§©¨©¤¤¦¨§¨¦©¦§©§¨§¨
éðéra íéîçøìe ãñçìe ïçì éððzúå ,eðéãé äNrî-ìëa äëøa çìLúåíéãñç eðìîâúå ,eðéàBø-ìë éðéráe E §¦§©§¨¨§¨©£¥¨¥§¦§¥¦§¥§¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨¥§¦§§¥£¨¦

:älôz rîBL ,éé äzà Ceøa :ät-ìk úlôz rîBL äzà ék eðúlôz ìB÷ òîLúå íéáBè¦§¦§©§¦¨¥¦©¨¥©§¦©¨¤¨©¨§¨¥©§¦¨

zekfl
iel'iyielddpg oa

ezbefegxy dble`xnz za

mdivlg i`veie

'iavdlraeaexfril` ield cec
ield wgvi melyezbefeilxe`

zexdlraeaexfili ield mixt`
ield oeleafezbefezex

zibgdlraeaiiteq l`ixab
ield 'irnyezbefel`ixen

zli`dlraeoeqaewri oercb
ield xpa` xe`e ield ryedieigiy

aiial
אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel
USA@DvarMalchus.OrgE-mail: Israel@DvarMalchus.Org

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנוייםומנוייםומנוייםומנויים:::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים: להורדת

Internet: www.DvarMalchus.Org
www.otzar770.com * www.lahak.org * www.Chasidut.TV

      

ל: לשלוח ניתן ותיקונים הערות

www.chazak.co.il-E-mail: chazak@zahav.net.il

Dvar Malchus
Issue # 00496
18/10/2015

P.P.
mley

1949
aia` lz


