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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
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

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

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

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

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

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

 ב"ה,  ב' אדר, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

חבר פעילי המחנה התורתי, ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לשמוע הרצאת באי-כוח שלכם בביקורם אצלי, הרצאה על דבר פרטי עבודת הפעילים 
באה"ק ת"ו וע"ד עבודתכם כאן.

ובמענה על בקשתכם להשתתף במכתב ברכה באסיפתכם שתתקיים ביום א' פ' ואתה תצוה 
. . זך כתית למאור, הבע"ל,

יהי רצון מהשי"ת, אשר חדורים תהיו מההכרה העמוקה הזכות והחובה שהעמיסה עליכם 
ההשגחה העליונה, בַזכותה אתכם לעמוד בקרן אורה זו תורה הזכות והחובה לעבוד לטובת החינוך 
הכשר של בני ובנות ישראל בכל אתר ואתר, ובפרט להיות לעזר לאחיכם באה"ק ת"ו לתקן הנהרסות 
כנפי  תחת  ולהכניסם  ר"ל,  כפירה  של  מחינוך  החדשים,  העולים  וביחוד  ישראל,  ובנות  בני  ולהציל 

השכינה במוסדות כשרים של תורה ביראת שמים.

בין ההורים,  והן  בין הנוער  גם התפקיד לעסוק בתעמולה, הן  נכנס  בתכנית עבודתכם בטח 
אשר כל אחד ואחת מבני ובנות ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יתחנכו על ברכי התורה על טהרת הקדש. 

וכבר אמר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

התורה  רוח  והפצת  להחזקת  בעבודתכם  חיל  להרבות  ידיכם,  ומעשי  עליכם  ה'  נועם  ויהי 
והצלחה  ברכה  השי"ת  לכם  ישלח  זה  ובגלל  הנכונה.  ובמסירות  ממשיות  בפעולות  הכשר  והחינוך 
בעניניכם הפרטיים, בלימוד התורה ביראת שמים ובלַלמדה, לשמור ולעשות, ולהאיר את סביבתכם 

באור תורה ומאור שבתורה.

בברכת הצלחה.

סוף זמן קידוש לבנה: יום שלישי בערב, י"ד אדר א'



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰ÏÈla1 ה ּמל ׁשנת  נדדה  ונת ּבאר 2הה ּוא  , ««¿»ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

על  (מיּוסד  ּפּורים  ׁשל  ּבּמאמר  ְְֲִֵֶַַַָָלעיל 

אדמ ֹו"ר  מו"ח  כ "ק  ה ּמנהג3מאמר  טעם  (4 ְְֲִַַַַַַָ

ק ֹול ֹו להג ּביּה צרי הה ּוא " ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמ"ּבּלילה 

ׁשל  ׁשּתק ּפֹו הינּו ה ּנס , עיקר  ׁשּזה ּו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבקריאת ֹו,

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  ׁש"ּבּלילה   ּבכ הת ּבּטא  ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָנס 

" ע ֹולם 5ה ּמל ׁשל  מל ּכֹו מעמד 6, אז ׁשהיה  ּדאף  , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ׁשינה , זמן ׁשה ּוא  לילה , ׁשל  ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָּומ ּצב 

יׁשנה  אני ה ּגל ּות , א ּלא 8ּבגל ּותא 7ענין ע ֹוד  ולא  , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

הה ּוא ", ּד"לילה  ּבא ֹופן היה  ּגּופא  ְְְְֶֶַַַַָָָָָׁשה ּלילה 

אס ּתיר " "הס ּתר  ההעלם , ּתכלית  על  9ׁשּמֹורה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ

ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  "נדדה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ּכפ ּול ), ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ(הס ּתר 

ָע ֹולם ".

ה ּלילה LÈÂב ) ענין ּכלל ּות  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבנֹוגע  ׁשה ּוא  ּכפי ה ּׁשינה , זמן ְְְִֵֵֶֶַַַָׁשה ּוא 

ּגם  ּכן נע ׂשה  ֿ ידיֿזה  ׁשעל  האדם , ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעב ֹודת 

ה ּׁשינה  ּבׁשעת  ּגם  ּדה ּנה  ּבזה , והענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה .

ׁשנּוי  ׁשּיׁש א ּלא  ּבׁשלמ ּות , האברים  ּכל  ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשנם 

ואינּה סג ּורה  היא  ׁשהעין ּבעין, ּבעיקר  ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנּכר 

כ ּו'. ׁשֹומעת  אינּה האזן ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְֵֶֶֶֶַַַָָָֹר ֹואה ,

מר ֹום  ׂשא ּו ּכתיב  ּדה ּנה  האדם , ּבעב ֹודת  ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָוענינֹו

ּורא ּו א ּלה עיניכם  ּברא  ׁשמי10מי אראה  ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכֹוננּתה  א ׁשר  וכ ֹוכבים  ירח  אצ ּבע ֹותי ,11מע ׂשה  ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּד"מה  הענינים  ּפרטי לכל  ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָועל 

הוי'" מע ׂשי הוי'"12ר ּבּו מע ׂשי ּגדל ּו ,13ּו"מה  ְֲֲֲֲֶֶַַַַָָָָָ
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הפורים 1) דחג מהמאמר ענינים כמה וכולל שליט "א, אדמו"ר כ"ק  ע "י  שהוגה דפורים, (הא') למאמר המשך הוא זה מאמר

המוגה. במאמר נכללו א.2)שלא ו, ואילך).3)אסתר 5 ע ' ה'ש"ת (סה"מ  ה'ש"ת ההוא בלילה -4)ד"ה מהרי "ל מנהגי 

סקי "ז. סתר"צ  לאו"ח  במג"א ואילך.5)הובא קעט  ס "ע  תרפ "א (סה "מ  תרפ "א אינש חייב  רד "ה וראה א. יט , מגילה ראה

.(107 ע ' בתחלתו).6)תש"ח  תתרנז (רמז עה"פ  אסתר יל"ש סע "ב . טו, ב .7)מגילה ה, א.8)שה"ש צה, לא,9)זח "ג וילך

ב . קלט , חולין וראה כו.10)יח . מ , ד.11)ישעי ' ח , כד.12)תהלים קד, ו.13)שם צב , שם

    
אסתר : במגילת נאמר 

‰ÏÈla1CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰2Ó‡na ÏÈÚÏ ‡a˙Â , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿ƒ¿»≈¿≈««¬»
ÌÈet ÏL, זו בשנה פורים בהתוועדות אמר  שהרבי  החסידות במאמר  ∆ƒ

‡„"BÓתשכ "ה Á"ÂÓ ˜"Î Ó‡Ó ÏÚ „ÒeÈÓ)3,הריי "צ הרבי  ¿»««¬««¿
ה'ש"ת  ‰n‰‚משנת ÌÚË (4 «««ƒ¿»

CÈˆ "‡e‰‰ ‰ÏÈla"nL∆ƒ««¿»«»ƒ
המגילה  את ˜BÏBהקורא dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«

˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ ,B˙‡È˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«
Bt˜zL eÈ‰ ,Òp‰ והחוזק התוקף «≈«¿∆»¿

Ò ÏL ישראל עם של  ההצלה ∆≈
ÏÈla"L‰בפורים CÎa ‡ha˙‰ƒ¿«≈¿»∆««¿»

"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰5, «»¿»¿««∆∆
המלך  על  מדובר  פשוטו  ולפי 

ז "ל  חכמינו  מדרשי  לפי  אבל  אחשורוש

של  כביכול , שנתו ', ש'נדדה הכוונה

ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ6 ֿ ֿ ברוך  הקדוש «¿∆»
‡Êהוא, ‰È‰L Û‡c שבה בתקופה ¿«∆»»»

פורים  נס והתרחש המן  גזירת נגזרה

,‰ÏÈÏ ÏL vÓe „ÓÚÓ המסמל «¬»«»∆«¿»
והסתר , העלם ÔÓÊחושך , ‡e‰L∆¿«

ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,‰ÈL≈»∆∆¿»ƒ¿«
˙eÏb‰ אלוקות רואים לא כאשר  «»

רוחני  במצב נמצא ישראל  ועם בגלוי 

הפסוק  על  ז "ל  חכמינו  כמאמר  ירוד ,

ער " ולבי  ישנה "אני  השירים' ב'שיר 

‰LÈ È‡7‡˙eÏ‚a8, של מצבם ¬ƒ¿≈»¿»»
למצבו  נמשל  הגלות בעת ישראל  בני 

ישן , אדם BÚ„של  ‡ÏÂ לכך בנוסף ¿…
ו 'שינה' 'לילה' של  זמן  «∆‡l‡שהיה

‡Ùeb ‰ÏÈl‰L עצמו‰È‰ ∆««¿»»»»
,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿»«
('גוף  נסתר  לשון  הוא "הוא" והביטוי 

"אתה", ראשון ', ל 'גוף בניגוד  שלישי ',

גילוי ) ועניינו  נוכח לשון  שהוא

‰BnL"לילה" רק לא של  זה עניין  ∆∆
מורה, ההוא" "בלילה »ÏÚאלא

zÒ‰" ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«∆¿≈«¿≈
"ÈzÒ‡9,(ÏeÙk zÒ‰) «¿ƒ∆¿≈»

ÌB˜ÓŒÏkÓ הרוחני המצב למרות ƒ»»
ירוד , ֿ כך  BkÏÓהכל  ˙L ‰„„"»¿»¿««¿

"ÌÏBÚ ÏL מגזירת ישראל  בני  את להציל  כביכול , 'ער ', ֿ הוא ֿ ברוך  והקדוש ∆»
הנס. של  ותקפו  עיקרו  מתחיל  זה מפסוק ולכן  המן ,

ÔÓÊ ‡e‰L ‰ÏÈl‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‡Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (¿≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿«««¿»∆¿«
,Ì„‡‰ ˙„BÚÏ Ú‚Ba ‡e‰L ÈÙk ,‰ÈM‰ הרוחנית ה' עבודת «≈»¿ƒ∆¿≈««¬«»»»

האדם על  ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המוטלת
'שינה' של  במצב למטה כאן  שהאדם

‰ÏÚÓÏ Ìb Ôk ‰NÚ וצריך «¬∆≈«¿«¿»
של  מצב למטה שיהיה כך  לידי  להביא

שגם  יפעל  וזה יהיה עירנות למעלה

שינה, של  מצב ולא המלך ' שנת 'נדדה

ומבאר . שממשיך  כפי 

˙ÚLa Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈ‡‰ Ïk ÌLÈ ‰ÈM‰ של «≈»∆¿»»»≈»ƒ

בשעה eÓÏLa˙האדם  כמו  בדיוק ƒ¿≈
ער , ÈeLשהאדם LiL ‡l‡ ביחס ∆»∆≈ƒ

ער  האדם שבו  השינוי kpLלמצב ∆ƒ»
ÔÈÚ‰Lהזה ,ÔÈÚa ˜ÈÚa בעת ¿ƒ»»«ƒ∆»«ƒ

dÈ‡Âהשינה ‰e‚Ò ‡È‰ƒ¿»¿≈»
ÔÊ‡‰ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ ,‰‡B אף »¿«∆∆∆»…∆

בשעה  כמו  בשלמות קיימת שהיא

האוזן  ֿ מקום מכל  ער , «≈‡dÈשהאדם
˙„BÚa BÈÚÂ .'eÎ ˙ÚÓBL««¿ƒ¿»«¬«
e‡N È˙k ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈¿ƒ¿
‡a ÈÓ e‡e ÌÎÈÈÚ ÌBÓ»≈≈∆¿ƒ»»

‰l‡10, ולהתבונן 'להביט' האדם על  ≈∆
ומעין  הבורא, על  מזה ולהבין  בשמים

נוסף בפסוק נאמר  ‡‡‰זה Èkƒ∆¿∆
ÁÈ EÈ˙BÚaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL»∆«¬≈∆¿¿∆»≈«

‰zBk L‡ ÌÈÎBÎÂ11 וגם ¿»ƒ¬∆»¿»
מביט  שהאדם הוא הפסוק תוכן  כאן 

ובכוכבים  בירח בשמים, ומתבונן 

אותם, וברא שכונן  מי  את בהם ורואה

ÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿»
ea ‰Ó"c ÌÈÈÚ‰ ÈËt¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»«

"'ÈÂ‰ EÈNÚÓ12eÏ„b ‰Ó"e «¬∆¬»»«»¿
"'ÈÂ‰ EÈNÚÓ13ÈËÙe , «¬∆¬»»¿»≈

'eÎ ˙ÈËt ‰ÁbL‰c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒ
את  מביאה אלה בכל  שההתבוננות

באלוקות. והכרה לידיעה האדם

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ÔÎÂ14 ¿≈»¿«≈«
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כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

  ה בלילה ההוא"מאמר ד  ) ג

 ה  ....................  ה " כה'תש ,יש ר אד ט"ז,  צופרשת בת ש

 כג  ..........  שי"אה'ת ראשון ראד ט"ז, יום ה'ר"ד   )ד

  , תשאש"פ  שיחת  )ה

 כה  ...........................  ה"כתשאדר ראשון, ה חי"

   ש"ק פ'יום עש"ק וד, ה' וג',  ותלילחות משי  )ו

 לה   ..........  ה'תש"ב ןאדר ראשו חי"-"די, תשאכי 

 מו  ...............  , ג זט ךכר תשאפרשת ות שיח-ילקוט  )ז

   ....................  ד  ,זטכרך  תשאפרשת  חותשי-יטולק  )ח

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ט

 ו  ...................  "ל זצ ןה רסאואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ז  ................  תשאפרשת  –ומשיח אולה קוט גלי  )י

  ח  ...........  תשא ת פרש לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )יא

 דק  ...............  תשאפרשת לשבוע תהלים  ירושיע  )יב

    ה)(מוגהתיא  רפסב יםרשיעו  ) יג

 קה  .....................................  תשאפרשת וע לשב 

 קיג  .............  תשאפרשת  לשבוע ם" וי םהיו "ח לו  )יד

 קטז   ......................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )טו

 ם "מבר ירו עיש

 קיט  ..........  תשאפרשת לשבוע  ,םולים קיר' פג –  )טז

 עטק  .........  תשא פרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יז

 צדק  ...........  תשאפרשת לשבוע  ,ותצומספר ה –  ) יח

  ובים ם וכתיביא  )יט

 צזק  ................................  יב פרק  חמיה  ,טז פרק  יחזקאל

  פאהמסכת  –משיות   )כ

 צטק  ................................................  אור קהתי יב

 רח  ............................................  מא יוכת מס בעקין עי  )כא

  ביאורים עם  גהחגי תמסכ  )כב

 רי  ................................................... י ףד עד ד ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 לח ר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  עירובין ת ך הלכושולחן ערו  )כד

  לח ר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  ר ד"ה "יביאו לבוש מלכות"ביאו אור הרתו  )כה

 מא ר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כו

 מהר  .............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

 מזר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 מחר  .............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   )כט

 ר  ...............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  ) ל

 אר  .............................................  ''צוהריי''ר מדמוא

  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר ספ  )לא

 דר  .............................................  צ'' יירה מו ראדמו''

 ור  .............................................  וצפרק  כרוותזה ספר  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 טר  ......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סא ר  ................................  ומש לקריאה בציבורח  )לד

 סט ר  ................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לה

 ער  ........................  תשאפרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לו

 עאר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת דלהצות סדר מ  ) לז



ו     

אמר ּו וכן כ ּו'. ּפרטית  ּדה ׁשּגחה  הענינים  ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּופרטי

ז"ל  ה ּנֹולד ,14ר ּבֹותינּו את  הר ֹואה  חכם  איזה ּו ֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו ה ּוא 15ּוכפיר ּוׁש אי ּדבר  ּכל  ׁשר ֹואה  , ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּיׁש ׁשר ֹואה  והינּו כ ּו', ליׁש מאין ונתה ּוה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנֹולד 

זֹו" לבירה  ֿ ה ּבית  ׁשה ּבעל ּות 16"ּבעל  ּובא ֹופן , ְְֲִִֶֶַַַַַַָ

ּכיון  ורגע , רגע  ּבכל  א ּלא  אחת , ּפעם  רק  לא  ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהיא 

א ֹות ֹו ּומח ּיה  ּומק ּים  מה ּוה  ה ּוא  הרי זה  ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּברגע 

והאמ ּונה ' ה ּיח ּוד  ּב'ׁשער  (ּכמבאר  ליׁש ),17מאין ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָֹ

ועל ֿ לגמרי. אחר  ּבא ֹופן היא  ה ּבעל ּות  ֿ ּכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַואם 

וההבנה  ה ּׁשמיעה  ענין אצל ֹו נע ׂשה  ֿ זה  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָידי

לא  ׁש"אני ּבע ֹולם , ּבריאת ֹו לתכלית  ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּבנֹוגע 

ק ֹוני" את  ל ׁשּמׁש א ּלא  לפי 18נבראתי והינּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

ל ֹו ודירה  מכ ֹון יהיה  ׁשהע ֹולם  ּברצ ֹונֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָָׁשעלה 

 וׁשכנּתי 19ית ּבר" ֿ ידי על  להיֹות  יכ ֹול  זה  וענין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

מ ּיׂשראל 20ּבת ֹוכם " ואחד  אחד  ּכל  ּבת ֹו ,21, ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ֿ ּפי  על  הח ּיים  ענין להיֹות  צרי זה  ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָׁשּבׁשביל 

עב ֹודת  ענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו מצ ֹותיה , וק ּיּום  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָה ּתֹורה 

ּבּקׁש ט ֹוב  וע ׂשה  מרע  ּד"ס ּור  הענינים  ּבפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָה '

ּבת ֹוכם ",22ׁשל ֹום " "וׁשכנּתי נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

את  ּולה ׁשלים  למ ּלא  ק ֹונֹו את  מ ׁשּמׁש ה ּוא  ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּובזה 

. ית ּבר ל ֹו ּדירה  יהיה  ׁשהע ֹולם  העליֹון ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהרצ ֹון

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האדם , ּבריאת  ּתכלית  ּכל  23וזֹוהי ְְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּכל  והינּו ּבראתי, עליה  ואדם  ארץ  ע ׂשיתי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹאנכי

האדם  ּבׁשביל  ה ּוא  הארץ  ע ׂשּית  וענין 24ענין , ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ּתרי"ג ּבגימטר ּיא  "ּבראתי" ּבׁשביל  ה ּוא  ְְְְִִִִִַַַָָָָָָהאדם 

ּובחסיד ּות  ּבּקּבלה  מר ּומז 25(ּכמבאר  זה  וענין .( ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ
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א.14) לב , פמ "ג.15)תמיד רפל"ט .16)תניא ב "ר בש"ס 18)פ "א.17)ראה הגירסא (ע "פ  בסופה קידושין וברייתא משנה

ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת וכ"ה תשכ"ד). ירושלים - בבלי  תלמוד של כתבי ֿהיד (אוסף  ראה 19)כת"י 

ובכ"מ . רפל"ו. תניא ו. פי "ג, במדב "ר ג. בחוקותי  טז. נשא ח .20)תנחומא כה, האהבה 21)תרומה שער חכמה ראשית ראה

סע "ב . כ, נשא לקו"ת א. רא, א. סט , של"ה פסוקים). ושני  (ד"ה לתחילתו קרוב  טו.22)פ "ו לד, מה,23)תהלים ישעי '

ב .24)יב . רה, זח "א ע '25)ראה תרצ "ו סה"מ  א'י . ע ' יתרו ב . תתרמד, ח "ו בראשית אוה"ת שם. לזהר מלך מקדש ראה

תרח "ץ  .152 ע ' תרפ "ז סה"ש חשון). כב  יום" ב "היום (הועתק  שכא ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אג"ק  כה. ע ' תרח "ץ  .139
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„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B‰ ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ שמסוגל שמי  הכוונה פשוטו  ולפי  ≈∆»»»∆∆«»
חכם, הוא הרי  העתיד  את ולצפות ‰Ô˜fלדעת ea LeÈÙÎe15 המבאר ¿≈«≈«»≈

הדברים, פנימיות לפי  אלו  ז "ל  חכמינו  דברי  משמעות החכם BL‡‰את ∆∆
c Ïkבעולם ÏB„שקיים ‡e‰ CÈ‡ נוצרÔÈ‡Ó ‰e‰˙Â »»»≈»¿ƒ¿«∆≈«ƒ
ֿ מציאות קיימת LÈÏלא מציאות ¿≈

,'eÎ בבורא להכרה בא הוא ומזה

ŒÏÚa" LiL ‰‡BL eÈ‰Â¿«¿∆∆∆≈««
"BÊ ‰ÈÏ ˙Èa‰16 שאמר כפי  ««ƒ¿ƒ»

בוראו ', את 'הכיר  כאשר  אבינו  אברהם

˙eÏÚa‰L ÔÙB‡e ֿ הקדוש של  ¿∆∆««¬
כולו , העולם ה'בירה' על  ֿ הוא ברוך 

,˙Á‡ ÌÚt ˜ ‡Ï ‡È‰ לא ƒ…«««««
ֿ פעמית חד  בעלות על  «∆‡l‡מדובר 

Ú‚aL ÔÂÈk ,Ú‚Â Ú‚ ÏÎa¿»∆«¿∆«≈»∆¿∆«
‰Êמחדש ורגע רגע ‰e‡כל  È‰ ∆¬≈

של  הבית' 'בעל  ֿ הוא, ֿ ברוך  הקדוש

iÁÓe‰העולם Ìi˜Óe ‰e‰Ó¿«∆¿«≈¿«∆
‡Ók) LÈÏ ÔÈ‡Ó B˙B‡≈«ƒ¿≈«¿…»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚL'a17 ¿«««ƒ¿»¡»

שהעולם  העובדה כיצד  התניא בספר 

שיתהווה  מחייבת ל 'יש' מ'אין ' נברא

מחדש), ורגע רגע כל  חיות ויקבל 

ÔkŒÌ‡Â של שהבעלות מאחר  ¿ƒ≈
מתחדשת  העולם על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

ורגע, רגע ‰È‡בכל  ˙eÏÚa‰««¬ƒ
ÈÓ‚Ï Á‡ ÔÙB‡a בתוספת ¿∆«≈¿«¿≈

וחוזק. שהאדם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תוקף ¿«¿≈∆
בכך  ומתבונן  בבריאה ∆¬»NÚ‰מביט

‰‰‰Â ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿«¬»»
פנימית  הכרה לידי  מגיע »≈¿Ú‚Baוהוא

,ÌÏBÚa B˙‡Èa ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ¿ƒ»»»
‡l‡ È˙‡ ‡Ï È‡"L∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ∆»

"ÈB˜ ˙‡ LnLÏ18 ועניינו ¿«≈∆ƒ
ה', את לעבוד  הוא והבלעדי  העיקרי 

BBˆa ‰ÏÚL ÈÙÏ eÈ‰Â של ¿«¿¿ƒ∆»»ƒ¿
ֿ הוא ֿ ברוך  È‰È‰הקדוש ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿∆

Ca˙È BÏ ‰È„Â ÔBÎÓ19, והשראת אלוקות גילוי  יהיה שבו  מקום »¿ƒ»ƒ¿»≈
Ê‰השכינה ÔÈÚÂ להיות הופך  שהעולם לאחר  בעולם השכינה השראת של  ¿ƒ¿»∆

לכך  ראוי  ÌÎB˙a"מקום ÈzÎLÂ" È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ20, »ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ¿»
כן  ואם מקדש", לי  "ועשו  נאמר  שבתחילתו  זה פסוק על  ז "ל  חכמינו  כדרשת

שנאמר ס  וממה יחיד , לשון  בתוכו ", "ושכנתי  להיות צריך  היה הפסוק יום

"ושכנתי ", השכינה, להשראת שהכוונה למדים בתוכם" Ïk"ושכנתי  CB˙a¿»
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡21, ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

‰Ê ÏÈLaL אחד שכל  כדי  ∆ƒ¿ƒ∆
בו  שתשרה ראוי  יהיה מישראל 

ÔÈÚהשכינה ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿«
ÌÈiÁ‰ חייו את לחיות האדם על  ««ƒ

אותם ‰Bz‰ולנהל  ÈtŒÏÚ«ƒ«»
˙eÏÏk e‰fL ,‰È˙BˆÓ Ìei˜Â¿ƒƒ¿∆»∆∆¿»

ÔÈÚ של הכללי  ‰'התוכן  ˙„BÚ ƒ¿«¬«
ביטוי  לידי  בא הכללי  שהעניין  כפי 

ÚÓ eÒ"c ÌÈÈÚ‰ ÈËÙaƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈»
ֿ תעשה  לא מצוות על  מלעבור  זהירות

BË ‰NÚÂ עשה ֿ מצוות קיום «¬≈
"ÌBÏL Lwa22‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «≈»∆«¿≈∆

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬∆¿»«¿ƒ¿»
‰Êe השראת את פועל  האדם כאשר  »∆

בעולם  ‡˙השכינה LnLÓ ‡e‰¿«≈∆
BB˜'ה את ≈»¿lÓÏ‡עובד 

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ‰ ˙‡ ÌÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ∆»»»∆¿
BÏהאלוקי  ‰Èc ‰È‰È ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿∆ƒ»

.Ca˙Èƒ¿»≈
È‰BÊÂ העליון הרצון  והשלמת מילוי  ¿ƒ

הוא  בתחתונים" ÈÏÎz˙ל "דירה Ïk»«¿ƒ
של  והכוונה »Èa¿ƒ‡˙המטרה

e˙kL BÓk ,Ì„‡‰23 »»»¿∆»
אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  ÈÎ‡»…ƒשהקדוש

‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı‡ È˙ÈNÚ»ƒƒ∆∆¿»»»∆»
eÈ‰Â ,È˙‡a הפנימית המשמעות »»ƒ¿«¿

הפסוק  iNÚ˙של  ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«¬ƒ«
Ì„‡‰ ÏÈLa ‡e‰ ı‡‰24 »»∆ƒ¿ƒ»»»

כוונת  את ולהשלים למלא מוטל  שעליו 

‰‡„Ìהבריאה, ÔÈÚÂ ותכלית ¿ƒ¿«»»»
"È˙‡a"בריאתו  ÏÈLa ‡e‰ƒ¿ƒ»»ƒ

a‚"Èz ‡iËÓÈ‚ המצוות מספר  Ïawa‰שהוא ‡Ók) ¿ƒ«¿ƒ»«¿««¿…»««»»
˙e„ÈÒÁe25,(.המצוות קיום בשביל  היא האדם בריאת שתכלית ללמדנו  «¬ƒ
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ז     

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּבמאמר  ּבׁשביל 27"ּברא ׁשית 26ּגם  ְְְֲִִִֵֵַַַַ

ׁשּכת ּוב  ּדמה  כ ּו', את 27יׂשראל " אלקים  "ּברא  ְְֱִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכל  את  ּכֹולל  זה  הרי הארץ ", ואת  ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָה ּׁשמים 

עד  העליֹונים  הר ּוחנּיים  מהע ֹולמ ֹות  ְְִִִִֵֶַַָָָָָָה ּבריאה ,

ּגם  וכ ֹולל  ּכפ ׁשּוטם , וארץ  ּבּׁשמים  מ ּטה  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָלמ ּטה 

ּב'זהר ' ּכמבאר  ה ּספיר ֹות , ענין זה 28את  ועל  . ְְְְִִֶֶַַַַַַָֹֹ

יׂשראל  ּבׁשביל  ה ּוא  זה  ׁשּכל  "ּברא ׁשית ", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָנאמר 

ּתכלית  - ּגּופא  ויׂשראל  "רא ׁשית ", ְְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשּנקרא ּו

ׁשּנקראת  ה ּתֹורה  ּבׁשביל  היא  ְְְִִִִִֵֶַָָָּבריאתם 

וה ּׁשמיעה ,26"רא ׁשית " הרא ּיה  ענין ּכלל ּות  וזה ּו . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּומ ּזה  ּכדבעי. העב ֹודה  עניני ּכל  נע ׂשים  ֿ ידן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעל 

ּכא ׁשר  ה ּוא  האדם  ּבעב ֹודת  ה ּׁשינה  ׁשענין ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמ ּובן

ה ּנ"ל . וה ּׁשמיעה  הרא ּיה  ענין ְְְְִִִֵַַַַָָָָחסר 

e‰ÊÂ( ה ּׁשינה זמן ה ּוא  (ׁשאז ה ּלילה  ענין ּגם  ¿∆ְְְִֵֶַַַַַַָָָ

יֹום  ׁשּבין מהחל ּוק  ּכּמּובן ֲִֵֵֶַַָָָּבעב ֹודה ,

נאמר  זה  (ׁשעל  יֹום 29ולילה  בקר  ויהי ערב  ויהי ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּב'זהר 'אחד , אחד "30ואיתא  "יֹום  ׁשּיהיה  ׁשּכדי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁש ׁשּבּיֹום  ולילה ), יֹום  ובקר , ערב  להיֹות  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצרי

ּכפי  הענינים  ּכל  את  ר ֹואים  ואז ּבע ֹולם , ְְְִִִִֶָָָָָָא ֹור 

ׁשּנמ ׁש ׁשהא ֹור  והינּו, כ ּו', מק ֹומם  על  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהם 

ּבׁשאר  ֿ זה   ּדר ֿ (ועל  ה ּׁשמ ׁש א ֹור  ּכמ ֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָמ ּלמעלה ,

ּבא ֹור  ה ּנראה  ה ּדבר  את  ּבֹורא  אינֹו א ֹור ), ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָעניני

וכל  ה ּדבר  את  ר ֹואים  הא ֹור  ֿ ידי ׁשעל  א ּלא  ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה ,

ה ּנה  ּבּלילה , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  כ ּו'. מ ּסביב ֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָה ּנע ׂשה 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  עצמם , ּבּדברים  ׁשנּוי נע ׂשה  ׁשּלא  ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאף 

ּכמ ֹו א ֹותם  ר ֹואה  אינֹו ּבמחיצתם  ׁשּנמצא  ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָהאדם 

מח ּפּוׂש וח ּפּוׂש ֿ וטריא  ׁשקלא  וצרי 31ׁשהם , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

וענינֹו, מק ֹומ ֹו ּדבר , ּכל  ׁשל  מה ּות ֹו לברר  ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּכדי

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ע ּמֹו להתנהג  צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָוכיצד 

ּומ ּצב  מעמד  על  מ ֹורה  ׁש"יֹום " האדם , ֲֲֶֶַַַַַָָָָָּבעב ֹודת 
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א.26) א, בראשית ורמב "ן בפירש"י  שם.27)הובא ואילך.28)בראשית סע "ב  תפז, בראשית אוה"ת וראה ב . רנו, ח "א

ה.29) שם, ב .30)בראשית צג, ח "ג ב . מו, ח "ב  א. מו, ח "א זהר ב .31)ראה ז, פסחים - חז"ל לשון

    
‰Ê ÔÈÚÂהמצוות בקיום ה' עבודת היא הבריאה Ìbשתכלית ÊÓeÓ ¿ƒ¿»∆¿»«

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Óa26˙ÈL‡a"27 נאמר עליה העולם בריאת ¿«¬««≈¿≈ƒ
היא אלוקים' ברא Ï‡NÈ"'בראשית ÏÈLa'ראשית' eÎ',שנקראו  ƒ¿ƒƒ¿»≈

e˙kL ‰Óc27È‰ ,"ı‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡a" ¿«∆»»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆¬≈
,‰‡Èa‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk ‰Ê∆≈∆»«¿ƒ»
ÌÈiÁe‰ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»»»ƒƒ
‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«¿«»«»

ı‡Â ÌÈÓMa הגשמיים «»«ƒ»»∆
ÔÈÚ ˙‡ Ìb ÏÏBÎÂ ,ÌËeLÙkƒ¿»¿≈«∆ƒ¿«

˙BÈÙq‰ האלוקיות הספירות עשר  «¿ƒ
שבאמצעותם  (הכוחות העליונות

את  ומנהיג  בורא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‰Ê'a'העולמות), ‡Ók28. «¿…»«…«
,"˙ÈL‡a" Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿≈ƒ

‰Ê ÏkL כולה,כל הבריאה ∆»∆
ועד  הנעלים הרוחניים מהעולמות

הכול  (שכאמור  הגשמי  הזה העולם

לרוחניות) (הרומזים ב'שמים' נכלל 

לגשמיות), (הרומזת ‰e‡ו 'ארץ'
e‡˜pL Ï‡NÈ ÏÈLaƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿

"˙ÈL‡" המטרה הם וישראל  ≈ƒ
ושל  העולמות כל  של  והתכלית

וכו ', Ùeb‡הספירות Ï‡NÈÂ הם ¿ƒ¿»≈»
- ‰È‡עצמם Ì˙‡Èa ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»»ƒ

˙‡˜pL ‰Bz‰ ÏÈLaƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
"˙ÈL‡"26 ז "ל חכמינו  כמאמר  ≈ƒ

היינו  ראשית, ב' בשביל  "בראשית",

עניינים  שני  בשביל  נברא שהעולם

והתורה. ֿ ישראל  בני  'ראשית', שנקראו 

Ïk e‰ÊÂ‰i‡‰ ÔÈÚ ˙eÏ ¿∆¿»ƒ¿«»¿ƒ»
Ô„ÈŒÏÚL ,‰ÚÈÓM‰Â כאשר ¿«¿ƒ»∆«»»

את  בה ורואה בבריאה מתבונן  האדם

את  ומפנים ומבין  ושומע ה' גדולת

לעיל , כמבואר  Ïkהדברים, ÌÈNÚ«¬ƒ»
ÈÚ„k ‰„BÚ‰ ÈÈÚ.כנדרש ƒ¿¿≈»¬»ƒ¿»≈

‰ÈM‰ ÔÈÚL ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««≈»
L‡k ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„BÚa«¬«»»»«¬∆
‰ÚÈÓM‰Â ‰i‡‰ ÔÈÚ ÒÁ»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿ƒ»

Ï"p‰ האדם של  הרוחני  מצבו  ואז  ««
ואינו  רואה שאינו  ישן  לאדם דומה

שומע.

e‰ÊÂ הוא ה' בעבודת 'שינה' המושג  משמעות אודות לעיל  Ìbהמבואר  ¿∆«

Ôenk ,‰„BÚa (‰ÈM‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L) ‰ÏÈl‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»∆»¿««≈»»¬»«»
˜eÏÁ‰Ó ההבדל‰Ê ÏÚL) ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaL יש שבבריאה כך  על  ≈«ƒ∆≈»«¿»∆«∆

לילה של  מצב ויש יום של  העולם Ó‡29מצב בריאת בסיפור  בתורה ∆¡«
‡˙È‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ˜ È‰ÈÂ Ú È‰ÈÂמובא'‰Ê'a30È„kL «¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆»¿ƒ»«…«∆¿≈

CÈˆ "„Á‡ ÌBÈ" ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»»ƒ
,‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ,˜Â Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆»…∆»«¿»
ו 'יום' 'לילה' של  חיבור  יש וכאשר 

'יום  של  מלאה מציאות יש ביחד 

הוא ),אחד ' ולילה יום בין  וההבדל 

Ê‡Â ,ÌÏBÚa B‡ LÈ ÌBiaL∆«≈»»¿»
ÈÙk ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‡Bƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

,'eÎ ÌÓB˜Ó ÏÚ Ì‰L ומצבם ∆≈«¿»
גלוי , B‡‰Lהאמיתי  ,eÈ‰Â¿«¿∆»

CLÓpL ומתגלה,‰ÏÚÓlÓ ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»
LÓM‰ B‡ BÓk ביום המאיר  ¿«∆∆

ÈÈÚ ‡La ‰ÊŒCcŒÏÚÂ)¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿¿≈
B‡' וכד הנר  אור  ‡BÈכמו  ,(≈

‡Ba יוצר‰‡p‰ c‰ ˙‡ ≈∆«»»«ƒ¿∆
‰Ê B‡a, מציאותו את מחדש ואינו  ¿∆

‰ È„ÈŒÏÚL ‡l‡ÌÈ‡B B‡ ∆»∆«¿≈»ƒ
‰NÚp‰ ÏÎÂ c‰ ˙‡∆«»»¿»««¬∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .'eÎ BÈqÓƒ¿ƒ«∆≈≈
‰NÚ ‡lL Û‡ ‰p‰ ,‰ÏÈla««¿»ƒ≈«∆…«¬∆

ÌÓˆÚ ÌÈca ÈeL ומצד ƒ«¿»ƒ«¿»
ביום, כמו  בדיוק קיימים הם עצמם

‡ˆÓpL Ì„‡‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»»∆ƒ¿»
Ì˙B‡ ‰‡B BÈ‡ Ì˙ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»»≈∆»

Ì‰L BÓk האפשרות את לו  ואין  ¿∆≈
שלהם, האמיתית המציאות את לראות

‡ÈËÂŒ‡Ï˜L CÈˆÂ ועיון דיון  ¿»ƒ«¿»¿«¿»
NetÁÓ NetÁÂ31 לשון דרך  על  ¿ƒƒƒ

בדיקת  דיני  לגבי  בגמרא ז "ל  חכמינו 

בהם  הפסוקים מלשונות הנלמדים חמץ

היא  והמשמעות חיפוש, הביטוי  נזכר 

הרבה  B˙e‰Óלחפש Ï È„k¿≈¿»≈«
,BÈÚÂ BÓB˜Ó ,c Ïk ÏL∆»»»¿¿ƒ¿»
'eÎ BnÚ ‚‰˙‰Ï CÈˆ „ˆÈÎÂ¿≈«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
הללו  הדברים כל  אור  כשיש ואילו 

צורך  ללא מיד , ומובנים ונראים גלויים

ועיון . וחיפש ∆∆∆»¿ÊŒCcŒÏÚÂ‰ביגיעה
ולילה  יום בין  קיים הזה שההבדל  כשם

גם כך  בגשמיות, וחושך  ‰‡„Ìואור  ˙„BÚa,ברוחניות"ÌBÈ"L «¬«»»»∆
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ח     

הוי'" "ׁשמ ׁש אצל ֹו הענינים 32ׁשּמאיר  ּכל  ׁשאז , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

ה ּוא  זה  ׁשּדבר  ּבבר ּור  ר ֹואה  ולכן אצל ֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָמ ּוארים 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו הפכ ֹו, ה ּוא  זה  ודבר  וט ֹוב , 33ח ּיים  ְְְֲִֶֶַָָָָ

וג ֹו', ה ּטֹוב  ואת  הח ּיים  את  ג ֹו' לפני נת ּתי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָראה 

ּבח ּיים  ּובחר ּת יבחר , ּבמה  ֿ ּׁשאין34ּֿומ ּובן מה  . ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אצל ֹו היא  הוי'" "ׁשמ ׁש ּכא ׁשר  "ּבּלילה ", ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּכן

אזי  ׁשּתהינה ), סיּבֹות  איזה  (מ ּצד  והס ּתר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהעלם 

"ּבח ׁש הה ֹולכים  ּד"העם  ּומ ּצב  מעמד  ,35נע ׂשה  ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

רע , ול ּטֹוב  ט ֹוב  "לרע  א ֹומרים  הם  הרי זה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָּומ ּצד 

למת ֹוק  מר  ׂשמים  ,לח ׁש וא ֹור  לא ֹור  ח ׁש ְְְְִִֶֶַָָָֹֹׂשמים 

למר " .36ּומת ֹוק  ְַָ

e‰ÊÂ,( ה ּׁשינה (זמן ולילה  ה ּׁשינה  ענין ּכלל ּות  ¿∆ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

יׁשנה " ("אני ה ּגל ּות  ענין נע ׂשה  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּמּזה 

חלק  ׁשהיא  ׁשּנׁשמת ֹו והינּו, ּבעב ֹודה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבגל ּותא )

ממ ׁשא  מ ּמעל  היא 37לקה  ּבריאת ֹו ותכלית  , ְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ּבג ּופ ֹו ּבגל ּות , אצל ֹו נמצאים  ק ֹונֹו, את  ְְְְְִִֵֶֶַָָל ׁשּמׁש

ראינּו" לא  "את ֹותינּו ׁשאז ה ּבהמית , ,38ונפ ׁשֹו ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

ּכחלמים " ּגל ּות 39ו"היינּו ּגם  מ ׁשּתל ׁשלת  ּומ ּזה  . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

חטאינּו ּד"מ ּפני הענין ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָחיצ ֹונית ,

מארצנּו" יׂשראל 40ּגלינּו ׁשּבני ּכפ ׁשּוט ּה, ּגל ּות  , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

הע ֹולם . א ּומ ֹות  ּבין ּבגל ּות  ְְִִֵָָָָנמצאים 

˙aÒÂ ּבעב ֹודת ה ּׁשינה  ׁשענין לפי היא  ה ּדבר  ¿ƒ«ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

למעלה  ה ּׁשינה  ענין את  ּפֹועל  ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהאדם 

מענין  - למעלה  ה ּׁשינה  ענין ויּובן ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכביכ ֹול .

אזי  ער , ׁשהאדם  ּבׁשעה  ּדה ּנה , למ ּטה . ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָה ּׁשינה 

אצל ֹו מק ֹום  ׁשּתֹופס  ה ּׂשכל , ֿ ּפי על  היא  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהנהגת ֹו

יׁשן, ּכׁשה ּוא  ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  ּוברא ׁשֹונה , ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּברא ׁש

מס ּודר . ּבל ּתי ׂשכל  ה ּוא  ּבֹו, ׁשּיׁש ה ּׂשכל  ּגם  ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָה ּנה 

על  ה ּׂשכל  ה ׁשּפעת  ּגם  ׁשחסרה  זאת , ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֹוע ֹוד 

ענין  ּבחל ֹום  להיֹות  יכ ֹול  ׁשּלכן זּולת ֹו, ְְֲִִֵֶַַָָָָֹה ּכח ֹות 

ה ּׂשכל ,  היפ ׁשהם  וענינים  הפכים , ח ּבּור  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשל 
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יב .32) פד, תהלים טו.33)ע "פ  ל, יט .34)נצבים א.35)שם, ט , כ.36)ישעי ' ה, ט .38)רפ "ב .תניא37)שם עד, תהלים

ובכ"מ .39) ג. כח , וישב  תו"א וראה א. קכו, דיו"ט .40)שם מוסף  תפילת

    
vÓe „ÓÚÓ ÏÚ ‰BÓ'ה בעבודת ‡ˆBÏנעלה È‡nL האור ∆««¬»«»∆≈ƒ∆¿

של  ‰ÈÂ'"והגילוי  LÓL"32,BÏˆ‡ ÌÈ‡eÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk Ê‡L , ∆∆¬»»∆»»»ƒ¿»ƒ»ƒ∆¿
‡e‰ ‰Ê „Â ,BËÂ ÌÈiÁ ‡e‰ ‰Ê cL ea ‰‡B ÔÎÏÂ¿»≈∆¿≈∆»»∆«ƒ¿¿»»∆

,BÎÙ‰,וברורים חדים ההבדלים כי  ופשוטה, קלה ביניהם BÓkוהבחירה ¬»¿
e˙kL33EÈÙÏ Èz˙ ‰‡ ∆»¿≈»«ƒ¿»∆

Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ 'B‚∆««ƒ¿∆«
,ÁÈ ‰Óa ÔeÓe ,'B‚Â¿»«∆ƒ¿«

ÌÈiÁa zÁe34 כאמור כי  »«¿»««ƒ
 ֿ להיפך  והטוב החיים בין  ההבדלים

היטב  נראים ֿ הטוב והיפך  החיים

לפניו . MŒ‰ÓÔkŒÔÈ‡וגלויים «∆≈≈
L‡k ,"‰ÏÈla" והגילוי האור  ««¿»«¬∆

‡ˆBÏשל  ‡È‰ "'ÈÂ‰ LÓL"∆∆¬»»ƒ∆¿
‰ÊÈ‡ „vÓ) zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈ƒ«≈∆

(‰È‰zL ˙BaÈÒ האור ובהעדר  ƒ∆ƒ¿∆»
בחושך , שרוי  הוא NÚ‰הרי  ÈÊ‡¬««¬∆

ÌÚ‰"c vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿»»
"CLÁa ÌÈÎÏB‰‰35 ואינם «¿ƒ«…∆

ומה  טיבו  מה ולדעת להבחין  יודעים

דבר , כל  של  ‰Èמהותו  ‰Ê „vÓeƒ«∆¬≈
BË ÚÏ" ÌÈÓB‡ Ì‰≈¿ƒ»«
B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú BhÏÂ¿««»ƒ…∆¿
Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ B‡Â¿¿…∆»ƒ«

"ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ36 ובמצב ¿»»¿«
בין  להבדיל  מאד  קשה כזו  מבוכה של 

ולבחור  מזה שהפוך  למה וטוב חיים

בטוב. דווקא

‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿««≈»
‰fnL ,(‰ÈM‰ ÔÓÊ) ‰ÏÈÏÂ¿«¿»¿««≈»∆ƒ∆
של  נכונה ו 'שמיעה' 'ראיה' מהעדר 

ה' בעבודת ומבוכה ובלבול  הדברים

È‡") ˙eÏb‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««»¬ƒ
‡˙eÏ‚a "‰LÈ בגלות( ¿≈»¿»»

B˙ÓLpL ,eÈ‰Â ,‰„BÚa«¬»¿«¿∆ƒ¿»
של  האלוקית È‰L∆ƒ‡האדם הנפש

LÓÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ37, ≈∆∆…«ƒ«««»
LnLÏ ‡È‰ B˙‡Èa ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

,BB˜ וההבנה ‡˙ המודעות הנה ∆
בריאתו  של  ובתכלית במטרה וההכרה

BÙe‚a ,˙eÏ‚a BÏˆ‡ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ∆¿¿»¿
˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ שמעלימים ¿«¿««¬ƒ

על  בזמן Ê‡Lהנשמה,ומסתירים ∆»

eÈ‡"הגלות  ‡Ï eÈ˙B˙‡"38 אותות רואים מגילוי לא שנובעים …≈…»ƒ
ÌÈÓÏÁk"אלוקות, eÈÈ‰"Â39 בגלות ישראל  בני  של  נמשל מצבם ¿»ƒ¿…¿ƒ

דברים  רואה האדם אין  שבו  ל 'חלום' וכן  בהרחבה, כאן  כמבואר  ל 'שינה'

ומסודרת. ברורה ברוחניות,fÓe‰בצורה והמבוכה ההעלם מהגלות, ƒ∆
˙eÏb Ìb ˙ÏLÏzLÓƒ¿«¿∆∆«»

,˙ÈBˆÈÁ בין ישראל  בני  גלות ƒƒ
eÏÏk˙העולם אומות  e‰fL∆∆¿»

eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬»≈»ƒ
"eˆ‡Ó40, שמצב רוחני היינו  ≈«¿≈

גשמי  מצב ישתלשל  שמזה גורם ירוד ,

ÈaLירוד  ,dËeLÙk ˙eÏb»ƒ¿»∆¿≈
ÔÈa ˙eÏ‚a ÌÈ‡ˆÓ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»≈

.ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»
ÔÈÚL ÈÙÏ ‡È‰ c‰ ˙aÒÂ¿ƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÚBt Ì„‡‰ ˙„BÚa ‰ÈM‰«≈»«¬«»»»≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««≈»¿«¿»

,ÏBÎÈk,חלישות שיש היינו  ƒ¿»
של  ובשמירה בהשגחה כביכול ,

ישראל  לבני  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

הגלות  עניין  משתלשל  מזה וכתוצאה

‰ÈM‰למטה. ÔÈÚ ÔeÈÂ¿»ƒ¿««≈»
‰ÏÚÓÏ- כביכול  ÔÈÚÓבאלוקות, ¿«¿»≈ƒ¿«

‰hÓÏ ‰ÈM‰ כפי באדם, «≈»¿«»
ומבאר . שממשיך 

,Ú Ì„‡‰L ‰ÚLa ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»∆»»»≈
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙‚‰‰ ÈÊ‡¬««¿»»ƒ«ƒ
BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBzL ,ÏÎO‰«≈∆∆≈»∆¿

,‰BL‡e L‡a של כטבעו  »…»ƒ»
העיקרי  הדבר  הוא שהשכל  אדם

ֿ פיו  שעל  והכוח אצלו  ביותר  והחשוב

חייו  את מנהל  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא
ÏÎO‰ Ìb ‰p‰ ,ÔLÈ ‡e‰Lk¿∆»≈ƒ≈««≈∆

Ba LiL לפעול הממשיך  השכל  ∆≈
בצורה  בעת באדם ומצומצמת מועטת

„eÒÓ.השינה, ÈzÏa ÏÎN ‡e‰≈∆ƒ¿ƒ¿»
˙‡Ê „BÚÂ את דבר שמאפיין  נוסף ¿…

השינה, בעת השכל  «≈¬∆ÒÁL‰פעולת
˙BÁk‰ ÏÚ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ Ìb««¿»««≈∆««…

,B˙ÏeÊ מלבד הנפש כוחות שאר  »
Ïהשכל , ÏBÎÈ ÔÎlL˙BÈ‰ ∆»≈»ƒ¿

ÌBÏÁa השינה בעת ÔÈÚשהוא «¬ƒ¿»
,ÌÈÎÙ‰ eaÁ ÏL לא דברים ∆ƒ¬»ƒ
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ט     

ּומ ּזה  ה ּׁשינה . ּבׁשעת  ה ּוא  ׁשה ּׂשכל  ּכפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָאפיל ּו

ׁשה ּוא  ּכביכ ֹול , למעלה  ה ּׁשינה  ענין ּגם  ְְְְִִֵֶַַַַָָָָמ ּובן

למעמד  (ועד  ּדלעילא  ה ּמֹוחין הס ּתּלק ּות  ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָענין

הארץ " את  הוי' ׁש"עזב  ולכן,41ּומ ּצב  ּכביכ ֹול ). ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

א ּתם  "ּבנים  יׂשראל  ּבני היֹות  ׁשּמּצד  אף  ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה ּנה 

אלקיכם " וכל 42לה ' ר ּוחני ט ּוב  ּכל  להם  מ ּגיע  ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הס ּתּלק ּות  למעלה  ּכׁשּיׁש הרי ּגׁשמי, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָט ּוב 

ּכפי  אינּה ׁשההנהגה  הינּו ּכביכ ֹול , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָה ּמֹוחין

זה  הרי וה ּׂשגה , הבנה  ֿ ּפי על  להיֹות  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצריכה 

ּומ ּצ מעמד  יׂשראל  אצל  ּד"ּגלינּוּפֹועל  ב  ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

וגל ּו לבבל  ּגל ּו לאד ֹום , ּגל ּו וכא ׁשר  ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָמארצנּו",

ע ּמהם " "ׁשכינה  אזי ׁשכינּתא 43לעילם , , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

.44ּבגל ּותא  ְָָ

הה ּוא ",e‰ÊÂג ) ׁש"ּבּלילה  נס , ׁשל  ּתק ּפֹו ¿∆ְְֵֶֶַַַָָ

," ה ּמל ׁשנת  "נדדה  ההעלם , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתכלית 

ה ּגל ּוי  ּתכלית  ּבא ֹופן 45ונע ׂשה  זה  ׁשאין והינּו, . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

נת ּבּטל  " ה ּמל ׁשנת  ׁש"נדדה  ֿ ידיֿזה  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעל 

"ּבּלילה  ה ּכת ּוב  ּבל ׁשֹון א ּלא  וההעלם , ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָה ּלילה 

ּבתכלית  ּבהיֹות ֹו ּגּופא  הה ּוא " ׁש"ּבּלילה  ְְְְִִֶַַַַַָָהה ּוא ",

" ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין נפעל  .46ההעלם , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּגם  מ ּצבי, ה ּמׁשל  ּפּורים  נס  על  ה ּובא  ְְִִִֵֵֶַַַָָָָולכן

אחת  עינֹו קמ ּוצה ) אחת  (ועינֹו ׁשּיׁשן ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשעה 

ּד"ּבּלילה 47ּפת ּוחה  ההעלם  עם  ׁשּביחד  הינּו, , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

," ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין ּגם  יׁשנֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָהה ּוא ",

ה ּגל ּוי  ׁשנת 48ּתכלית  ׁש"נדדה  ּבזה , והענין . ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ּגם  ׁשּנמ ׁש אלקי א ֹור  ּגל ּוי על  קאי " ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹה ּמל
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ט .41) ט , יב . ח , א.42)יחזקאל יד, ראה מסעי .43)פ ' ס "פ  ספרי  א. כט , מגילה ב .44)ראה קכ, זח "א בהבא 45)ראה

זה). (ממאמר ואילך 42 ע ' ח "ז לקו"ש ראה - א.46)לקמן ק , א. צא, תו"א (ראה בטבע  מלובש הי ' דפורים הנס  שהרי 

ממש"ובכ"מ ). אחשורוש המלך "שנת או עולם", של מלכו "שנת המלך", שנת ב "נדדה הפירושים* ב ' שייכות תובן ובזה

הטבע  בלבושי  דהתלבשות באופן הי ' עולם" של מלכו המלך שנת ש"נדדה שמה מכיון כי  - (6 שבהערה ויל"ש (מגילה

ממש". אחשורוש המלך שנת ש"נדדה במה נתלבש זה ע "כ ההוא", "בלילה קטז,47)- מג"א תו"א וראה ספ "ח . שהש"ר

בב "ר 48)ד. אבל עינים. משתי  שלמטה א' בעין הבטה - יראיו אל ה' עין בחי ' על הוא שם שבמדרש הצבי  משל

לזה . זה  הם  שייכים  - אחד שבפסוק  הפירושים  שכל  ,782 ע ' ח "ג  לקו"ש ראה  (*

    
ÏÎO‰Lמציאותיים, ÈÙk eÏÈÙ‡ ,ÏÎO‰ CÙÈ‰ Ì‰L ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ∆≈≈∆«≈∆¬ƒ¿ƒ∆«≈∆

‰ÈM‰ ˙ÚLa ‡e‰ ומנהל מכווין  לא השכל  השינה שבעת משום וזאת ƒ¿««≈»
הכוחות. שאר  פעולת את
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"ı‡‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ÊÚ"L41 ∆»«¬»»∆»»∆
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על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  ובשמירה

כי  ויבאר , שימשיך  כפי  ישראל , בני 

גילוי  ואין  גדול  כך  כל  וההסתר  ההעלם

vnL„אלוקות  Û‡ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ≈«∆ƒ«
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ישפיע  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש הם ראויים

למטה  מלמעלה eËלהם Ïk»
,ÈÓLb eË ÏÎÂ ÈÁe זאת בכל  »ƒ¿»«¿ƒ
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‰Ê È‰ והסתלקות התעלמות ¬≈∆
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"Ì‰nÚ43 ז "ל חכמינו  (ולפי כדברי  ƒ»∆
בגלות  שגם היא המאמר  כוונת הפשט

לפי  אך  איתנו , נמצאת פנימיות השכינה

נגרם  הגלות שעניין  כיוון  הדברים,

הסתלקות  למעלה שיש מכך  כתוצאה

וירידה  גלות גורם והדבר  המוחין 

מסויים  שבמובן  היא הכוונה למטה,

גם  כאשר  היא ישראל  בני  של  הגלות

גלות), של  עניין  יש כביכול , למעלה,

‡˙eÏ‚a ‡zÈÎL44.בגלות השכינה ¿ƒ¿»¿»»

Bt˜z e‰ÊÂ והחוזק ‚) Òהעיקר  ÏL אף) זה בפסוק שמתחיל  פורים ¿∆»¿∆≈
התרחש  בפועל  ישראל  בני  הצלת של  הנס המקראות פשטות שלפי  ֿ פי  ֿ על 

המאורעות), ‰‰ÌÏÚ,בהמשך  ˙ÈÏÎz ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"L כמבואר ∆««¿»««¿ƒ«∆¿≈
ומתוך  והסתר , העלם של  לשונות הם ו 'הוא' 'לילה' הביטויים ששני  לעיל 

הזה  הנחות L˙המצב ‰„„"»¿»¿«
,"CÏn‰ השינה מצב התבטל  «∆∆
‰NÚÂ,הקצה אל  הקצה מן  מהפך  ¿«¬»

אל  ההעלם ÈÏÎz«¿ƒ˙מתכלית
ÈeÏb‰45‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â . «ƒ¿«¿∆≈∆

‰„„"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈∆∆»¿»
‰ÏÈl‰ Ïha˙ "CÏn‰ ˙L¿««∆∆ƒ¿«≈««¿»
e˙k‰ ÔBLÏa ‡l‡ ,ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆»ƒ¿«»
‰ÏÈla"L ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«∆««¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמו B˙BÈ‰aבו  «»ƒ¿
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a כדי תוך  ¿«¿ƒ«∆¿≈

התוקף, בכל  הוא »¿ÏÚÙƒשההעלם
˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿»¿«

"CÏn‰46. הגילוי תכלית ונהיה «∆∆
ÌÈet Ò ÏÚ ‡e‰ ÔÎÏÂ¿»≈»«≈ƒ

ז "ל  חכמינו  ÈvÓ,בדברי  ÏLn‰«»»ƒ¿ƒ
BÈÚÂ) ÔLiL ‰ÚLa ÌbL∆«¿»»∆»≈¿≈

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ ועצומה )סגורה ««¿»
‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚ47, כלומר ≈««¿»

שינה  זו  אין  השינה, כדי  תוך  שגם

בנמשל , גם וכך  ¿»‰eÈ,מוחלטת
‰ÏÈla"c ÌÏÚ‰‰ ÌÚ „ÁÈaL∆¿««ƒ«∆¿≈¿««¿»

"‡e‰‰ נמשך שההעלם כדי  ותוך  «
ומסתיר , מעלים בבד בד BLÈועדיין  ∆¿

˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿»¿»¿«
ÈeÏb‰ ˙ÈÏÎz ,"CÏn‰48. «∆∆«¿ƒ«ƒ

מהות  את יותר  בפרטיות ומבאר  והולך 

תוך  שהאיר  הגילוי " "תכלית הגילוי ,

נמשך . שההעלם כדי 

˙L ‰„„"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¿»¿«
È‡˜ "CÏn‰ מכווןÈeÏb ÏÚ «∆∆»≈«ƒ

È˜Ï‡ B‡ מאד CLÓpLנעלה ¡…ƒ∆ƒ¿»
שמתאים  מצב מרומם, במצב רק לא

אלא  אלוקות, לגילוי  ‰ÏÈl‰,וראוי  ÌÏÚ‰a Ìb ראוי לא שלכאורה מצב «¿∆¿≈««¿»
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י     

ּד"לילה  ה ּכפ ּול  ּבהעלם  ואפיל ּו ה ּלילה , ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבהעלם 

העל ּוי  ּגֹודל  על  מ ֹורה  ּגּופא  זה  ׁשענין ְִִֶֶֶֶַַָָָהה ּוא ",

מ 'א ֹור ', ׁשּלמעלה  הח ׁש מ ּבחינת  ׁשּׁשר ׁשֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבֹו,

(למעלה  למעל ּיּותא  הה ּוא " "לילה  ענין ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָׁשּזה ּו

ּכמ ֹו הא ֹור ), עצם  על  ּדקאי הה ּוא " מ "יֹום  ְְִֵֶֶַַַָָּגם 

ּבאר ּוּכה . לעיל  ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנת ּבאר 

ÔÈÚ‰Â ה ּוא "יֹום ", ׁשּנקרא  'א ֹור ' ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָ

להיֹות  יכ ֹול  אינֹו ולכן מ ּוג ּבל , ְְְִֵֵָָָא ֹור 

ּכי  סתם ), ּבלילה  (אפיל ּו ה ּלילה  ּבהעלם  ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנמ ׁש

ׁשנת  "נדדה  אמנם , אליו. מנּגד  ה ּלילה  ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעלם 

א ֹור  ׁשּכל ּפי מ ּוג ּבל , ּבל ּתי א ֹור  על  מ ֹורה  " ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָה ּמל

מנּגד  אינֹו ההעלם  ה ּנה  - ּגם זה  נמ ׁש ולכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הה ּוא " ׁשה ּמעלה 49"ּבּלילה  לה ֹוסיף , ויׁש . ְְְֲִֵֶַַַַַָָ

ּגם  מ ּובנת  "יֹום ", לג ּבי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָּד"נדדה 

זמן  אינֹו ּכלל ,  ּבדר ה ּיֹום , זמן ּדה ּנה , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּבפ ׁשט ּות .

יׁשנים  ׁשֹונה 50ׁשּבֹו ּבּיֹום , ה ּׁשינה  הע ּדר  אבל  . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכי  ּבּלילה , ּכׁשּנֹודדת  ה ּׁשינה  מהע ּדר  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגמרי

ׁשּזה ּו ה ּיֹום , א ֹור  מ ּצד  ה ּוא  ּבּיֹום , ה ּׁשינה  ְִֵֵֶֶֶַַַַָהע ּדר 

ה ּׁשינה  נדידת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  לאדם , ׁשּמח ּוץ  ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר 

(ה ּנפ ׁשי  ה ּמּצב  ּבגלל  היא  - האדם 51ּבּלילה  ׁשל  ( ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ
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(ע "פ  קכב  ע ' אור (יהל עינים ב ' מבחי ' שלמעלה דעתיקא א' עין בחי ' על וקאי  אברהם", זה יראיו אל ה' "עין רפ "מ :

שם)). לב "ר היפ "ת קושיית סרה (ועפ "ז תרצ "ד כו' ברא לא אר"י  ד"ה גם וראה וירא. ס "פ  אוה"ת גם וראה ב ). קכט , זח "ג

ש  הפירושים שכל הידוע  א'וע "פ  עין לבחי ' שייכת עינים ב ' מבחי ' שלמטה א' עין שבחי ' צ "ל זל"ז*, שייכים א' בפסוק 

שם, (זהר דעתיקא א' עין שזהו נאים", דלא פקיחא עינא מבחי ' נמשך "להיות שם: תו"א גם (וראה עינים. מב ' שלמעלה

השינה). ענין בה  שייך  שאין הגילויים,סע "ב ), בענין רק  הוא שם, שבשהש"ר א' עין בחי ' על עינים ב ' בחי ' שמעלת וי "ל

האור  עצם אבל בלבוש"), "שמתלבש שם: בתו"א (וכמ "ש הטבע  בלבושי  בהתלבשות באה א' דעין שההשגחה והוא

ע "ק , בחי ' ית' ועצמותו מהותו לבחי ' לך "ודמה שם: בתו"א וכדאי ' דעתיקא. א' עין דבחי ' האור אותו הוא זו שבבחי '

בעשיית  מותר שפורים מה בענין ואילך) סע "ד (צט , אינש חייב  ד"ה בתו"א המבואר (וע "ד כו'". לצבי  להיות יומשך ומשם

שם. אור יהל (ראה אלו הבטה בחי ' ב ' [הממשיכות ויר"ע  יר"ת - שביראה הבחי ' בב ' גם הוא עד"ז - עיי "ש ). מלאכה.

בבחי ' מאהבה למטה היותה (עם יר"ת גם מהותם, לעצם בנוגע  אבל הגילויים, בענין רק  שחלוקות - שם)] אר"י  ד"ה

.(18 ע ' העבודה (קונט ' ית' בעצמותו היא - וידבר 49)הגילויים) תרס "ו). (בהמשך תרס "ח  הקבצו (ד"ה הידוע  ובדוגמת

קודם  שהוא כמו לאחה"צ  גם הוא נמצא  ולכן הבל"ג, אור  על להעלים הצמצום  ביכולת שאין ובכ"מ ) בסופו. תש"ד אלקים

וראה 50)הצמצום. טו. סע ' וס "ד סרל"א או"ח  וטושו"ע  ב  כו, סוכה ביום. יישן ולא ה"ה: פ "ד דיעות הל' רמב "ם ראה

הבוקר. אור קודם משינתו לקום שצריך בתחלתו, אדה"ז שו"ע  וגם 51)גם כו'. אומרים ויש נדדה: ד"ה בפירש"י  ראה

(תו"א  האדם" בתוכיות.. נכנס  (דשמש) הזיו "אין שהרי  היום, דאור מהפעולה יותר בפנימיות היא גופו חומר על פעולתו

    
אלוקות  גילוי  בו  ‰‰e‡",שיהיה ‰ÏÈÏ"c ÏeÙk‰ ÌÏÚ‰a eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«∆¿≈«»¿«¿»«
העלם, של  לשונות Ùeb‡שתי  ‰Ê ÔÈÚL זה שאור  העובדה עצם עצמו , ∆ƒ¿»∆»

ביותר , גדול  והסתר  העלם בתוך  אפילו  ‰ÈeÏÚמאיר  Ï„Bb ÏÚ ‰BÓ∆«∆»ƒ
,'B‡'Ó ‰ÏÚÓlL CLÁ‰ ˙ÈÁaÓ BLML ,BaL כמבואר ∆∆»¿ƒ¿ƒ««…∆∆¿«¿»≈

הנקראות  עליונות דרגות שיש בחסידות

"ישת  (ככתוב סתרו ")'חושך ' חושך 

מגילוי  למעלה שהם ∆∆e‰fLמשום
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚ התעלמות ƒ¿««¿»«

Ìbכפולה  ‰ÏÚÓÏ) ‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»¿«¿»«
È‡˜c "‡e‰‰ ÌBÈ"Ó המכוון ƒ«¿»≈

B‡‰ ÌˆÚ ÏÚ הארה רק ולא «∆∆»
BÓkהאור של והתפשטות  ,(¿

.‰ke‡a ÏÈÚÏ ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈«¬»
האור  של  מעלתו  את ומבאר  והולך 

אפילו  ומאיר  הנמשך  הנעלה האלוקי 

ביותר , גדול  והסתר  העלם של  במצב

'חושך  בחינת שהוא ו 'לילה'האור  '

למעליותא.

'B‡' ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ומצב  במעמד  המאיר  רגילה במדריגה

גדולה, ירידה אינו  שאמנם רגיל  רוחני 

מגדר  יוצאת התעלות אינו  גם אבל 

‡Bהרגיל  ‡e‰ ,"ÌBÈ" ‡˜pL∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,Ïa‚eÓ אור שהוא מאחר  ¿»¿»≈

מאיר  הוא כמה עד  גבול  ויש מוגבל 

הוא  מצב באיזה גם גבול  יש ומתפשט,

ובהיותו  מוגבל מאיר , ≈‡BÈאור 
CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ביכולתו ואין  »ƒ¿ƒ¿»

ולהתגלות  Ì˙Òלהאיר  ‰ÏÈÏa eÏÈÙ‡) ‰ÏÈl‰ ÌÏÚ‰a בהעלם ¿∆¿≈««¿»¬ƒ¿«¿»¿»
ההוא" "בלילה של  במצב להתגלות יכול  שאינו  ֿ שכן  וכל  ‰ÌÏÚרגיל , Èk ,(ƒ∆¿≈

ÂÈÏ‡ „bÓ ‰ÏÈl‰.ההעלם על  לגבור  בכוחו  "„„‰ואין  ,ÌÓ‡ ««¿»¿«≈≈»»¿»»¿»
,"CÏn‰ ˙L,השינה עניין  ÏÚביטול  ‰BÓ של והתגלות המשכה ¿««∆∆∆«

ÈtÏkL ,Ïa‚eÓ ÈzÏa B‡ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈
BÈ‡ ÌÏÚ‰‰ ‰p‰  ‰Ê B‡∆ƒ≈«∆¿≈≈

ÔÎÏÂ ,„bÓ אור זה, נעלה אור  ¿«≈¿»≈
מוגבל , "ÏÈla‰בלתי  Ìb CLÓƒ¿»«««¿»

"‡e‰‰49 והסתר העלם ישנו  כאשר  «
מבלי  (ואפילו  כפול  הסתר  ביותר , גדול 

יתבטל ). וההסתר  שההעלם

‰ÏÚn‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c הארה ¿»¿»¿««∆∆

ה'לילה' בתוך  שבאה והתגלות

"ÌBÈ",וה'שינה' Èa‚Ï רגיל מצב ¿«≈
גילוי , eËLÙa˙.של  Ìb ˙eÓ∆∆«¿«¿

,ÏÏk C„a ,ÌBi‰ ÔÓÊ ,‰p‰c¿ƒ≈¿««¿∆∆¿»
ÌÈLÈ BaL ÔÓÊ BÈ‡50 אלא ≈¿«∆¿≈ƒ

בלילה. היא שהשינה הוא הרגיל  הסדר 

,ÌBia ‰ÈM‰ cÚ‰ Ï‡¬»∆¿≈«≈»«
‰ÈM‰ cÚ‰Ó ÈÓ‚Ï ‰BL∆¿«¿≈≈∆¿≈«≈»
cÚ‰ Èk ,‰ÏÈla ˙„„BpLk¿∆∆∆««¿»ƒ∆¿≈
B‡ „vÓ ‡e‰ ,ÌBia ‰ÈM‰«≈»«ƒ«
ıeÁnL c e‰fL ,ÌBi‰«∆∆»»∆ƒ

Ì„‡Ï, עצמוÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »»»«∆≈≈
‡È‰  ‰ÏÈla ‰ÈM‰ ˙„È„¿ƒ««≈»««¿»ƒ

ÈLÙp‰) vn‰ ÏÏ‚a51ÏL ( ƒ¿«««»««¿ƒ∆
‡Ùeb Ì„‡‰ זו כן  ואם עצמו , »»»»
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יי     

ׁשא ֹור  ּבא ֹופן זה  אין ׁשּבּיֹום  זאת , וע ֹוד  ְְֵֶֶֶֶַָֹּגּופא .

ליׁשֹון  מניח  אינֹו ׁשהאדם 52ה ּיֹום  רק  ּפֹועל  א ּלא  , ִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ה ּׁשינה  ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ליׁשֹון, ירצה  ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלא 

מאפ ׁשר  ׁשאינֹו ּבמ ּצב  האדם  נמצא  ׁשאז ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודדת ,

יֹום  ּבין חל ּוק  אין ּכזה  ּובמ ּצב  ׁשינה , ׁשל  ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָענין

התע ֹורר ּות  ה ּוא  ׁשנת " ּד"נדדה  ה ּמּצב  ּכי ְְְְְְְִִַַַַָָָָללילה ,

(העלם ), ׁשינה  ׁשל  מציא ּות  אין ׁשּלג ּביה  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכזֹו

"לילה  (ואפיל ּו ה ּלילה  ׁשהעלם  ׁשּי לא  ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולכן

זה . על  ינּגד  ְֵֶַַַהה ּוא ")

e‰ÊÂ ה ּקֹול את  להג ּביּה ׁשּצרי ה ּטעם  ּגם  ¿∆ְְִִֶֶַַַַַַַָ

ׁשנת  נדדה  הה ּוא  "ּבּלילה  ְְְְִִַַַַַָָָּבקריאת 

ה ּדּבּור , ּבעת  ה ּקֹול  הג ּבהת  ּדה ּנה , ." ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָה ּמל

ח ֹודר  זה  ׁשּדּבּור  האחד , ענינים . ׁשני עם  ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָק ׁשּורה 

ּבח ּוׁש ׁשר ֹואים  ּכפי נפ ׁשֹו, ּבפנימ ּיּות  ְְְְִִִִִֶַָָָּבאדם 

אזי  ּביֹותר , ל ֹו ׁשּנֹוגע  ענין א ֹוד ֹות  מד ּבר  ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּכא ׁשר 

,נמ ּו ּבק ֹול  ּולד ּבר  ּבמנּוחה  להיֹות  יכ ֹול  ְְְְִִֵֵַָָָאינֹו

ׁשּדּבּור  וה ּׁשני, ּגב ֹוּה. ּבק ֹול  נאמרים  ּדבריו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָא ּלא 

ּגב ֹוּה ׁשה ּקֹול  ּוככל  יֹותר , למרח ֹוק  נׁשמע  ְְְִֵֵֶֶַַָָָָזה 

ּגם  ה ּוא  וכן י ֹותר . למרח ֹוק  יׁשמע  ְְִֵֵֵֵַַָָיֹותר ,

ע ֹולם ", ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  ּד"נדדה  הא ֹור  ְְְְְְֶַַַַָָָָָּבהמ ׁשכת 

נע  מ ּמק ֹום  נמ ׁש ׁשּבֹוׁשהא ֹור  ּביֹותר , ועמ ֹוק  לה  ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

למרח ֹוק  ונמ ׁש (ּכּנ"ל ), ההעלם  ּגדר  ׁשּי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלא 

להעלם  ועד  ּתח ּתֹון, ה ּיֹותר  ּבהעלם  ּגם  ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַּביֹותר ,

הה ּוא  ּד"ּבּלילה  ׁשה ּקריאה  ּוכדי הה ּוא ". ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּד"לילה 

זה  ענין ותפעל  ּתמ ׁשי " ה ּמל ׁשנת  ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנדדה 

ונע ׂשים "53(ּכּיד ּוע  "נזּכרים  ׁשּכא ׁשר 54ּבפיר ּוׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּה ׁשּיׁש ה ּקֹול , ּבהג ּבהת  ה ּקריאה  להיֹות  צריכה  "נע ׂשים "), אזי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ"נזּכרים "

למעלה  ּגם  א ּלּו ענינים  ׁשני ּפֹועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ה ּנ"ל , מעל ֹות  .55ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

אין ÓBÚe˜ד ) " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ׁשּלג ּבי ּבלבד  זֹו לא  ה ּנה  יֹותר , ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

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

עצמו  הפה ש"אותו באופן הי ' ,(46 הערה לעיל (ראה בטבע  הנס  שהתלבשות בנמשל, גם וכ"ה ובכ"מ ). ע "ב . ריש פז,

חשוכא  אתהפכא ענין שהוא בעיניכם, כטוב  היהודים על כתבו ואתם אמר עצמו הוא בעיניך, כטוב  בו לעשות והעם שאמר

ב ). צד, (תו"א כו'" רסרל"א:52)לנהורא שם טושו"ע  וראה ביום. ישן שם: ובר"ח  ופרע . יזיף  א: סה, מעירובין להעיר

יישן. כו' אא"פ  שער 53)אם פע "ח  גם (וראה פכ"ט . (להחיד"א) דוד לב  בספר ונתבאר הובא - שובבים תיקון בספר רמ "ז

(פור  פ "ה).יט  כב .54)ים) ט , (דרמ "צ 55)אסתר החסידות ובל' דסוטה). ספ "ק  (משנה לו מודדין בה מודד שאדם דבמדה

ידה. על ונמשכת המתעוררת  דלעילא האתערותא ובדוגמת מעין להיות צריכה דלתתא האתערותא ובכ"מ ) א. קס , א. קכג,

    
ביום. השינה העדר  מאשר  לשינה חזקה יותר  הרבה הפרעה

,˙‡Ê „BÚÂ הוא בלילה שינה לנדודי  ביום השינה אי  בין  נוסף הבדל  ¿…
ÔBLÈÏ ÁÈÓ BÈ‡ ÌBi‰ B‡L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ ÌBiaL52 ולא ∆«≈∆¿∆∆«≈≈ƒ«ƒ

בפועל , השינה את היום ‡l‡מאפשר  Ï‡אור  Ì„‡‰L ˜ ÏÚBt ∆»≈«∆»»»…
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔBLÈÏ ‰ˆÈƒ¿∆ƒ«∆≈≈
Ê‡L ,˙„„B ‰ÈM‰ L‡k«¬∆«≈»∆∆∆»
BÈ‡L vÓa Ì„‡‰ ‡ˆÓƒ¿»»»»¿«»∆≈

‰ÈL ÏL ÔÈÚ LÙ‡Ó למרות ¿«¿≈ƒ¿»∆≈»
לישון , רוצה כן  מצידו  שהאדם

˜eÏÁ ÔÈ‡ ‰Êk vÓe הבדל ¿«»»∆≈ƒ
vn‰ Èk ,‰ÏÈÏÏ ÌBÈ ÔÈa≈¿«¿»ƒ««»
‡e‰ "˙L ‰„„"c¿»¿»¿«
ÔÈ‡ ‰Èa‚lL BÊk ˙eBÚ˙‰ƒ¿¿»∆¿«∆»≈
,(ÌÏÚ‰) ‰ÈL ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆≈»∆¿≈

CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ייתכן ÌÏÚ‰Lלא ¿»≈…«»∆∆¿≈
‰ÏÈÏ" eÏÈÙ‡Â) ‰ÏÈl‰««¿»«¬ƒ«¿»

‰Ê ÏÚ „bÈ ("‡e‰‰ שום ואין  «¿«≈«∆
שינה  לגרום שיכול  זמן  ושום דבר 

ה"נדדה". למרות

CÈvL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ הקורא ¿∆««««∆»ƒ
המגילה  ‰ÏBwאת ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˙‡È˜aƒ¿ƒ«««¿»«»¿»
˙‰a‚‰ ,‰p‰c ."CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿ƒ≈«¿»«
‰eL˜ ,eac‰ ˙Úa ÏBw‰«¿≈«ƒ¿»

ÌÈÈÚ ÈL ÌÚ לגרום שעשויים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
מהרגיל . יותר  קולו  את להגביה לאדם

„BÁ ‰Ê eacL ,„Á‡‰»∆»∆ƒ∆≈
ÈÙk ,BLÙ ˙eiÓÈÙa Ì„‡a»»»ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

LeÁa ÌÈ‡BL מוחשית בצורה ∆ƒ¿
ÔÈÚ ˙B„B‡ a„Ó L‡kL∆«¬∆¿«≈ƒ¿»

Ú‚BpL אכפתÈÊ‡ ,˙BÈa BÏ ∆≈«¿≈¬«
ÁeÓa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡‰ ≈»ƒ¿ƒ¿»

‡l‡ ,CeÓ ÏB˜a a„Ïe האדם ¿«≈¿»∆»
ולכן  ומתרגש, ««¿ÂÈcמתפעל 
dBb ÏB˜a ÌÈÓ‡ מהרגיל. ∆¡»ƒ¿»«
‰Ê eacL ,ÈM‰Â האדם שבו  ¿«≈ƒ∆ƒ∆

קולו  את BÁÓÏ˜מגביה ÚÓLƒ¿»¿≈»
dBb ÏBw‰L ÏÎÎe ,˙BÈ≈¿»∆«»«
.˙BÈ ˜BÁÓÏ ÚÓLÈ ,˙BÈ≈ƒ»«¿≈»≈

˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ והתגלות ¿≈«¿«¿»«

B‡‰, מוגבל הבלתי  האור  מאד , ÏLהנעלה BkÏÓ ˙L ‰„„"c »¿»¿»¿««¿∆
B‡‰L ,"ÌÏBÚ הזה BÓÚÂ˜הנעלה ‰ÏÚ ÌB˜nÓ CLÓ »∆»ƒ¿»ƒ»«¬∆¿»

(Ï"pk) ÌÏÚ‰‰ „b CiL ‡Ï BaL ,˙BÈa ששום אור  הוא כי  ¿≈∆…«»∆∆«∆¿≈««
לא  עליו ,דבר  ולהסתיר  להעלים ˙BÈa,יכול  ˜BÁÓÏ CLÓÂ¿ƒ¿»¿≈»¿≈

נעצרת, לא שלו  וההארה ההתפשטות

,ÔBzÁz ˙Bi‰ ÌÏÚ‰a Ìb«¿∆¿≈«≈«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰Ï „ÚÂ¿««∆¿≈¿«¿»«

והכפול . הגדול  וההסתר  ההעלם

‰ÏÈla"c ‰‡Èw‰L È„Îe¿≈∆«¿ƒ»¿««¿»
"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ בעת «»¿»¿««∆∆

בפורים  המגילה CÈLÓz«¿ƒקריאת
‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ˙Â האור המשכת של  ¿ƒ¿«ƒ¿»∆

ֿ גבול  Úe„ik)53LeÈÙaהבלי  «»«¿≈
האמור  הפסוק על  החסידות תורת של 

אסתר  ÌÈkÊ"ƒ¿»ƒבמגילת
"ÌÈNÚÂ54L‡kL , ¿«¬ƒ∆«¬∆

"ÌÈNÚ" ÈÊ‡  "ÌÈkÊ"ƒ¿»ƒ¬««¬ƒ
בבוא  נזכרים, הימים כאשר  כלומר 

שנה, מידי  והמועד  החג  של  התאריך 

הם  אזי  החג , מצוות את ועושים

שהיו  והגילויים והאורות "נעשים"

ונמשכים  חוזרים הראשונה בפעם

מחדש), BÈ‰Ï˙ומאירים ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰a ‰‡Èw‰«¿ƒ»¿«¿»««
,Ï"p‰ ˙BÏÚÓ ÈzL da LiL∆≈»¿≈«¬««
ומעלת  והרגש ההתפעלות מעלת

למרחוק, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ההמשכה
Ìb el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÌÈÏÚBt¬ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«

‰ÏÚÓÏ55 אור שיתגלה ויומשך  ¿«¿»
והארתו , להמשכתו  גבול  שאין  נעלה

לעיל . כמבואר 

BÊ ‡Ï ‰p‰ ,˙BÈ ˜ÓBÚe („¿∆≈ƒ≈…
ÈeÏb‰ Èa‚lL „Ïa האור של  ƒ¿«∆¿«≈«ƒ

הנעלה  L˙האלוקי  ‰„„"c¿»¿»¿«
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יב     

ה ּגל ּוי  ולכן להעלים , הה ּוא " "לילה  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּביכ ֹולת 

מ ּזה , יתרה  א ּלא  הה ּוא ", "ּבּלילה  ּגם  ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנמ ׁש

ה ּסּבה  ה ּוא  ּגּופא  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשההעלם 

." ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ּוממ ׁשכת  ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמע ֹוררת 

ֿ ודם , ּבׂשר  אצל  ה ּׁשינה  נדידת  מ ּמׁשל  ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָויּובן

ׁשאינֹו ּבּיֹום  ולא  ּדוקא , ּבּלילה  ׁשּי זה  ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשענין

ּבר ּוחנּיּות  ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  ּכלל . ׁשינה  ְְְִִֵֶַַָָָָזמן

והס ּתר  ההעלם  ּגֹודל  ּבגלל  ׁשּדוקא  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהענינים ,

ּבזמן  יׂשראל  ּבני נמצא ּו [ׁשּבֹו הה ּוא " ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּד"לילה 

אז  נקראת  ׁשּלכן המן, יׂשראל '56ּגזרת  'ּכנסת  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נפעל  אס ּתיר "] "הס ּתר  מ ּלׁשֹון אס ּתר , ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַּבׁשם 

ה ּוא  וכן ע ֹולם ". ׁשל  מל ּכֹו ׁשנת  ּד"נדדה  ְְְְְִֵֶַַַָָָה ּגל ּוי

ר ֹוצה  האדם  ׁשּכא ׁשר  ה ּקֹול , הג ּבהת  ּבענין ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּגם 

מג ּביּה אזי למרח ֹוק , נׁשמעים  יהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשּדבריו

ׁשּמע ֹוררת  ה ּסּבה  ה ּוא  ׁשהרח ּוק  - ונמצא  ְְְִִִֶֶֶֶַָָָק ֹול ֹו,

יֹותר  ּגד ֹול  ׁשהרח ּוק  ּוככל  ה ּקֹול , ְְִֵֶַַַָָָָהג ּבהת 

יֹותר  ה ּקֹול  הג ּבהת  ּתהיה  הה ּוא ") ְְְִֵֶַַַַַַָָ("ּבּלילה 

נס "). ׁשל  ְֵֶָ("ּתק ּפֹו

ÔÈÚ‰Â הה ּוא ׁש"לילה  ה ּבא ּור  ּדלפי "ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּד"נדדה  ה ּגל ּוי על  להעלים  יכ ֹול  ְְְְִִֵַַַָָָאינֹו

הה ּוא " "ּבּלילה  ּגם  נמ ׁש ולכן ," ה ּמל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשנת 

"לילה  ּבסיּבת  מתע ֹורר  הא ֹור  ׁשּגל ּוי לא  ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ(אבל 

אין  " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ה ּגל ּוי ּגּופא ), ְְְִֵֶֶַַַַָָָהה ּוא "

והינּו ּגּופא , הה ּוא " "לילה  עם  ּפנימית  ׁשּיכ ּות  ְְְְִִִַַַַָָָל ֹו

ׁשל  ענין נׁשאר  ּבפנימ ּיּות ֹו, עצמ ֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשה ּלילה 

ּבל ּתי  להיֹות ֹו ׁשהא ֹור , א ּלא  זה  ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָהעלם ,

ּבֹו ּגם  נמ ׁש ׁשהא ֹור 57מ ּוג ּבל , מ ֹורה  זה  [והרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּוכל  עד  ּגּופא  לח ׁש ׁשּי אינֹו ולכן הא ֹור , ּבענין ׁשּמּוגדר  ּגדר , איזה  ל ֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיׁש

ה ּוא  הרי ּגּופא  וה ּגל ּוי הא ֹור  ׁשּבענין א ּלא  זה  ואין לא ֹור , הח ׁש את  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהפ ֹו

ה ּבא ּור  לפי ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מעלים ]. הח ׁש אין ׁשּלג ּביו עד  מ ּוג ּבל , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבל ּתי
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קסז).56) ע ' תרכ"ז (סה"מ  הגלות זמן בכללות חשוכא 57)ועד"ז דאתהפכא באופן דפורים הנס  הי ' זה ביאור לפי  שגם ואף 

ויאמר  ד"ה בארוכה (וראה לאור נהפך עצמו מצד שהחושך ולא - האור מצד זה הי ' מ "מ  ,(51 הערה לעיל (ראה לנהורא

הפיכה  לנהורא: חשוכא אתהפכא שבבחי ' האופנים ב ' וש"נ), ואילך. סז ע ' תשי "א (סה"מ  ואילך פ "ג תשי "א יהונתן לו

עצמו). החושך ומצד האור, מצד

    
ÌÈÏÚ‰Ï "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ "CÏn‰ הנעלה מאיר והאור  «∆∆≈ƒ¿∆«¿»«¿«¿ƒ

כפול , והסתר  העלם שורר  כאשר  "ÏÈla‰גם Ìb CLÓ ÈeÏb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒƒ¿»«««¿»
"‡e‰‰, לעיל ÏÈÏ"c‰כמבואר  ÌÏÚ‰‰L ,‰fÓ ‰˙È ‡l‡ «∆»¿≈»ƒ∆∆«∆¿≈¿«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמוÈeÏb‰ ˙ÎLÓÓe ˙BÚnL ‰aq‰ ‡e‰ «»«ƒ»∆¿∆∆«¿∆∆«ƒ
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c לא כלומר  ¿»¿»¿««∆∆

את  מונע איננו  שההעלם בלבד  זו 

וממשיך  מעורר  עצמו  הוא אלא הגילוי ,

ומבאר . שממשיך  כפי  הגילוי , את

‰ÈM‰ ˙„È„ ÏLnÓ ÔeÈÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««≈»
‰Ê ÔÈÚL ,Ì„ÂŒNa Ïˆ‡ של ≈∆»»»»∆ƒ¿»∆

שינה  Âc˜‡,נדודי  ‰ÏÈla CiL«»««¿»«¿»
‰ÈL ÔÓÊ BÈ‡L ÌBia ‡ÏÂ¿…«∆≈¿«≈»

ÏÏk. לעיל ÔeÓכמבואר  ‰fÓe ¿»ƒ∆»
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁea Ìb«¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÏÚ‰‰ Ï„Bb ÏÏ‚a ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿«∆«∆¿≈
BaL] "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c zÒ‰Â¿∆¿≈¿«¿»«∆
ירוד  רוחני  במצב הגדול , בהסתר 

˙Êb ÔÓÊa Ï‡NÈ Èa e‡ˆÓƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈«
Ê‡ ˙‡˜ ÔÎlL ,ÔÓ‰56 »»∆»≈ƒ¿≈»

'Ï‡NÈ ˙Òk' ישראל עם כללות ¿∆∆ƒ¿»≈
zÒ‰" ÔBLlÓ ,zÒ‡ ÌLa¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈
ÈeÏb‰ ÏÚÙ ["ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿««ƒ
ÏL BkÏÓ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««¿∆

"ÌÏBÚ מעורר עצמו  ההעלם כי  »
לעיל . כאמור  הגילוי , את וממשיך 

˙‰a‚‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»«
ÏBw‰ בהתאם לענייננו  ששייכת «

שבפסוק  צריך זה למנהג  הקורא

לעיל , כמבואר  קולו , להגביה

ÂÈcL ‰ˆB Ì„‡‰ L‡kL∆«¬∆»»»∆∆¿»»
ÈÊ‡ ,˜BÁÓÏ ÌÈÚÓL eÈ‰Èƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»¬«
 ‡ˆÓÂ ,BÏB˜ dÈa‚Ó«¿ƒ«¿ƒ¿»

˜eÁ‰L עצמו‰aq‰ ‡e‰ ∆»ƒ«ƒ»
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰ ˙BÚnL∆¿∆∆«¿»««
˙BÈ ÏB„b ˜eÁ‰L ÏÎÎe¿»∆»ƒ»≈

"‡e‰‰ ‰ÏÈla") וריחוק העלם ««¿»«
מהרגיל  ‰‚a‰˙גדול  ‰È‰z (ƒ¿∆«¿»«

.("Ò ÏL Bt˜z") ˙BÈ ÏBw‰«≈»¿∆≈
והריחוק  ההעלם כיצד  ומבאר  והולך 

גדול  לגילוי  סיבה בעצם הוא עצמו 

ביותר .

e‡a‰ ÈÙÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â העניין ‰‰e‡"בתחילת ‰ÏÈÏ"L ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«≈∆«¿»«
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c ÈeÏb‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ בגלל ≈»¿«¿ƒ««ƒ¿»¿»¿««∆∆

גבול , בלי  גילוי  שהוא הגילוי  "ÏÈla‰הגילוי ÔÎÏÂעוצמת Ìb CLÓ ¿»≈ƒ¿»«««¿»
‰ÏÈÏ" ˙aÈÒa BÚ˙Ó B‡‰ ÈeÏbL ‡Ï Ï‡) "‡e‰‰«¬»…∆ƒ»ƒ¿≈¿ƒ««¿»

,‡Ùeb "‡e‰‰ ביאור לפי  כלומר , «»
אינו  ההעלם כי  בהעלם מאיר  האור  זה

אינו  ההעלם אבל  עליו , להסתיר  יכול 

לגילוי  וסיבה ‰ÈeÏbגורם ,(«ƒ
BÏ ÔÈ‡ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆≈
‰ÏÈÏ" ÌÚ ˙ÈÓÈt ˙eÎiL«»¿ƒƒƒ«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ שינוי פועל  ואיננו  «»
ההעלם, של  מהותו  ¿»¿eÈ‰Âבעצם

,B˙eiÓÈÙa ,BÓˆÚ ‰ÏÈl‰L∆««¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ‡L למרות ƒ¿»ƒ¿»∆∆¿≈

B‡‰L,הגילוי , ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆»
CLÓ ,Ïa‚eÓ ÈzÏa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

Ba Ìb57 נשאר עצמו  ההעלם אבל  «
שהיה  Ê‰כפי  È‰Â] העובדה «¬≈∆

עד  מוגבל  בלתי  היותו  עם שהאור ,

ההעלם  במקום גם ומאיר  להאיר  היכן 

פועלת  לא שהארתו  העובדה זאת, בכל 

בהעלם  LÈשינוי  B‡‰L ‰BÓ∆∆»≈
,„b ‰ÊÈ‡ BÏ והגבלה הגדרה ≈∆∆∆

‰‡B,מסויימת, ÔÈÚa „‚enL∆¿»¿ƒ¿«»
שייכות  לו  ואין  האור  בגדרי  מוגדר  הוא

וגילוי , אור  שאינו  למה ≈«¿ÔÎÏÂפנימית
כאור  שלו  ההגדרה CiLבגלל  BÈ‡≈«»

ÏÎeiL „Ú ‡Ùeb CLÁÏ«…∆»«∆«
B‡Ï CLÁ‰ ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆«…∆¿
שהיה, כפי  נשאר  וההעלם והחושך 

B‡‰ ÔÈÚaL ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆¿ƒ¿«»
ÈzÏa ‡e‰ È‰ ‡Ùeb ÈeÏb‰Â¿«ƒ»¬≈ƒ¿ƒ

,Ïa‚eÓ גבול בלי  הוא זה ולעניין  ¿»
גבול  ללא ומתגלה »Ú„שמאיר 

ÌÈÏÚÓ CLÁ‰ ÔÈ‡ ÂÈa‚lL∆¿«»≈«…∆«¿ƒ
מאיר  הוא החושך ולכן  במקום ].גם
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יג     

ׁשּמע ֹוררת  ס ּבה  מה ּוה  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשההעלם 

ׁשּגם  מ ּובן ," ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הענין ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָאת 

ׁש"לילה  עצמ ֹו, ּבהעלם  היא  הא ֹור  ְְְְִֵֶֶַַַַָָּפע ּולת 

ׁש"לילה  לפי והינּו, לא ֹור , נה ּפ ּגּופא  ְְְְְְִֶֶַַַַָָהה ּוא "

נע ׂשה  ה ּוא  הרי ֿ ּכן ואם  הא ֹור , את  מביא  ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָהה ּוא "

ׁשנת  ּד"נדדה  ׁשה ּמדרגה  מ ֹורה  זה  וענין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָא ֹור .

וגל ּוי, העלם  ׁשל  ּבגדרים  מ ּוגדרת  אינּה " ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָה ּמל

'א ֹור '. - 'מ 'ח ׁש להיֹות  יכ ֹול  על ֿיד ּה ְְִֵֵֶַָָָָֹולכן

ּבלבד LÈÂה ) זֹו (ׁשּלא  לעיל  ּבהאמ ּור  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִֵֶַָָֹ

נמ ׁש " ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשה ּגל ּוי

ע ֹוד  א ּלא  עליו, מעלים  ׁשאינֹו הה ּוא " ְְִֵֶֶַַַַָָָָ"ּבּלילה 

ה ּגל ּוי  את  מע ֹורר  ּגּופא  הה ּוא " ׁש"לילה  ְְִֵֶֶַַַָָֹזאת ,

ּבא ּור  ּתֹוספת  ּבהק ּדים  ,(" ה ּמל ׁשנת  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּד"נדדה 

הה ּוא " "יֹום  ה ּזה " ּד"יֹום  ה ּמדרג ֹות  אר ּבע  ְְְְְִֵֶַַַַַַַּבענין

וׁשר ׁשם  הה ּוא ", ו"לילה  ה ּזה " ּבבחינת 58"לילה  ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָ

ּולמ ּטה  קץ  אין עד  מעלה  למעלה  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְְְֵֵֵַַַַָָָא ֹור 

ּתכלית  אין עד  ה ּוא 59מ ּטה  ּד'יֹום ' ׁשה ּׁשר ׁש , ְְִֵֶֶַַַַָֹ

אין  עד  למ ּטה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  ְְִִֵֵֶַַָָמ ּבחינה 

ׁשא ֹור ֿ מ ּבחינה  ה ּוא  ּד'לילה ' וה ּׁשר ׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹּתכלית ,

ה ּבחינה  והרי קץ . אין עד  למעלה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָאין

היא  קץ  אין עד  למעלה  ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ְְִֵֵֵֶַַָׁשא ֹור 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין ׁשא ֹור  מה ּבחינה  יֹותר  ּובעל ּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַָּבע ֹומק 

ׁשּׁשר ׁש וכ ּיד ּוע  ּתכלית , אין עד  למ ּטה  ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹה ּוא 

ה ּגל ּוי. מ ּׁשר ׁש למעלה  ה ּוא  ְְְִִֵֶֶַַַָֹההס ּתר 

ÔÈÚ‰Â יד ּוע ּדה ּנה  הא ֹור ֹות 60ּבזה , ׁשּבכלל ּות  ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַָָָָ

יׁשר ' 'א ֹור  יׁש מ ּלמעלה , ְְְִִִֵַַָָָָה ּנמ ׁשכים 

ׁשּמאיר  הא ֹור  ה ּוא  יׁשר ' 'א ֹור  ח ֹוזר '. ְִֵֵֶָָָו'א ֹור 

ונקרא  כ ּו', ה ּׁשמ ׁש א ֹור  ּכמ ֹו למ ּטה , ְְְְְְִִֶֶַַַָָָמ ּלמעלה 

ה ּוא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּׁשא ֹור  מה  ענין וה ּוא  'יֹום ', ְְְִֵֵֶַַּבׁשם 
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גם 58) וראה ואילך. תכא ע ' לנ"ך האמצעי  אדמו"ר במאמרי  אסתר, ותוסף  מ "ש ענין להבין והנה ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). שצז ע ' (שם הזהב  שרביט  את לאסתר המלך ויושט  ד"ה - שלפניו חדש 59)במאמר זהר נז. תיקון סוף  תקו"ז ראה

יט . תיקון תקו"ז גם וראה סע "ג. לד, (שער 60)יתרו לט  שער חיים עץ  פכ"ב . והנהגה) מהות (שער ח  שער פרדס  ראה

ואילך. סע "א תרמו, ח "ג נח  אוה"ת ב . צב , שלח  ואילך. ג עו, אחרי  האמצעי  לאדמו"ר ביאוה"ז טו. דרוש ומ "ד) מ "ן

ובכ"מ .
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יד     

ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו ּתכלית , אין עד  מ ּטה  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלמ ּטה 

ּדיּו"ד 61לעיל  לג ּני" "ּבאתי ההיל ּולא  מהמ ׁש) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

עד 62ׁשבט  האלקי הא ֹור  הת ּפּׁשט ּות  ענין ׁשה ּוא  ( ְְְְֱִִִֶַַַָָָֹ

מ ּטה  ֿ ידי 63למ ּטה  ׁשעל  מה  ה ּוא  ח ֹוזר ' ו'א ֹור  . ְְְֵֵֶַַַַָָ

העלם  ׁשל  ּבא ֹופן למ ּטה  ּבע ֹולם  האדם  ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָעב ֹודת 

מה ּבחינה  נמ ׁש ועקתא , צרה  ּומצר , ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהס ּתר 

ה ּגב ּורה  ּכח  ׁשּמּצד  קץ ', אין עד  מעלה  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּד'למעלה 

ּבׁשם  נקרא  ׁשּכלל ּות ֹו וההעלם , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוה ּצמצ ּום 

לפי  ה ּוא  זה  וכל  וה ּגל ּוי. הא ֹור   הפ ְְְְִִֵֶֶַַָָָ'לילה ',

ּדוקא , ה ּמּטה  ּבבר ּור  ה ּוא  ה ּבריאה  ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּתכלית 

את  לת ּקן ּכדי למ ּטה  ירדה  לא  ה ּנׁשמה  ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

ה ּבהמית  ונפ ׁש ה ּגּוף  את  לת ּקן ּכדי א ּלא  ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעצמ ּה,

ּבע ֹולם  ּבר ּור 64וחלק ֹו נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

ה ּכלים . ּבׁשבירת  למ ּטה  ׁשּנפל ּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָה ּניצ ֹוצ ֹות 

יגיעה  ׁשל  ּבא ֹופן ּבעב ֹודה   צ ֹור יׁש זה  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָּוב ׁשביל 

כ ּו' העב ֹודה 65(יגע ּת א ֹופ ּני ּבׁשני ּוכמ ֹו ּדוקא , ( ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

ֿ ידי 66ה ּנ"ל  (ׁשעל  ּתֹורה ' ו'ע ֹול  ארץ '  ּדר ּד'ע ֹול  ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבעלמא  ה ּנׁשמה  ׁשליח ּות  ּתכלית  נע ׂשית  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהם 

ולכן  כ ּו', ה ּבהמית  ונפ ׁש ה ּגּוף  את  לברר  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדין,

 ּדר ּב'ע ֹול  ׁשהעב ֹודה  ּבזֹו), זֹו להחליפן ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָיכ ֹולים 

ׁשּמתיגע  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּגּוף  יגיעת  ֿ ידי על  היא  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַארץ '

ּוכמ ֹו כ ּו', ה ּנפ ׁש ּפזּור  ׁשל  לא ֹופן עד  ְְְִֶֶֶֶַַַַָָּבפרנסה 

ּובכל  ּובלבנים  "ּבחמר  ּבמצרים  ה ּׁשע ּבּוד  ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹק ֹוׁשי

 ּפר עב ֹודת  ׁשל  ּבא ֹופן ּבּׂשדה " ועל 67ֿעב ֹודה  , ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּוכלל ּות  ה ּגל ּות , ליּסּורי ּבנֹוגע  ֿ זה   ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

ה ּוא  זה  ּבכל  המכ ּון ּכא ׁשר  הע ֹולם , ׁשל  ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוההס ּתר 

ּפקד ּתי" ּד"ּפקד  הענין יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  68ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּב'ע ֹול  העב ֹודה  וכן ה ּגל ּות . מן ליציאה  ְְְֲִִִֵַַָָָָועד 

ּדוקא ,  ּפר ועב ֹודת  יגיעה  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה '

ה 'זהר ' ק ּוׁשיא ,69ּכפיר ּוׁש ּדא  - ק ׁשה  "ּבעבדה  ְְֲֵַַַָָָָָֹֹ
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.(7 ע ' חמ "ג התוועדויות - מנחם (תורת פ "ד יד.67)הנ"ל א, טז.68)שמות ג, א.69)שם קנג, (רע "מ ) ח "ג א. כז, ח "א

    
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡M ‰Ó ÔÈÚƒ¿««∆≈¿«»«»«≈«¿ƒ

שלו  להתגלות גבול  ÏÈÚÏשאין  ‡a˙pL BÓk61CLÓ‰Ó) ¿∆ƒ¿»≈¿≈≈∆¿≈
‡ÏeÏÈ‰‰ ההסתלקות ליום לדפוס שנמסרו  אחד  בהמשך  מאמרים קבוצת «ƒ»

בפסוק שפותח 'המשך ' הריי "צ, הרבי  eÈc"„של  "Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿
ËL62 גם שנה וכמידי  תש"י , בשנת ¿»

אמר  תשכ "ה, זו , שנה שבט ביו "ד 

בו  זה פסוק על  חסידות מאמר  הרבי 

זה  עניין  ÔÈÚביאר  ‡e‰L (∆ƒ¿«
È˜Ï‡‰ B‡‰ ˙eËMt˙‰ ללא ƒ¿«¿»»¡…ƒ

גםÚ„גבול  hÓÏ‰שמאיר  «¿«»
‰hÓ63‰Ó ‡e‰ 'ÊBÁ B‡'Â . «»¿≈«

Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«»»»
ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ ÌÏBÚa»»¿«»¿∆∆
‰ˆ ,ˆÓe zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈≈«»»

‡˙˜ÚÂ,ומצוקה CLÓסבל  ¿«¿»ƒ¿»
יותר , נעלה ממקור  אלוקי  אור  ומתגלה

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ'c ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»«¿»
,'ı˜ ÔÈ‡ „Ú של האלוקי  הכוח «≈≈
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,ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰Â ‰eb‰«¿»¿«ƒ¿¿«∆¿≈
,'‰ÏÈÏ' ÌLa ‡˜ B˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿»¿≈«¿»

ÈeÏb‰Â B‡‰ CÙ‰ וכשעובדים ≈∆»¿«ƒ
ממשיכים  והצער , הדוחק מתוך  ה' את

הזה. הנעלה האור  Ê‰את ÏÎÂ הטעם ¿»∆
חוזר ' 'אור  ממשיכים זו  שבעבודה לכך 

ישר ' מ'אור  יותר  ÈÙÏהנעלה ‡e‰¿ƒ
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˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙‡∆«¿∆∆««¬ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ64 המסויים החלק ¿∆¿»»
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הזה העולם את (zÚ‚Èולברר  ‰ÚÈ‚È ÏL ÔÙB‡a ‰„BÚa CBˆ LÈ≈∆«¬»¿∆∆¿ƒ»»«¿»

'eÎ65ÈLa BÓÎe ,‡˜Âc («¿»¿ƒ¿≈
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הזה, ‰Ûebבעולם ˙‡ Ï¿»≈∆«
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ÔÙB‡Ï „Ú ‰ÒÙa Ú‚È˙nL∆ƒ¿«≈«««¿»»«¿∆

,'eÎ LÙp‰ eÊt ÏL היגיעה ∆ƒ«∆∆
שהוא  כך  כדי  עד  גדולים והמאמץ

הנפש, מנוחת ואת הריכוז  את מאבד 

ÌÈˆÓa „eaÚM‰ ÈLB˜ BÓÎe¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ
‰„BÚ ÏÎe ÌÈÏe ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿»¬»
˙„BÚ ÏL ÔÙB‡a "‰„Oa«»∆¿∆∆¬«

Ct67,, כפשוטו קשה ויגיעה עבודה ∆∆
ÈeqÈÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ≈
ÌÏÚ‰‰ ˙eÏÏÎe ,˙eÏb‰«»¿»«∆¿≈

,ÌÏBÚ‰ ÏL zÒ‰‰Â שכדי ¿«∆¿≈∆»»
ה' בעבודת צורך  יש עליהם להתגבר 

גדולה יגיעה ‰ÔeÎÓמתוך  L‡k«¬∆«¿À»
ŒÏÚLהמטרה  È„k ‡e‰ ‰Ê ÏÎa¿»∆¿≈∆«

„˜t"c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿»…
"Èz„˜t68 לבני נמסרה שבו  הלשון  »«¿ƒ

הגאולה בשורת במצרים »¿ÚÂ„ישראל 
˙eÏb‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈÏ בא זה שכל  ƒƒ»ƒ«»

'עול  שנקראת פרך ' ה'עבודת ֿ ידי  על 

ארץ'. ÏBÚ'aדרך  ‰„BÚ‰ ÔÎÂ¿≈»¬»¿
'‰Bz במגע בא האדם אין  שבה אף »
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טו     

ל ּבּון  ּדא  - ּובלבנים  ֿ וח ֹומר , קל  ּדא  - ְְִִִֵֶֶַַָָֹּבחמר 

ּבדר ּוׁשי  א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּבאר ּוּכה  (ּכמבאר  ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹהלכתא "

ׁשמ ֹות  ׁשּזה ּו70ּפר ׁשת  ׁשּבזה ), הענינים  ּפרטי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ה ּפל ּפּול  אריכ ּות  מ ּצד  ּבּתֹורה , ה ּגל ּות  ְְֲִִִִַַַַַָָענין

והינּו, כ ּו', ה ּקּוׁשיֹות  ּבר ּבּוי ּבבלי' ְְְְְְְִִֶַַַַׁשּב'תלמ ּוד 

ה ּוא  הרי  ל ּקּוׁשיא , ה ּתר ּוץ  את  ׁשּמֹוצא  ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּקֹודם 

זה  על  ּומתמרמר  ל ֹו, ּומר  ׁשרע  ּומ ּצב  ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָּבמעמד 

ה ּגיע  לא  ועדין ה ּקֹודמת , ה ּסברא  ל ֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאבדה 

ׁשל  וההס ּתר  ההעלם  מ ּצד  ה ּנכ ֹונה , ה ּסברא  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאל 

ּומ ּתֹו ה ּיגיעה  ֿ ידי על  ּדוקא   א ְְְְִִֵַַַַַָָה ּקּוׁשיֹות .

הרי  כ ּו', ה ּקּוׁשיֹות  ׁשל  וההס ּתר  וההעלם  ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהח ׁש

לעל ּוי  ׁשּבא  ועד  הלכתא ", "ל ּבּון לידי ּבא  ְְְִִִִֵֶַָָָָה ּוא 

ל ֹו" ל ּמח ּכה  ּבמ ּלי 71ּד"יע ׂשה  ּדדחקין למאן , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

'א ֹור 72ּדח ּוכמתא  ׁשהמ ׁשכת  ּבזה , הענין ּוכלל ּות  . ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָ

מ ּתֹו וה ּיגיעה  העב ֹודה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשית  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָח ֹוזר '

ׁשּצרי) "לילה " - והח ׁש וההס ּתר  ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההעלם 

וה ּגל ּוי  הא ֹור  המ ׁשכת  ּבֹו ׁש"לילה 73לפעל  ועד  , ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

יאיר " יׁשר '74ּכּיֹום  מ 'א ֹור  יֹותר  למעלה  היא  ,( ְְִִֵֵַַָָָָ

ּומ ּצב  ּבמעמד  האדם  עב ֹודת  ֿ ידי על  ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָּׁשּנמ ׁש

יר ּוׁשלמי' ּב'תלמ ּוד  ּכמ ֹו ּביגיעה ,  צ ֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַָּׁשאין

מק ֹומ ֹות  ּבכ ּמה  ּבאר ּוּכה  ּבד ּבּור 75ֿ(ּכמבאר  וגם  , ְְְְְֲִַַַַָָָֹ

מ ֹו"ח  לכ "ק  לבס ּומי איניׁש ח ּיב  ְְְִִִִֵַַַָה ּמתחיל 

תרפ "א  מ ּׁשנת  ).76אדמ ֹו"ר  ְְִַַ

˙eiËÙe ּגּופא יׁשר ' ּב'א ֹור  ּגם  ה ּנה  יֹותר , ƒ¿»ƒְִֵֵַָָָ

מ ּלמעלה  ׁשּנמ ׁש הא ֹור  ְְְִִֶֶַָָָ(ׁשה ּוא 

להאיר  האדם , ּבעב ֹודת  וכן הע ֹולם , את  ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלהאיר 

האדם " זה  קטן ה "ע ֹולם  עב ֹודת ֹו77את  ׁשּתהיה  , ְֲִֶֶֶֶָָָָָָָָ

עב ֹודה ), ליכטיקע  א  וגל ּוי, א ֹור  ׁשל  ְְְֲִִִֶֶֶַָּבא ֹופן

"יֹום  א ֹופ ּנים , ׁשני יׁש - "יֹום " ּבׁשם  ְְְִִֵֵֵֶַָׁשּנקרא 
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א.70) נא, א. ג.71)מט , סד, ואילך.72)ישעי ' עח  ע ' תרס "ו המשך וראה ב . קל, (כמבואר 73)זח "א האמונה ענין ע "י  החל

(ראה  טומאה שערי  במ "ט  משוקעים בנ"י  היו במצרים שבהיותם שלמרות כך, כל גדול שכוחה פ "ד), ההוא בלילה בד"ה

תקיט ). רמז הושע  רמ . רמז בשלח  יל"ש לא. יד, בשלח  (מכילתא ממצרים נגאלו האמונה בזכות הנה יתרו), ר"פ  חדש זהר

יב .74) קלט , ואילך).75)תהלים ב  (כב , ואילך פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי  ואילך. צ  ע ' תרס "ו המשך

ואילך.76) 121 ע ' תש"ח  ואילך. קצד ע ' תרפ "א (ק ,77)סה"מ  לתחלתו קרוב  תס "ט  תקו"ז ב . לג, זח "ג ג. פקודי  תנחומא

    
L ÔÙB‡a'‰Ê'‰ LeÈÙk ,‡˜Âc Ct ˙„BÚÂ ‰ÚÈ‚È Ï69 ¿∆∆¿ƒ»«¬«∆∆«¿»¿≈«…«

לידי  בא שהדבר  כפי  במצרים הפרך  עבודת על  בתורה האמור  את המבאר 

התורה  בלימוד  ˜ÈLe‡ביטוי  ‡c  ‰L˜ ‰„Úa",קושיה ÓÁaזו  «¬…»»»»¿»¿…∆
ÓBÁÂŒÏ˜ ‡c , וחומר ֿ קל  ‰ÎÏ˙‡"זה ÔeaÏ ‡c  ÌÈÏe »««∆ƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿¿»

הלכה  ליבון  ke‡a‰זה ‡Ók)«¿…»«¬»
ÈLe„a 'B‡ ‰B˙'a מאמרי ¿»ƒ¿≈

של  BÓL˙החסידות ˙Lt70 »»«¿
‰ÊaL ÌÈÈÚ‰ ÈËt¿»≈»ƒ¿»ƒ∆»∆
בעבודת  מהם אחד  כל  של  והמשמעות

e‰fLה' קושיות הלימוד ), עם ∆∆
ֿ וטריא  ושקלא »¿ÔÈÚƒותירוצים

˙eÏb‰ לביטוי בא שהוא כפי  «»
˙eÎÈ‡ „vÓ ,‰Bza«»ƒ«¬ƒ
'ÈÏa „eÓÏ˙'aL ÏetÏt‰«ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ

ובירור  הדברים סגנון  הוא שבו  ההלכה

,eÈ‰Â ,'eÎ ˙BÈLew‰ Èeaa¿ƒ«¿¿«¿
ıez‰ ˙‡ ‡ˆBnL Ì„BwL∆∆∆≈∆«≈

‡e‰ È‰ ,‡ÈLewÏ את הלומד  «¿»¬≈
בבלי  בתלמוד  «¬»¿ÓÚÓa„הסוגיה

,BÏ Óe ÚL vÓe«»∆««
BÏ ‰„‡pL ‰Ê ÏÚ ÓÓ˙Óeƒ¿«¿≈«∆∆∆∆¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙Ó„Bw‰ ‡q‰«¿»»«∆∆«¬«ƒ…
,‰BÎp‰ ‡q‰ Ï‡ ÚÈb‰ƒƒ«∆«¿»»«¿»

נובע  הזה ‰‰ÌÏÚוהקושי  „vÓƒ««∆¿≈
C‡ .˙BÈLew‰ ÏL zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆«¿«

שני  ‰ÚÈ‚i‰מצד  È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿ƒ»
פרך  לעבודת שנמשלה הגדולה

ÌÏÚ‰‰Â CLÁ‰ CBzÓeƒ«…∆¿«∆¿≈
,'eÎ ˙BÈLew‰ ÏL zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆«¿
ÔeaÏ" È„ÈÏ ‡a ‡e‰ È‰¬≈»ƒ≈ƒ

"‡˙ÎÏ‰ כל מתוך  לברר  ומצליח ƒ¿¿»
למעשה, ההלכה פסק את האריכות

ÈeÏÚÏ ‡aL „ÚÂ המיוחד היתרון  ¿«∆»»ƒ
יגיעה  ידי  על  התורה בלימוד  שיש

"BÏ ‰kÁnÏ ‰NÚÈ"c71, על ¿«¬∆«¿«∆
זולתך  אלוקים ראתה לא "עין  זה, פסוק

בזוהר  כתוב לו " למחכה יעשה

ÈlÓaשהכוונה  ÔÈ˜Á„c Ô‡ÓÏ¿»¿»¬ƒ¿ƒ≈
‡˙ÓÎeÁc72 שמתייגעים אלה ¿¿¿»

ומבואר  התורה, לימוד  חכמה, בדברי 

מתוך  למעשה הלכה לפסוק כדי  הנדרשת ליגיעה במיוחד  שהכוונה בחסידות

והפלפולים. ֿ וטריא והשקלא האריכות

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe'ה עבודת לגבי  לעיל , האמור  של  הכללי  התוכן  ¿»»ƒ¿»¿∆
הוא  חוזר ' שב'אור  והיתרון  חוזר ' ו 'אור  ישר ' 'אור  של  »«¿»∆ÎLÓ‰L˙באופן 

'ÊBÁ B‡' אלוקות המשכת ≈
מצד  מהתעוררות כתוצאה מלמעלה

למטה È„ÈŒÏÚהאדם ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈
CBzÓ ‰ÚÈ‚i‰Â ‰„BÚ‰»¬»¿«¿ƒ»ƒ
 CLÁ‰Â zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿«…∆
Ba ÏÚÙÏ CÈvL) "‰ÏÈÏ"«¿»∆»ƒƒ¿…

עצמו  ‰‡Bבהעלם ˙ÎLÓ‰«¿»«»
ÈeÏb‰Â73ÌBik ‰ÏÈÏ"L „ÚÂ , ¿«ƒ¿«∆«¿»«
"È‡È74, יאיר עצמו  שהלילה עד  »ƒ

לעיל  ÏÚÓÏ‰כמבואר  ‡È‰ ,(ƒ¿«¿»
CLÓpM 'LÈ B‡'Ó ˙BÈ≈≈»»∆ƒ¿»
„ÓÚÓa Ì„‡‰ ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿«¬»
,‰ÚÈ‚Èa CBˆ ÔÈ‡M vÓe«»∆≈∆ƒƒ»

'ÈÓÏLeÈ „eÓÏ˙'a BÓk שבו ¿¿«¿¿«¿ƒ
כמו  ותירוצים וקושיות דיונים אין 

בבלי  ke‡a‰בתלמוד  ‡Ók)«¿…»«¬»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa75Ì‚Â , ¿«»¿¿«

LÈÈ‡ iÁ ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
ÈÓeÒÏ מאמר להתבסם, אדם חיים ƒ¿≈
פורים ‡„"BÓשל  Á"BÓ ˜"ÎÏ¿«¿

‡"Ù˙ ˙MÓ76.( ƒ¿«
,˙BÈ ˙eiËÙe לאמור בנוסף ƒ¿»ƒ≈

על  חוזר ' 'אור  של  היתרון  על  לעיל 

כללי  באופן  ישר ' Ìb'אור  ‰p‰ƒ≈«
‡Ùeb 'LÈ B‡'a עצמו ¿»»»

ÍLÓpL B‡‰ ‡e‰L)∆»∆ƒ¿»¿
‰ÏÚÓlÓ למטה˙‡ È‡‰Ï ƒ¿«¿»¿»ƒ∆

,Ì„‡‰ ˙„BÚa ÔÎÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿≈«¬«»»»
‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ"‰ ˙‡ È‡‰Ï¿»ƒ∆»»»»∆

"Ì„‡‰77B˙„BÚ ‰È‰zL , »»»∆ƒ¿∆¬»
‡ ,ÈeÏ‚Â B‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ«

,‰„BÚ Ú˜ÈËÎÈÏ מאירה עבודה ƒ¿ƒ∆¬»
'אור  של  מהעבודה בשונה ומוארת,

גדולה  ויגיעה בעבודה שכרוכה חוזר '

והצער  הדחק מתוך  ˜pL‡והיא ,(∆ƒ¿»
ישר ' "ÌBÈ"'אור  ÌLa הגילוי עניין  ¿≈
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טז     

ׁשהא ֹור  הינּו ה ּזה ", "יֹום  הה ּוא ". ו"יֹום  ְְֶֶֶַַַַָה ּזה "

למ ּטה  ׁשּגם  ּבא ֹופן ּבגל ּוי  למ ּטה  מת ּפּׁשט  ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאלקי

ּבעב ֹודה  נמ ׁש [ּומ ּזה  אלקי א ֹור  ׁשּזה ּו ְְֱֲִִִִֶֶֶַָָֹיֹודעים 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּומצ ֹות , הוי'78ּדת ֹורה  ה ּזה  ה ּיֹום  ְְֲִֶֶַַַָָָָ

וג ֹו', הא ּלה  הח ּקים  את  לע ׂשֹות  מצ ּו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹֻאלקי

ּבּיֹום  ּבֹו ּכאל ּו חד ׁשים , ּבעיני יהיּו יֹום  ְְְְֲִִִֵֶֶַָָׁשּבכל 

עליהם  הענין 79נצט ּוית  ה ּוא  מ ּזה  ּולמעלה  .[ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהא ֹור  ּכפי ׁשּזה ּו (למעל ּיּותא ), הה ּוא " ְְְֲִִֶֶֶַַָָּד"יֹום 

עדין  ה ּוא  א ּלא  מ ּטה , למ ּטה  ׁשּנמ ׁש ק ֹודם  ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָה ּוא 

ּבׁשר ׁשֹו ּובטל  ּכל ּול  ׁשה ּוא  ּכפי ועד  ְְְְְְִֵֶַַָָָָלמעלה ,

ול ֹומר  עליו לה ֹור ֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ׁשאז ְְְְִֶֶַָָָָּומק ֹור ֹו,

יׁש ֿ כן ּוכמ ֹו ּגל ּוי. ׁשל  ּבא ֹופן ׁשאינֹו ּכיון ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָ"זה ",

ׁשּנקרא ׁשנ  ח ֹוזר ', ה 'א ֹור  ּבהמ ׁשכת  א ֹופ ּנים  י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

הה ּוא ". ו"לילה  ה ּזה " "לילה  "לילה ", ְְְְְֵֶַַַַַָָָּבׁשם 

ח ֹוזר ' ּד'א ֹור  ("זה ") ה ּגל ּוי ה ּוא  ה ּזה " ְְִֵֶֶַַַָ"לילה 

"לילה "), - והח ׁש ההעלם  מ ּתֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ(ׁשּבא 

יׁשר ' ּד'א ֹור  מה ּׁשר ׁש ּגם  יֹותר  למעלה  ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשר ׁשֹו

"לילה  יֹותר , נעלית  ּבחינה  ויׁש הה ּוא "). ְְְֲִֵֵֵַַַָָ("יֹום 

לגמרי  ׁשּלמעלה  לבחינה  ׁשּמּגיעים  הינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהה ּוא ",

יׁשר ') ('א ֹור  ּד'יֹום ' ה ּגיל ּויים  וגדר  ענין ְְְִִִִֶֶַָָָָמ ּכל 

ּבחינת  ׁשּזה ּו ּכיון ח ֹוזר '), ('א ֹור  ְְְִֵֵֶֶַַָָו'לילה '

'א ֹור  ּגם  ּכֹולל  מ 'א ֹור ', (ׁשּלמעלה  ְְֵֵֶַַַָָה 'ּמא ֹור '

(ּכמ ֹו 'מא ֹור ' מ ּבחינת  ּגם  למעלה  ועד  ְְְְְִִֵַַַַָָח ֹוזר '),

ּבאר ּוּכה ). לעיל  ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנת ּבאר 

ÏÚÂ ּבּיֹום ּפני אס ּתיר  הס ּתר  "ואנכי נאמר  זה  ¿«ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹ

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  מבאר  ּדה ּנה , 80הה ּוא ". ְְְִֵַָָֹ

ּכמ ֹו ֿ לבא , לעתיד  על  קאי הה ּוא " ְְִֵֶַַַָָָֹׁש"ּבּיֹום 

זה ,81ׁשּכת ּוב  אלקינּו ה ּנה  הה ּוא  ּבּיֹום  ואמר  ְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

הה ּוא ", "ּבּיֹום  ּדבחינת  ("זה ") ה ּגל ּוי יהיה  ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשאז

ׁשּנקרא  ח ֹוזר ' 'א ֹור  והן 'יֹום ', ׁשּנקרא  יׁשר ' 'א ֹור  (הן ה 'א ֹור ' ּבחינת  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהינּו,

- ח ֹוזר ' ו'א ֹור  הה ּוא ", "י ֹום  - יׁשר ' ('א ֹור  ּומק ֹור ֹו ּבׁשר ׁשֹו ׁשה ּוא  ּכפי ְְְְְְִֵֶַַָָָָ'לילה ')
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א). קא, טז.78)ב . כו, יג.79)תבוא יא, עקב  פירש"י  וראה עה"פ . שער 80)פירש"י  אורה שערי  וראה א. צב , ד. צ , מג"א

.(57 ע ' חמ "ג התוועדויות - מנחם (תורת סמ "ב  פורים שיחת גם וראה ב ). (נז, פ "י  מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים

ט .81) כה, ישעי '

    
ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ , עצמו הגילוי  בעניין  דרגות שתי  ‰f‰"שהם ÌBÈ" ≈¿≈«ƒ«∆

הגילוי  ‰‰e‡"תכלית ÌBÈ"Â אך מופחת לגילוי  ביטוי  הוא שלכאורה ¿«
ומפרט. שממשיך  כפי  יותר , עוד  נעלה בעניין  מדובר  דבר  של  "ÌBÈלאמיתו 

ËMt˙Ó È˜Ï‡‰ B‡‰L eÈ‰ ,"‰f‰ ומאירÈeÏ‚a ‰hÓÏ «∆«¿∆»»¡…ƒƒ¿«≈¿«»¿ƒ
‰hÓÏ ÌbL ÔÙB‡a בעולם ¿∆∆«¿«»

מעלימים  עצמם שמצד  ובנבראים

האלוקי  האור  על  ÌÈÚ„BÈ¿ƒומסתירים
לכך  מודעים ‡Bמכירים, e‰fL∆∆

‰fÓe] È˜Ï‡ בגילוי מההכרה ¡…ƒƒ∆
B˙c‰האלוקות ‰„BÚa CLÓƒ¿»«¬»¿»

e˙kM ‰Ó ,˙BˆÓe78ÌBi‰ ƒ¿«∆»«
EeˆÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰f‰«∆¬»»¡…∆¿«¿
‰l‡‰ ÌÈwÁ‰ ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆«Àƒ»≈∆
EÈÈÚa eÈ‰È ÌBÈ ÏÎaL ,'B‚Â¿∆¿»ƒ¿¿≈∆
ÌBia Ba eÏ‡k ,ÌÈL„Á¬»ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈÏÚ ˙ÈeËˆ79 ההתייחסות ƒ¿«≈»¬≈∆
היום  כאילו  חדש, כדבר  ומצוות לתורה

נובעת  לראשונה, כך  על  הציווי  ניתן 

בעולם  המאיר  האלוקי  באור  ].מהכרה
ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆»ƒ¿»

) "‡e‰‰ ÌBÈ"c הביטוי וכאן  ¿«
הוא  העלם, על  שמורה לשון  "ההוא,

ÈÙk e‰fL ,(‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»∆∆¿ƒ
‡e‰ B‡‰L הע ליון במקורו  ∆»
CLÓpL Ì„B˜ בגלוי לרדת ולהאיר  ∆∆ƒ¿»

ÔÈ„Ú ‡e‰ ‡l‡ ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»∆»¬«ƒ
ÏeÏk ‡e‰L ÈÙk „ÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿ƒ∆»

BB˜Óe BLLa ÏËe ואינו »≈¿»¿¿
עצמה, בפני  כמציאות ומתגלה נמשך 

˙BB‰Ï LÙ‡ŒÈ‡ Ê‡L∆»ƒ∆¿»¿
"Ê‰",להצביע  ÓBÏÂ ÂÈÏÚ»»¿«∆

ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿∆∆ƒ
מגילוי .אלא  למעלה

ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈¿≈«ƒ
,'ÊBÁ B‡'‰ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»«»≈
,"‰ÏÈÏ" ÌLa ‡˜pL∆ƒ¿»¿≈«¿»

"‰f‰ ‰ÏÈÏ" והסתר ועם העלם «¿»«∆
גילוי  של  לשון  "זה", עליו  נאמר  זאת

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â הסתר של  לשון  ¿«¿»«
‰ÈeÏbכפול . ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ

) 'ÊBÁ B‡'c ("‰Ê") אור ∆¿≈
‰‰ÌÏÚוגילוי  CBzÓ ‡aL∆»ƒ«∆¿≈

LM‰Ó Ìb ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ BLML ,("‰ÏÈÏ"  CLÁ‰Â¿«…∆«¿»∆»¿¿«¿»≈«≈«…∆
("‡e‰‰ ÌBÈ") 'LÈ B‡'c נעלה ההעלם ששורש לעיל  כמבואר  ¿»»«

הגילוי . ‰eÈמשורש ,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ,˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ»«¬≈≈«¿»««¿
„‚Â ÔÈÚ ÏkÓ ÈÓ‚Ï ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁÏ ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ»ƒ¿»¿∆∆
('LÈ B‡') 'ÌBÈ'c ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿»»

,('ÊBÁ B‡') '‰ÏÈÏ'Â דרגה ¿«¿»≈
של  ולהגבלות להגדרות שמעל  נעלית

ו 'העלם' ÈÁa˙'גילוי ' e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆¿ƒ«
'B‡n'‰ האור (ÏÚÓlL‰מקור  «»∆¿«¿»
'B‡'Ó הארה אלא שאינו  ≈

הוא  ולכן  מה'מאור ', והתפשטות

'אור ' של  דרגה מכל  ≈ÏÏBkלמעלה
‰ÏÚÓÏ „ÚÂ ,('ÊBÁ B‡' Ìb«≈¿«¿«¿»

Ìb אפילו'B‡Ó' ˙ÈÁaÓ «ƒ¿ƒ«»
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk)¿∆ƒ¿»≈¿≈

(‰ke‡a מכל למעלה הוא כי  «¬»
הגדרה.

‰Ê ÏÚÂ"ההוא "בלילה בחינת על  ¿«∆
העלם  של  מצב היא פשוטו  שלפי 

א  כפול , העניינים והסתר  בפנימיות בל 

ולמעלה  מגילויים שלמעלה העלם זהו 

הגדרה, "ÈÎ‡Âמכל  Ó‡∆¡«¿»…ƒ
ÌBia Èt ÈzÒ‡ zÒ‰«¿≈«¿ƒ»««
‡Ó ,‰p‰c ."‡e‰‰«¿ƒ≈¿…»

'B‡ ‰B˙'a80 הזקן לאדמו "ר  ¿»
È‡˜ "‡e‰‰ ÌBia"L מכווןÏÚ ∆««»≈«

e˙kL BÓk ,‡ÏŒ„È˙ÚÏ81 ¿»ƒ»…¿∆»
‡e‰‰ ÌBia Ó‡Â הגאולה בזמן  ¿»«««

‰È‰È Ê‡L ,‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆∆»ƒ¿∆
ÌBia" ˙ÈÁc ("‰Ê") ÈeÏb‰«ƒ∆ƒ¿ƒ««
'B‡'‰ ˙ÈÁa ,eÈ‰ ,"‡e‰‰««¿¿ƒ«»

אור ( של  המדרגות '‡Bבכל  Ô‰≈
B‡' Ô‰Â ,'ÌBÈ' ‡˜pL 'LÈ»»∆ƒ¿»¿≈
ÈÙk ('‰ÏÈÏ' ‡˜pL 'ÊBÁ≈∆ƒ¿»«¿»¿ƒ
B‡') BB˜Óe BLLa ‡e‰L∆¿»¿¿

Y 'LÈ הוא שלו  ומקור  שהשורש »»
B‡'Âבחינת  ,"‡e‰‰ ÌBÈ"«¿

Y 'ÊBÁ הוא שלו  ומקור  שהשורש ≈
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יז     

ֿ לבא , (לעתיד  אז יהיה  לזה  ונֹוסף  ה ּזה "). ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ"לילה 

ׁשהיא  "ּפני", ּדבחינת  ה ּגל ּוי ּגם  הה ּוא ") ְִִִִֶַַַַַַָ"ּבּיֹום 

(הינּו הה ּוא " "יֹום  לג ּבי אס ּתיר " ּד"הס ּתר  ְְְְְְִֵֵֶַַַַַּבא ֹופן

ה ּבחינה  מר ּגיׁש אינֹו הה ּוא " "ּבּיֹום  ְְְִִִֵֶַַַַַָׁשּבחינת 

אתיּדע  ולא  ידע  ּדלא  ריׁשא   ּדר ֿ ועל  ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּד"ּפני",

ּבריׁשא  ּדהוה  (ׁשה ּוא 82מה  הה ּוא " "לילה  - ( ְְֲֵֶַַַַָָָ

מ ּוס ּתר , עצמ ֹו ׁשההס ּתר  אס ּתיר ", "הס ּתר  ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּכמ ֹו

העב ֹודה  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וכל  א ). סעיף  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָּכּנ"ל 

ּדוקא  ּגּופא  ּוב ּלילה  "לילה ", - ה ּגל ּות  ְְְְִַַַַַַָָָָָּבזמן

ּדמ ׁשיחא , ּדעקבתא  ּבדרא  ה ּלילה , ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָּבת ֹוקף 

ּומ ּצב  "לילה ּבמעמד  ּכפ ׁשּוט ֹו, אס ּתיר " ּד"הס ּתר  ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

ּבאים  ֿ ידיֿזה  על  ׁשּדוקא  לגריע ּותא , ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהה ּוא "

ׁשּלמעלה  ּבחינה  למעל ּיּותא , הה ּוא " ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָל "לילה 

ּכּנ"ל . ויֹום , ְְִַַַָמ ּלילה 

'א ֹור p‰Â‰ו) ּבמעלת  לעיל  האמ ּור  ֿ ּפי על  ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

לה ֹוסיף  יׁש יׁשר ', 'א ֹור  על  ְִֵֵַָָח ֹוזר '

'הלכ ֹות ', לג ּבי ּגם  ה ּפּורים  ּדחג  העל ּוי ְְְֲִִֵֵַַַַָָּבבא ּור 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ׁשניהם  עתידין 83ׁשעל  ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

וכל  ה ּנביאים  ספרי ּכל  ּכא ׁשר  ּגם  ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּבטל ,

והענין  ה ּמׁשיח . לימ ֹות  ליּבטל  עתידין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָה ּכת ּובים 

אין  והלכ ֹות  אס ּתר  ׁשּמגלת  ּבּטעם  ּדה ּנה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזה ,

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  מבאר  ליּבטל , לפי 84עתידין ׁשּזה ּו , ְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹ

ה ּטבע ,  ּבדר מל ּוּבׁש היה  ּפּורים  ׁשל  ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשה ּנס 

נעלית  מ ּמדרגה  נמ ׁש זה  ׁשּנס  מ ּובן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומ ּזה 

למ ּטה  לבא  יכ ֹולה  מעלת ּה ּגֹודל  ׁשּמּצד  ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּביֹותר ,

ּכמ ׁשל  ה ּטבע , ּבלב ּוׁשי להתל ּבׁש ועד  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּביֹותר ,

עד  ּגד ֹותיה  ּכל  על  ׁשּנתמ ּלאה  יין ׁשל  ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָחבית 

ההלכ ֹות , ּבענין ּגם  ה ּוא  וכן לח ּוץ . ְְְְֲִִֵֶַַַַַָׁשּנׁשּפ

עילאה  חכמה  ּבחינת  התל ּבׁשּות  יׁשנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהן

ל 'הלכ ֹות ', ּבנֹוגע  ׁשּגם  [וזה ּו ּגׁשמ ּיים  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבדברים 

כ ּו'85מ ּובא  לאח ֹוריו רא ׁשֹו ׁשּמחזיר  ה ּצבי ׁשעינֹו86מ ׁשל  ה ּצבי מ ׁשל  ּבד ּוגמת  , ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אבל  ג ]. סעיף  ּכּנ"ל  לפ ּורים , ּבנֹוגע  ׁשה ּובא  ּפת ּוחה , אחת  ועינֹו קמ ּוצה  ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחת 
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א).82) פרק  (ריש ב  קעו, דצניעותא) (ספרא לזח "ב  רשב "י  מאמרי  שער ע "ב . ריש רפח , (אד"ז) זח "ג ירושלמי83)ראה ראה

הי "ח . פ "ב  מגילה הל' רמב "ם ה"ה. פ "א ואילך.84)מגילה ד צ , סע "ב .85)מג"א צד, שם א.86)תו"א יד, זח "ב  ראה

    
(ÏŒ„È˙ÚÏ‡,בחינת  Ê‡ ‰È‰È ‰ÊÏ ÛÒBÂ .("‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆¿»¿∆ƒ¿∆»¿»ƒ»…

Èt" ˙ÈÁc ÈeÏb‰ Ìb ("‡e‰‰ ÌBia" הכתוב לשון  כהמשך  " ««««ƒƒ¿ƒ«»«
פני ", אסתיר  הסתר  ההוא "פני "È‰L‡"ביום כפול בחינת בהסתר  מוסתרת ∆ƒ

˙ÈÁaL eÈ‰) "‡e‰‰ ÌBÈ" Èa‚Ï "ÈzÒ‡ zÒ‰"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿≈«¿ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ«
LÈbÓ BÈ‡ "‡e‰‰ ÌBia"««≈«¿ƒ

"Èt"c ‰ÈÁa‰ ממנו הנעלית «¿ƒ»¿»«
ממנו , LÈ‡ונעלמת CcŒÏÚÂ¿«∆∆≈»

‰Ó ÚcÈ˙‡ ‡ÏÂ Ú„È ‡Ïc¿…»«¿…∆¿»««
‡LÈa ‰Â‰c82 ההעלם בחינת «¬»¿≈»

"ראש  בזוהר  נקראת מגילוי  שלמעלה

באחד  וכמובא נודע" ולא ידע שלא

ראשים  שלושה בזוהר : המקומות

מזה. למעלה וזה זה לתוך  זה נגלפו ,

המכוסה  סתימאה חכמה אחד , ראש

ראש  סתומה, זו  וחכמה נפתחת, ואינה

ראש  החכמות; שאר  של  הראשים לכל 

דכל  סתימא קדישא, עתיקא עליון ,

שאינו  ראש הראשים, כל  ראש סתימין ;

ולא  היה ראש מה נודע ולא ידע,

ולא  בחכמה לא נדבק שלא זה בראש

– ‰‰e‡"בסכלות...) ‰ÏÈÏ" שתי «¿»«
הסתרה של  BÓkלשונות ‡e‰L)∆¿

zÒ‰‰L ,"ÈzÒ‡ zÒ‰"«¿≈«¿ƒ∆«∆¿≈
ÛÈÚÒ Ï"pk ,zÒeÓ BÓˆÚ«¿¿»««¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .(‡¿»∆«¬∆«¿≈
 ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿««»

‡Ùeb ‰ÏÈle ,"‰ÏÈÏ" עצמו «¿»««¿»»
‡„a ,‰ÏÈl‰ Û˜B˙a ‡˜Âc«¿»¿∆««¿»¿»»

,‡ÁÈLÓc ‡˙˜Úc של בדור  ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
קרוב  הגלות, בסוף המשיח, עקבות

גוברים, והחושך  הגלות שאז  לגאולה

zÒ‰"c vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿«¿≈
‰ÏÈÏ" ,BËeLÙk "ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿«¿»

,‡˙eÚÈ‚Ï "‡e‰‰ והסתר העלם «ƒ¿ƒ»
כפשוטו  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰קשה ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆

לעיל  (כמבואר  עצמו  ההעלם מתוך 

גורם  הוא עצמו  שההעלם באריכות

עבודת  וכן  ביותר  הגדול  לגילוי  וסיבה

את  פועל  פרך ' 'עבודת יגיעה, מתוך  ה'

גדול ) הכי  ÏÈÏ"Ï‰העילוי  ÌÈ‡a»ƒ««¿»
‰ÈÁa ,‡˙eiÏÚÓÏ "‡e‰‰«¿«¬ƒ»¿ƒ»

,ÌBÈÂ ‰ÏÈlÓ ‰ÏÚÓlL למעלה ∆¿«¿»ƒ«¿»¿
ו 'גילוי ' 'העלם' של  »»Ï"pk.מהגדרים

'ÊBÁ B‡' ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â על שנמשך  ¿ƒ≈«ƒ»»¿≈¿«¬«≈
יגיעה, ידי  על  ובפרט האדם, עבודת LÈ'ידי  B‡' ÏÚ,מלמעלה שנמשך  «»»

,'˙BÎÏ‰' Èa‚Ï Ìb ÌÈet‰ ‚Ác ÈeÏÚ‰ e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ¿≈»ƒ¿««ƒ«¿«≈¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ Ì‰ÈL ÏÚL83ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÈ‡L ∆«¿≈∆»¿«≈«∆≈¬ƒƒƒ»≈

לבוא, ÈÙÒלעתיד  Ïk L‡k Ìb««¬∆»ƒ¿≈
ÌÈe˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒ
˙BÓÈÏ ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈ƒ

.ÁÈLn‰«»ƒ«
ÌÚha ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«««
ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰Â zÒ‡ ˙Ï‚nL∆¿ƒ«∆¿≈«¬»≈
‡Ó ,ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈¿…»

'B‡ ‰B˙'a84ÈÙÏ e‰fL , ¿»∆∆¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈet ÏL Òp‰L∆«≈∆ƒ»»¿»

Úh‰ C„a את וכשקוראים ¿∆∆«∆«
ואפשר  בגלוי  נראה הנס אין  המגילה

של  שההצלה ישראל בני לחשוב

בהשתלשלות  הייתה המן  מגזירת

הטבע, בדרך  ÔeÓמאורעות ‰fÓeƒ∆»
‰‚„nÓ CLÓ ‰Ê ÒpL∆≈∆ƒ¿»ƒ«¿≈»

,˙BÈa ˙ÈÏÚ יותר נעלה מקור  «¬≈¿≈
מהטבע ממקור  שלמעלה הניסים

d˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL מדריגה של  ∆ƒ«∆«¬»»
˙BÈa,זו  ‰hÓÏ ‡Ï ‰ÏBÎÈ¿»»…¿«»¿≈

,Úh‰ ÈLeÏa LaÏ˙‰Ï „ÚÂ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ÏLÓkƒ¿«»ƒ∆«ƒ
„Ú ‰È˙B„b Ïk ÏÚ ‰‡lÓ˙pL∆ƒ¿«¿»«»¿∆»«

.ıeÁÏ CtLpL∆ƒ¿««
,˙BÎÏ‰‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¬»
˙ÈÁa ˙eLaÏ˙‰ dLÈ Ô‰aL∆»∆∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ«

‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ,עליונה חכמה »¿»ƒ»»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  חכמתו 

ומדברת  בתורה, ועוסקת שנתלבשה

ÌbL e‰ÊÂ] ÌÈiÓLb ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆∆«
‡eÓ ,'˙BÎÏ‰'Ï Ú‚Ba85 ¿≈««¬»»

BL‡ ÈÊÁnL Èv‰ ÏLÓ¿««¿ƒ∆«¬ƒ…
'eÎ ÂÈBÁ‡Ï86ÏLÓ ˙Ó‚e„a , «¬»¿¿«¿«

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚL Èv‰«¿ƒ∆≈««¿»
‡e‰L ,‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚÂ¿≈««¿»∆»
‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,ÌÈeÙÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ««¿ƒ
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יח     

ֿ ידי  ׁשעל  ההמ ׁשכה  ּבין ועיקרי ּגד ֹול  חל ּוק  ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש

ׁשההמ ׁשכה  ה ּפּורים , ּדחג  להמ ׁשכה  ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָההלכ ֹות 

יׁשר ', 'א ֹור  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ההלכ ֹות  ֿ ידי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשעל 

ׁשהא ֹור  מה  רק  ׁשּזה ּו והינּו למ ּטה , ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָמ ּלמעלה 

ה ּגׁשמ ּיים  ּבּדברים  מ ּטה , למ ּטה  עד  ויֹורד  ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָנמ ׁש

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ההלכ ֹות , נתל ּבׁשּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהם 

'א ֹור  ׁשל  ּבא ֹופן היא  ה ּפּורים  ּדחג  ְְְִִֶֶַַַַָָההמ ׁשכה 

ּדחג ׁשה ּנס  וכ ּנ"ל  למעלה , מ ּלמ ּטה  ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָח ֹוזר ',

ה ּטעם ה ּפּור  וזה ּו ּגּופא . ההס ּתר  מ ּצד  ּבא  ים  ְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

למר ּדכי  מתיחס  ההלכ ֹות  נס 87ׁשענין ואיל ּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

ה ּוא  מר ּדכי ׁשל  ענינֹו ּכי לאס ּתר , מתיחס  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפּורים 

ׁשּזה ּו יׁשר '), ('א ֹור  למ ּטה  מ ּלמעלה  ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהמ ׁשכה 

א ּבא ' 'יס ֹוד  ּבחינת  היא  ּכיון 88ׁשּבחינת ֹו א ּלא  , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

אר ֹו א ּבא ' למ ּטה 89ׁש'יס ֹוד  ּגם  נמ ׁש זה  הרי , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

ה ּוא  אס ּתר  ׁשל  ענינּה ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ ּטה ,

ח ֹוזר ' 'א ֹור  ּבחינת  אס ּתיר ", .90"הס ּתר  ְְְִִֵֵַַַ

ׁשני LÈÂז) עם  ה ּנ"ל  ּכל  ּולק ּׁשר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְִִֵֵַַַָ

ּב'ל ּקּוטי  ׁשּנת ּבאר ּו ּפּורים  ׁשל  ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָהענינים 

צו 91ּתֹורה ' ׁשּקֹורין 92ּפר ׁשת  ה ּפר ׁשה  (ׁשּזֹוהי ִִֶֶַַַָָָָָָ

ה ּפּורים  לחג  ּבסמיכ ּות  ׁשנים  ׁשּזה 93ּבכ ּמה  , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

ה ּפּורים  לחג  ׁשּיכ ּות ּה על  ענין 94מ ֹורה  .( ְְִִֶַַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(87.88 שבהערה ובכ"מ .88)תו"א א. צט , א. צג, שם ג.89)תו"א נד, (בהוספות) ויקרא שיחת 90)לקו"ת בארוכה ראה

חוזר. ואור ישר אור וכלים; אורות בחי ' הם ואסתר שמרדכי  ואילך), 357 ע ' חט "ז (לקו"ש דאשתקד בהבא 91)פורים

"שבעת  וענין אהרן" קרבן "זה לענין והשייכות הקשר גם נתבאר ושם זה). (ממאמר ואילך 40 ע ' ח "ז לקו"ש ראה - לקמן

עיי "ש. המילואים", בסמיכות 92)ימי  היא הפסח  דחג הגאולה והרי  הפסח , חג מאמרי  גם ישנם זו שבפרשה לכך נוסף 

לגאולה". גאולה "מיסמך ב ) ו, (מגילה כמארז"ל דפורים, חל 93)לגאולה צו פ ' הש"ק  שיום זו, שנה בקביעות ובפרט 

לט "ז  בנוגע  (ב ) הש "ק , ביום ונכללים מתעלים זה שבשבוע  הפורים ימי  (א) בשתים: היא השייכות שאז - אדרֿשני  בט "ז

חלק  הוא בתורה קס "ד שגם לכך שנוסף  והיינו, כתיב ", יעבור ולא שיתסר.. "ואימא מגילה): (ריש בגמרא איתא אדר

וש"נ), .279 ע ' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת (ראה אמת הלימוד מתורת ע "י  זאת ששוללים הגמרא למסקנת גם הרי 

בענין  המעלה בזה: שאין מה בזה ויש  עכ"פ . שלילי  באופן המגילה) (וקריאת לפורים אדר ט "ז שייך יעבור", "ולא ממ "ש

בו  להיות צריכה ובמילא לפורים, שייך עצמו מצד שהיום - הב ' בענין והמעלה חיובי ; באופן היא שהשייכות - הא'

שבת). דערב  ("טרח ") מהעבודה כתוצאה ממילא, בדרך בשבת", ד"יאכל באופן רק  (ולא דפורים של"ה 94)העבודה ראה

    
שמעון  לרבי  הלך  הגדול ... חייא רבי  וקיצור ), בתרגום (להלן  בזוהר  כמובא

האילים, לעפר  או  לצבי  לך  ודמה דודי  ברח אומר , שהיה שמע יוחאי , בר 

אלא  מתרחק, ולא הולך  לא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שיהיה ישראל  של  תאוותם

כעופר  או  הצבי  כמו  עושה בעולם חיה אין  האיילים.... כעופר  או  כצבי  בורח

מעט  הולך  בורח, שהוא בזמן  האיילים,

שיצא  למקום ראשו  את ומחזיר  מעט

ראשו  את מחזיר  הוא ולעולם ממנו ,

של  ריבונו  ישראל , אמרו  כך  לאחוריו ,

שתסתלק  גורמים אנו  אם עולם,

הצבי  כמו  שתברח רצון , יהי  מבינינו ,

בורח  שהוא האיילים עופר  כמו  או 

זהו  שהניח... למקום ראשו  את ומחזיר 

בארץ  בהיותם זאת גם ואף שכתוב

געלתים  ולא מאסתים לא אויביהם

ישן , כשהוא הצבי  אחר , דבר  לכלותם.

נעור , הוא והאחרת אחת, בעין  ישן  הוא

ֿ הוא, ֿ ברוך  לקדוש ישראל  אמרו  כך 

ולא  ינום לא שהנה הצבי  כמו  עשה

ישראל ]. שומר  יישן 

È˜ÈÚÂ ÏB„b ˜eÏÁ LÈ Ï‡¬»≈ƒ»¿ƒ»ƒ
L ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈaÈ„ÈŒÏÚ ≈««¿»»∆«¿≈

‚Ác ‰ÎLÓ‰Ï ˙BÎÏ‰‰«¬»««¿»»¿«
,ÌÈet‰ שאינם נאמר  שניהם שעל  «ƒ

לעיל , כאמור  ֿ לבוא לעתיד  בטלים

‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור  של  ∆««¿»»
ÔÙB‡a ‡È‰ ˙BÎÏ‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»ƒ¿∆
‰ÏÚÓlÓ ,'LÈ B‡' ÏL∆»»ƒ¿«¿»
‰Ó ˜ e‰fL eÈ‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿∆∆««
„Ú „BÈÂ CLÓ B‡‰L∆»ƒ¿»¿≈«

,‰hÓ ‰hÓÏגם ÌÈcaומאיר  ¿«»«»«¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÎÏ‰‰ eLaÏ˙ Ì‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«¿«¬»«∆≈≈««¿»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ,'ÊBÁ B‡' ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈet‰ ‚Ác¿««ƒƒ¿∆∆≈ƒ¿«»¿«¿»

‡Ùeb zÒ‰‰ „vÓ ‡a ÌÈet‰ ‚Ác Òp‰L Ï"pÎÂ כמבואר ¿««∆«≈¿««ƒ»ƒ««∆¿≈»

שהמעלה  שההעלם לעיל  היא המלך ' שנת נדדה ההוא 'בלילה של  המיוחדת

לגילוי . וסיבה גורם הוא ‰‰BÎÏ˙עצמו  ÔÈÚL ÌÚh‰ e‰ÊÂ שאינן ¿∆«««∆ƒ¿««¬»
לבוא  לעתיד  ÈÎcÓÏבטלות ÒÁÈ˙Ó87ÒÁÈ˙Ó ÌÈet Ò eÏÈ‡Â , ƒ¿«≈¿»¿¿«¿ƒ≈ƒƒ¿«≈

‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÈÎcÓ ÏL BÈÚ Èk ,zÒ‡Ï אלוקי אור  של  ¿∆¿≈ƒƒ¿»∆»¿¿««¿»»
B‡') ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

B˙ÈÁaL e‰fL ,('LÈ של »»∆∆∆¿ƒ»
'BÒÈ„מרדכי  ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿
'‡a‡88, בחינת של  הפנימיות «»

ב'תורה  (כמבואר  העליונה החכמה

בזמן  ..." אסתר , מגילת דרושי  אור '

שלא  מוחין  מקבלת הנוקבא הגלות

ממוחין  ֿ אם כי  ֿ אנפין  זעיר  ֿ ידי  על 

כמו  אבא... יסוד  עילאה חכמה עליונים

ודעת  חכמה דברי  לדבר  יכול  שהאדם

שבלב... המידות אמצעות בלי  שבמוחו 

אבא") יסוד  הארת הוא... «∆‡l‡פורים
CB‡ '‡a‡ „BÒÈ'L ÔÂÈk89 ≈»∆¿«»»

גדול  חכם כמו  להמשכתו , גבול  ואין 

מדריגות  חכמתו  את להוריד  שיכול 

שלו  ההשפעה את ו 'להאריך ' רבות

hÓÏ‰הרבה, Ìb CLÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»«¿«»
‰hÓ שבה הגשמיים לדברים ם עד  «»

ההלכות, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנתלבשו 
zÒ‰" ‡e‰ zÒ‡ ÏL dÈÚƒ¿»»∆∆¿≈«¿≈
B‡' ˙ÈÁa ,"ÈzÒ‡«¿ƒ¿ƒ«

'ÊBÁ90 ההעלם מתוך  דווקא שבא ≈
וההסתר .

Ïk M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿«≈»
ÏL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌÚ Ï"p‰««ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆
ÈËewÏ'a e‡a˙pL ÌÈetƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ≈

'‰Bz91Âˆ ˙Lt92ÌÈL ‰nÎa ÔÈBwL ‰Lt‰ È‰BfL) »»»««∆ƒ«»»»∆ƒ¿«»»ƒ
ÌÈet‰ ‚ÁÏ ˙eÎÈÓÒa93‚ÁÏ d˙eÎiL ÏÚ ‰BÓ ‰fL , ƒ¿ƒ¿««ƒ∆∆∆««»»¿«

ÌÈet‰94 שחלים למועדים התורה פרשיות בין  קשר  שיש בספרים כמובא «ƒ
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יט     

ּפס ּוק  על  מעט  ּבא ּור  ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ְְְִִִֵַַַַָָהרא ׁשֹון,

ה ּפס ּוק  נת ּבאר  (ׁשּבֹו אכ ֹול  קר ּבן 95ואכל ּתם  זה  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשם  ּובניו), ּבה ּגהה 96אהרן צדק ' ה 'צמח  ּכֹותב  ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לב ּוׁש יביא ּו ּפס ּוק  על  ּבבא ּור  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִֵֵֶַַַָָָ"ועין

והיה 97מלכ ּות " ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ה ּׁשני, וענין . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ימי  ׁשבעת  ענין עם  (ה ּקׁשּור  ה ּלבנה  ְְְְִִִֵַַַַָָָא ֹור 

ׁשּבֹו98ה ּמּלּואים  "ּוכמ ֹו99), צדק ' ה 'צמח  מצ ּין ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  ס ֹוף  ְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּכת ּוב 

אס ּתר " ּבמגלת  ׁשם  ׁשּום  אין  ּדלכ .100ּבפ ּור ּיא , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ÌÈc˜‰e לכא ֹורה מ ֹורים  ה ּנ"ל  צ ּיּונים  ׁשּׁשני ¿«¿ƒְְִִִִֵֶַַָ

זה  הפכ ּיים  ׁשהם  ענינים  ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעל 

על  מעט  ּבא ּור  ֿ ה ּמתחיל : ּבד ּבּור  ּדה ּנה , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַמ ּזה .

האציל ּות  ׁשע ֹולם  מבאר  אכ ֹול , ואכל ּתם  ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹּפס ּוק 

ה ּבריאה , ע ֹולם  ּכמ ֹו מאין יׁש התח ּדׁשּות  ְְְְִִִֵֵֵַַַָָאינֹו

מצ ּין  זה  ועל  ה ּגל ּוי, אל  מההעלם  נמ ׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָא ּלא 

לב ּוׁש יביא ּו ּפס ּוק  על  לבא ּור  צדק ' ְְִֵֶֶֶַַַָָה 'צמח 

נאמר  ׁשּבֹו ה ּקו 101מלכ ּות , ׁשל  ה ּגל ּוי ׁשרא ׁשית  ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ואל ּו (ּדאציל ּות ). ּב'חכמה ' ְְְְְֲִִִִַַַָָה ּוא 

חתן  "ק ֹול  ׁשּבחינת  מבאר  ה ּלבנה , א ֹור  ְְְְִֶַַָָָָָָָֹוהיה 

ה 'צמח  מצ ּין זה  ועל  ע ּתה , ּבגל ּוי אינּה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכ ּלה "

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  לס ֹוף  ְְְִִִִִֵֶֶַַַָצדק '

נת ּבאר  ׁשּׁשם  ׁשּבמגלת 102ּבפ ּור ּיא ,  לכ ה ּטעם  ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לפי  ה ּקד ֹוׁשים , מ ּׁשמ ֹות  ׁשם  ׁשּום  נזּכר  לא  ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹאס ּתר 

החתן  וכמ ׁשל  ּבטבע , מל ּוּבׁש היה  ּפּורים  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנס 

ּגל ּוי  זה  ׁשאין והינּו, כ ּו', ּבב ּורסקי לל ּון  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָׁשה ֹול
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א). (רצז, וישב  ר"פ  תושב "כ יג.95)חלק  ו, סע "ב .96)פרשתנו במאמר,97)ח , להמבואר ציון רק  זה הרי  שבפשטות ואף 

הכל  אלא ח "ו, במקרה דבר שום אין העולם בעניני  שאפילו מזה (במכ"ש הדיוק  בתכלית הם התורה עניני  שכל כיון מ "מ 

לפורים. שייכותו על הוכחה מהווה מלכות", לבוש יביאו ע "פ  "בביאור הוא זה שענין גופא הא הנה פרטית), בהשגחה הוא

המילואים".98) ימי  שבעת "ענין הוא זה ד"ה למאמר הביאור שעל שה"כותרת" רע "ג.99)ועד שם 100)ט , נסמן וגם

סע "א): (יו"ד המאמר וחותם ובסיום ע "ד); (שם, עמלק  לך עשה אשר את זכור לד"ה היהודים"; וקבל ע "פ  ל"ביאור (ע "ג)

הפורים". שער בפע "ח  ג.101)"ועיין צב , ב .102)תו"א ק , שם

    
פרשה  כל  של  ÏÈÁ˙n‰Œea„aבשבוע ,ÔBL‡‰ ÔÈÚ במאמר ). ƒ¿»»ƒ¿ƒ««¿ƒ

במילים: (BaLהפותח ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt ÏÚ ËÚÓ e‡a≈¿««»«¬«¿∆»∆
˜eÒt‰ ‡a˙95 צו בפרשת ÂÈe),האמור  Ô‰‡ Ôa˜ ‰Ê ƒ¿»≈«»∆»¿««¬…»»

ÌML96'תורה ב'לקוטי  זה b‰a‰‰במאמר  '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙Bk ∆»≈«∆«∆∆««»»
ÏÚ e‡a e˙kM ‰Ó ÔÈÚÂ"¿«≈«∆»¿≈«
LeÏ e‡ÈÈ ˜eÒt»»ƒ¿

"˙eÎÏÓ97. «¿
,ÈM‰ ÔÈÚÂ ב'לקוטי נוסף במאמר  ¿ƒ¿»«≈ƒ
צו  פרשת ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ:תורה'

eLw‰) ‰l‰ B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»«»
ÈÓÈ ˙ÚL ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿«ƒ¿«¿≈

ÌÈ‡eln‰98 בפרשת מדובר  בהם «ƒƒ
יהיה  החמה "ואור  הכתוב, כסיום צו ,

הימים" שבעת כאור  ),שבעתיים
BaL99זה ‰'ˆÁÓבמאמר  ÔiˆÓ ∆¿«≈«∆«

ŒÛBÒ e˙kL BÓÎe" '˜„∆̂∆¿∆»
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œeacƒ««¿ƒ«»ƒƒ
ÔÈ‡ CÎÏc ,‡ieÙa ÈÓeÒÏƒ¿≈¿«»ƒ¿»≈

ÌL ÌeL ֿ הקדוש של  משמותיו  ≈
מפורש ֿ הוא »Ï‚Óaƒ¿ƒ˙ברוך 
"zÒ‡100. ∆¿≈

Ï"p‰ ÌÈeiˆ ÈML ÌÈc˜‰e¿«¿ƒ∆¿≈ƒƒ««
צו  פרשת תורה' ב'לקוטי  פורים לענייני 

ÈL ÏÚ ‰B‡ÎÏ ÌÈBÓƒƒ¿»«¿≈
‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ∆
Œea„a ,‰p‰c .‰fÓƒ∆¿ƒ≈¿ƒ
ÏÚ ËÚÓ e‡a :ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ≈¿««
‡Ó ,ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt»«¬«¿∆»¿…»
BÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ≈
BÓk ÔÈ‡Ó LÈ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿

‰‡Èa‰ ÌÏBÚ התהוותו שלפני  »«¿ƒ»
קיים, היה לא ו 'יש' «∆‡l‡כמציאות

האצילות  ÌÏÚ‰‰Óעולם CLÓƒ¿»≈«∆¿≈
ÈeÏb‰ Ï‡ מציאות כי ואינו  חדשה ∆«ƒ

 ֿ ֿ יצירה בריאה עולמות כמו  'יש' אינו 

היא  מהותו  אלא e‡Ïאלוקות,עשיה '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿«≈«∆«∆∆¿≈
Ó‡ BaL ,˙eÎÏÓ LeÏ e‡ÈÈ ˜eÒt ÏÚ101˙ÈL‡L «»»ƒ¿«¿∆∆¡«∆≈ƒ

Âw‰ ÏL ÈeÏb‰ הצמצום לאחר  שהאיר  והדק המועט האלוקי  האור  «ƒ∆««

ÏÈÁ˙n‰Œea„aהראשון  eÏ‡Â .(˙eÏÈˆ‡c) '‰ÓÎÁ'a ‡e‰¿»¿»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ
dÈ‡ "‰lÎÂ Ô˙Á ÏB˜" ˙ÈÁaL ‡Ó ,‰l‰ B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»¿…»∆¿ƒ«»»¿«»≈»

‰zÚ ÈeÏ‚a לבוא,אלא לעתיד  ˆ„˜'יתגלה ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ ¿ƒ«»¿«∆¿«≈«∆«∆∆
,‡ieÙa ÈÓeÒÏ LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰ŒeacŒÛBÒÏ ב'תורה ¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈¿«»

אסתר , מגילת «∆ÌMLאור '
‡a˙102CÎÏ ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««¿»

ÌeL kÊ ‡Ï zÒ‡ ˙Ï‚ÓaL∆ƒ¿ƒ«∆¿≈…ƒ¿»
ÈÙÏ ,ÌÈLB„w‰ ˙BÓMÓ ÌL≈ƒ≈«¿ƒ¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈet ÒpL∆≈ƒ»»¿»
CÏB‰L Ô˙Á‰ ÏLÓÎÂ ,ÚËa«∆«¿ƒ¿«∆»»∆≈

'eÎ È˜Òea ÔeÏÏ לשון (וזה »¿¿¿ƒ
ב'תורה שלא המאמר  הטעם ...." אור ':

שאר  ולא במגילה הוי "ה שם נזכר 

והעניין  ֿ הוא. ֿ ברוך  הקדוש של  שמות

בזוהר  המבואר  המשל  ֿ דרך  על  הוא

כתיב  לכלותם גבי  בחוקתי  פרשת סוף

לבורסקי  ללון  שהולך  החתן  כמשל 

מלכות בשביל  כן  שם, עיין  כו ' הכלה

בעולמות  מאד  למטה נשפלת דאצילות

העליון  החתן  זה כל  ועם תחתונים...

לשם  ויורד  נמשך  שלמעלה חסד  בחינת

ונפלאה  נראה אז  אדרבה כן  ואם

כן  גם הוא ֿ זה ֿ דרך  ועל  יותר , האהבה

כו ' הטבע בלבוש הנס התלבשות

כן  גם הולך  האהבה מעוצם שהוא

לבוש  שהוא הבורסקי  בבית להתלבש

הוי "ה  שם נזכר  לא כן  ועל  כו ' הטבע

הכלולה  הכלה הי ' שאז  מפני  במגילה

על  כו '. שמסתתרת השפלות בתכלית

שלמעלה  החסד  גילוי  להיות מוכרח כן 

לשם  לירד  התלבשות בבחינת כן  גם

נזכר  לא ולכן  הם אשר  המקום אל 

שבלי  הגילוי  בחינת שהוא השמות

הנה  שבהמשל  כמו  אך  כו '. לבוש

האהבה  עוצם על  מורה הוא זו  ירידה

למעלה  הוא זו  במגילה המלובש האור  כן  כמו  שם. בזוהר  שכתוב כמו 

שמות...") eÎ'מבחינת ˙eLaÏ˙‰ ‡l‡ ÈeÏb ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆ƒ∆»ƒ¿«¿
אור ' ב'תורה פורים למאמרי  צו  פרשת תורה' ב'לקוטי  הציונים ששני  ונמצא
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כ     

ׁשּׁשני  ּכיון ּבאמת , אבל  כ ּו'. התל ּבׁשּות  ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָא ּלא 

ּוׁשניהם  ּפר ׁשה , ּבא ֹות ּה מ ֹופיעים  ְְִִִִֵֶַָָָָה ּצּיּונים 

ה ּׁשוה  צד  ׁשּיׁש ל ֹומר  צרי ּפּורים , ְִִִֵֵֶֶַַַָָמ ּדר ּוׁשי

ׁשני  ּבין ּומח ּברת  ׁשּמק ּׁשרת  מ ׁשּוּתפת  ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּונק ּודה 

ּבדברי  ה ּדבר  ּומר ּומז ה ּנ"ל . ׁשּבּצּיּונים  ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענינים 

ׁשּמביא  (לאחרי ה ּצּיּונים  ׁשּבׁשני צדק ', ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַה 'צמח 

ּב'ל ּקּוטי  לה ּמד ּוּבר  (ּבגל ּוי) ׁשּנֹוגעים  ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָהענינים 

ׁשּב"ע ּין  ל ֹומר , ּדיׁש ׁשם ", "ע ּין מ ֹוסיף  ְְִֵֵֵֶַַַָָּתֹורה ')

"יביא ּו ּפס ּוק  על  ל ּבא ּור  ה ּצּיּון ׁשּלאחרי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשם "

"והיא  ה ּתב ֹות  מע ּתיק  (ׁשּמּׁשם  מלכ ּות " ְְְִִִֵֶַַַָָלב ּוׁש

למה  לר ּמז ּכּונת ֹו ּבחכמה "), ה ּגל ּוי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָרא ׁשית 

ֿ ּפי  "על  היה  וח ּוט  ׁשה ּקו ׁשם  צמצ ּום 103ׁשּכת ּוב  ְְִִֶֶַַַָָָָ

ּפ ֿ ס ֹוף ּומק ֹום  אין ּבחינת  ּבגל ּוי להיֹות  ׁשּלא  נּוי.. ְְְִִֵֶַָָָֹ

ּבא  ּב'חכמה ' ׁשּנמ ׁש ׁשה ּגל ּוי והינּו, ְְְְְִִֶֶַַָָָָכ ּו'",

ה ּצּיּון  ׁשּלאחרי ׁשם " ּוב "ע ּין צמצ ּום . ֿ ידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעל 

לבס ּומי  איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ֿ ּדּבּור  ְְְִִִִִֵַַַָלס ֹוף 

ׁשם  ׁשּום  אין  ּדלכ" מע ּתיק  (ׁשּמּׁשם  ְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפ ּור ּיא 

מר ּמז  כ ּו'") ּבהעלם  מל ּוּבׁשים  אס ּתר .. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּבמגלת 

המגלה  קריאת  ׁש"ענין ׁשם  למבאר  ה ּוא 104ּגם  ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

הא ֹור ", ּגל ּוי ּוממ ׁשי ׁשּקֹורא  ּבּתֹורה , ק ֹורא  ְְִִֵֵֶַַָָּכמ ֹו

ּבמגלת  ׁשם  ׁשּום  "ׁשאין ׁשּמההעלם  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוהינּו,

נמ ׁש - המגלה  קריאת  ֿ ידי על  ה ּנה  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאס ּתר ",

ּגל ּוי  ה ּוא  מ ּזה  ׁשּבא  ה ּגיל ּוי ואדר ּבה , א ֹור , ְְִִִִֶֶַַַָָּגל ּוי

מ ּבחינת  ׁש"למעלה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  אין ְְְְִִֵֵֶַַַָָמעצמ ּות 

ֵׁשמ ֹות ".

ÔÈÚ‰Â מלכ ּות לב ּוׁש יביא ּו ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ּדה ּנה  ׁשּיתר ֹון 84ּבזה , מבאר  ¿»ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכּנ"ל  ּבטבע , מל ּוּבׁש היה  ׁשה ּנס  ּבזה  ה ּוא  ה ּפּורים  ּדחג  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָה ּמעלה 

לב ּוׁש יביא ּו ֿ ה ּמתחיל  לד ּבּור  ּבא ּור  ּב"ּתֹוספת  ה ּנה  לזה , ּובהמ ׁש ו). ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(סעיף 

ׁשא ֹור  ׁשּכיון ּפנּוי", ּומק ֹום  צמצ ּום  ֿ ּפי "על  ׁשּבא  ה ּקו ּבענין נת ּבאר  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלכ ּות ",

ּביֹותר  ּגד ֹול  ּתֹוקף  ּבֹו ׁשּיׁש מ ֹורה  זה  הרי ה ּצמצ ּום , את  ּבקע  יׁש105ה ּקו ּובזה  , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבד ּוגמת  - ה ּצמצ ּום  ק ֹודם  החלל  מק ֹום  את  ממ ּלא  ׁשהיה  הא ֹור  לג ּבי יתר ֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם 
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בתו"א):103) זה בדרוש לקמן (וכן פפ "ד אורה שבשערי  לבוש יביאו ד"ה ראה אבל "ע "פ ". הראשון בדפוס  גם הוא כן

-104)"ע "י ". "מגילה" בשם דוקא אלא העלם, עם שקשור "אגרת" בשם לא - אסתר" "מגילת בשם שנקראת לכך נוסף 

א). קיט , שם תו"א (ראה גילוי  ר 105)מלשון ב . רלב , סידור עד"ז ואילך.ראה סע "ד ח , פרשתנו לקו"ת גם וראה א. נח ,

    
הקו  אור  התגלות ביותר , נעלה וגילוי  הארה על  מדבר  שהאחד  הפכיים הם

בלבושי  פורים נס התלבשות והעלם, לבוש על  מדבר  והשני  דאצילות, בחכמה

‰ÌÈeivהטבע, ÈML ÔÂÈk ,˙Ó‡a Ï‡ אסתר מגילת לדרושי  ¬»∆¡∆≈»∆¿≈«ƒƒ
אור ' תורה'ÌÈÚÈÙBÓב'תורה Lt‰ב'לקוטי  d˙B‡a, צו פרשת ƒƒ¿»»»»

,ÌÈet ÈLecÓ Ì‰ÈLe¿≈∆ƒ¿≈ƒ
‰ÂM‰ „ˆ LiL ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆≈««»∆
˙M˜nL ˙ÙzeLÓ ‰„e˜e¿»¿∆∆∆¿«∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa ˙aÁÓe¿«∆∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

Ï"p‰ ÌÈeivaL הנראים ∆«ƒƒ««
הופכיים. בעניינים «¿ÊÓeÓeכמדברים

c‰ שני בין  המשותפת הנקודה «»»
השונים  ‰'ˆÁÓהעניינים È„a¿ƒ¿≈«∆«

ÌÈeiv‰ ÈLaL ,'˜„∆̂∆∆ƒ¿≈«ƒƒ
ÌÈÈÚ‰ ‡ÈnL ÈÁ‡Ï)¿«¬≈∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ
ae„n‰Ï (ÈeÏ‚a) ÌÈÚ‚BpL∆¿ƒ¿»¿«¿»
ÔiÚ" ÛÈÒBÓ ('‰Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»ƒ«≈
ÔiÚ"aL ,ÓBÏ LÈc ,"ÌL»¿≈«∆¿«≈

iv‰ ÈÁ‡lL "ÌLe‡aÏ Ôe »∆¿«¬≈«ƒ«≈
LeÏ e‡ÈÈ" ˜eÒt ÏÚ«»»ƒ»
˜ÈzÚÓ ÌMnL) "˙eÎÏÓ«¿∆ƒ»«¿ƒ
ÈeÏb‰ ˙ÈL‡ ‡È‰Â" ˙Bz‰«≈¿ƒ≈ƒ«ƒ
‰ÓÏ ÊnÏ B˙ek ,("‰ÓÎÁa¿»¿»«»»¿«≈¿«

ÌL e˙kL מאמר Âw‰Lבאותו  ∆»»∆««
ËeÁÂ שהוא האור המצומצם האלוקי  ¿

לאחר  שנמשך  וחוט קו  כמו  'דק'

האינסופי  האור  של  ««‰È‰הצמצום
ÈtŒÏÚ"103ÌB˜Óe ÌeˆÓˆ «ƒƒ¿»

ÈeÏ‚a ˙BÈ‰Ï ‡lL ..Èet»∆…ƒ¿¿»
,eÈ‰Â ,"'eÎ ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿«¿
'‰ÓÎÁ'a CLÓpL ÈeÏb‰L∆«ƒ∆ƒ¿»¿»¿»

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡a הדבר כן  ואם »«¿≈ƒ¿
שהוא  והעלם, להתלבשות גם קשור 

השני . הציון  ÌL"תוכן  ÔiÚ"e¿«≈»
ŒeacŒÛBÒÏ Ôeiv‰ ÈÁ‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿ƒ
ÈÓeÒÏ LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈
˜ÈzÚÓ ÌMnL) ‡ieÙa¿«»∆ƒ»«¿ƒ
˙Ï‚Óa ÌL ÌeL ÔÈ‡ CÎÏc"ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰a ÌÈLaeÏÓ ..zÒ‡∆¿≈¿»ƒ¿∆¿≈
ÌL ‡ÓÏ Ìb ÊnÓ ("'eÎ¿«≈««¿…»»

‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ ÔÈÚ"L104 ∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
,‰Bza ‡B˜ BÓk ‡e‰¿≈«»
,"B‡‰ ÈeÏb CÈLÓÓe ‡BwL∆≈«¿ƒƒ»

הראשון  הציון  תוכן  הוא הגילוי  עניין  "ÔÈ‡Lוהרי  ÌÏÚ‰‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«∆¿≈∆≈
 ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,"zÒ‡ ˙Ï‚Óa ÌL ÌeL≈ƒ¿ƒ«∆¿≈ƒ≈«¿≈¿ƒ««¿ƒ»
ÈeÏb ‡e‰ ‰fÓ ‡aL ÈeÏÈb‰ ,‰a„‡Â ,B‡ ÈeÏb CLÓƒ¿»ƒ¿«¿«»«ƒ∆»ƒ∆ƒ
"˙BÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ"L ‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈
שם" "עיין  התוספת שבאמצעות ונמצא

להדגיש  צדק' ה'צמח מתכווין 

שלא  בכך  ההעלם דבר  של  שלאמיתו 

על  מלמד  שם' שום במגילה נזכר 

שייכותו  פורים, נס של  הגדולה המעלה

משמות. שלמעלה ֿ סוף אין  לעצמות

Œea„a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
LeÏ e‡ÈÈ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÏÓ84 אסתר מגילת בדרושי  «¿
אור ' ÔB˙iLב'תורה ‡Ó¿…»∆ƒ¿

‡e‰ ÌÈet‰ ‚Ác ‰ÏÚn‰««¬»¿««ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ Òp‰L ‰Êa¿∆∆«≈»»¿»
.(Â ÛÈÚÒ) Ï"pk ,ÚËa«∆«««¿ƒ
˙ÙÒBz"a ‰p‰ ,‰ÊÏ CLÓ‰e¿∆¿≈¿∆ƒ≈¿∆∆
e‡ÈÈ ÏÈÁ˙n‰Œea„Ï e‡a≈¿ƒ««¿ƒ»ƒ
ÔÈÚa ‡a˙ ,"˙eÎÏÓ LeÏ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
ÌeˆÓˆ ÈtŒÏÚ" ‡aL Âw‰««∆»«ƒƒ¿

et ÌB˜ÓeB‡L ÔÂÈkL ,"È »»∆≈»∆
,ÌeˆÓv‰ ˙‡ Ú˜a Âw‰ והוא ««»«∆«ƒ¿

ֿ סוף  האין  מהאור  מסויימת הארה

לאחר  ומאיר  שחוזר  הצמצום שלפני 

הצמצום  את ש'בוקע' עד  הצמצום

להסתר  מבעד  וחודר  דרכו  ≈¬‰Èומאיר 
ÏB„b Û˜Bz Ba LiL ‰BÓ ‰Ê∆∆∆≈∆»

˙BÈa105LÈ ‰Êe הקו , לאור  ¿≈»∆≈
B‡‰ Èa‚Ï ÔB˙È Ìb סוף ֿ האין  «ƒ¿¿«≈»

ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈∆¿
ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ ÏÏÁ‰ והאיר ∆»»∆«ƒ¿

- גבולות כל  ‰‡eÓללא ˙Ó‚e„a¿¿«»»
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כי     

" ה ּמל ׁשנת  ׁש"נדדה  ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהאמ ּור 

ׁשּלכן  ּביֹותר , נעלית  מ ּמדרגה  א ֹור  ּגל ּוי על  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ ֹורה 

אמנם , הה ּוא ". ּד"ּבּלילה  ּבהעלם  ּגם  נמ ׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָה ּוא 

מר ּדכי. ּבחינת  יׁשר ', 'א ֹור  ּבבחינת  ה ּוא  זה  ְְְְִִִִֶַַַָָָּגל ּוי

איניׁש חיב  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  מ ֹוסיף  זה  ְְְִִִִִֶַַַַָועל 

ּבחג יֹותר  נעלה  ענין ּבפ ּור ּיא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלבס ּומי

נת ּבאר 106ה ּפּורים  ׁשּׁשם  ה ּיתרה 107, ה ּמעלה  ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

"הק ּדמת  לג ּבי אח ׁשור ֹוׁש" ּבימי ק ּבל ּוה  ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּד"ה ּדּור 

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ּבזמן ׁשהיתה  לנׁשמע " ,108נע ׂשה  ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

א ֹור  ּגל ּוי מ ּצד  היתה  לנׁשמע " נע ׂשה  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁש"הק ּדמת 

ּבימי  ק ּבל ּוה  "ה ּדּור  ואל ּו ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּלמעלה ,

ֿ ּדלת ּתא 108אח ׁשור ֹוׁש" אתער ּותא   ּבדר היה  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאה  ֿ ּדלת ּתא  ׁשהאתער ּותא  וכיון עצמם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמ ּצד 

ּד"הס ּתר  ּבמ ּצב  אז היּו יׂשראל  ׁשּבני זה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמ ּצד 

הענין  את  אצלם  ע ֹורר  זה  וענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאס ּתיר ",

ֿ ּתֹורה , מ ּמּתן יֹותר  נעלה  ּבא ֹופן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָּד"ק ּבל ּוה "

ּגּופא  ׁשההס ּתר  מ ּובן הרי ח ֹוזר ', 'א ֹור   ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָּבדר

ד ) (סעיף  לעיל  האמ ּור   ּדר ֿ על  - לא ֹור  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנתה ּפ

(ּובא  את  ע ֹורר  ּגּופא  הה ּוא " ּד"לילה  ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשההס ּתר 

ולכן, ." ה ּמל ׁשנת  ּד"נדדה  הא ֹור  ּגל ּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלידי)

אס ּתר  ׁשּמגלת  ׁשהענין מבאר  זה , מאמר  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבס ּיּום 

ּבהס ּתר  ׁשּיׁשנֹו העל ּוי מ ּצד  ה ּוא  ּתת ּבטל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלא 

קריאת  ֿ ידי (על  ּבא  זה  ּומהס ּתר  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבמגלה ,

העצמ ּות  ּגל ּוי מ ּׁשמ ֹות .109המגילה ) ׁשּלמעלה  ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

e‰ÊÂ את לע ֹורר  ּכדי ה ּוא  ההס ּתר  ּתכלית  ּכי אס ּתר ", "מגלת  ּׁשּנקראת  מה  ּגם  ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדהינּו אס ּתר ", "מגלת  ענין וזה ּו ּפנימ ּיּות ֹו, את  ּולג ּלֹות  ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשר ׁשֹו

א ֹור  ּבֹו ׁשּיאיר  רק  (לא  יאיר  ּגּופא  ׁשההס ּתר  ּדאס ּתר ", (ה ּפנימ ּיּות ) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"ההת ּגּלּות 

יאיר " ּכּיֹום  ׁש"לילה  ועד  ל ֹו), ּׁשּכת ּוב 74ׁשּמח ּוצה  מה   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו והיה 110, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

א ֹור  ל ּה ׁשּיהיה  ה ּמאמר ), מתחיל  ׁשּבֹו ה ּפס ּוק  (ׁשּזה ּו הח ּמה  ּכא ֹור  ה ּלבנה  ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָא ֹור 
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דחייב 106) הענין תוכן שזהו ואילך, (319 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת פ "ג מלח  תשבית ולא ד"ה לעיל ראה

ידע . דלא עד כו' רע "א.107)לבסומי  צט , מג"א א.108)תו"א פח , בו 109)שבת נגע  שלא האור מבחי ' גם שלמעלה

וגילוי שהתפשטות ואילך), 133 ע ' תש"י  (סה"מ  ואילך פי "ג תש"י  לגני  באתי  המשך וראה הקו. נמשך שממנו הצמצום,

הוא  הראשון בשרשו שגם תכלית", אין עד מטה ד"למטה הענין מצד הוא בתכלית, שפלות היותר במדריגות גם - האור

פט "ו), (שם קץ " אין עד מעלה "למעלה מבחי ' הוא וההסתרים, ההעלמות שורש משא"כ וי "ז). פט "ז (שם גילוי  בגדר

גילוי . בגדר שאינו "אוצר" כו.110)בחי ' ל, ישעי '

    
B‡ ÈeÏb ÏÚ ‰BÓ "CÏn‰ ˙L ‰„„"L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆»¿»¿««∆∆∆«ƒ
ÌÏÚ‰a Ìb CLÓ ‡e‰ ÔÎlL ,˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚„nÓƒ«¿≈»«¬≈¿≈∆»≈ƒ¿»««∆¿≈

."‡e‰‰ ‰ÏÈla"c¿««¿»«
‰Ê ÈeÏb ,ÌÓ‡ הקו אור  ÈÁa˙של  ,'LÈ B‡' ˙ÈÁa ‡e‰ »¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ«

ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÎcÓ»¿¿«¿«∆ƒ
LÈÈ‡ ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
‰ÏÚ ÔÈÚ ,‡ieÙa ÈÓeÒÏƒ¿≈¿«»ƒ¿»«¬∆

ÌÈet‰ ‚Áa ˙BÈ106ÌML , ≈¿««ƒ∆»
‡a˙107‰˙i‰ ‰ÏÚn‰ ƒ¿»≈««¬»«¿≈»

ÈÓÈa ‰eÏa˜ ec‰"c¿»ƒ¿»ƒ≈
˙Óc˜‰" Èa‚Ï "LBÂLÁ‡¬«¿≈¿«≈«¿»«
ÔÓÊa ‰˙È‰L "ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿«∆»¿»ƒ¿«

‰BzŒÔzÓ108, חכמינו כמאמר  ««»
עליהם  "כפה תורה מתן  שבזמן  ז "ל 

והכריח  כגיגית" הר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

 ֿ ומכל  התורה, את לקבל  ישראל  בני  את

קבלו  ישראל  שבני  נחשב זה הרי  מקום

אחשורוש  בימי  כי  ברצון  התורה את

מרצונם, התורה את וקבלו  חזרו 

שהקבלה  שם אור ' ב'תורה ומבואר 

(ככתוב  ואסתר  מרדכי  בימי  שקבלו 

יתרון  לה יש וקבלו ") "קיימו  במגילה

תורה  במתן  הקבלה »«¿»∆Óc˜‰"L˙על 
"ÚÓLÏ ‰NÚ תורה בזמן מתן  «¬∆¿ƒ¿«

סיני  ‡Bבהר  ÈeÏb „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«ƒ
ec‰" eÏ‡Â ,‰ÏÚÓlnL∆ƒ¿«¿»¿ƒ»

"LBÂLÁ‡ ÈÓÈa ‰eÏa˜108 ƒ¿»ƒ≈¬«¿≈
‡z˙ÏcŒ‡˙eÚ˙‡ C„a ‰È‰»»¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»

מלמטה ישראל vÓ„התעוררות בני  ƒ«
Œ‡˙eÚ˙‡‰L ÔÂÈÎÂ .ÌÓˆÚ«¿»¿≈»∆«ƒ¿¬»
ÈaL ‰Ê „vÓ ‰‡a ‡z˙Ïcƒ¿«»»»ƒ«∆∆¿≈

Ê‡ eÈ‰ Ï‡NÈ ואסתר מרדכי  בימי  ƒ¿»≈»»
,"ÈzÒ‡ zÒ‰"c vÓa¿«»¿«¿≈«¿ƒ
˙‡ ÌÏˆ‡ BÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈∆¿»∆

"‰eÏa˜"c ÔÈÚ‰ התורה את »ƒ¿»¿ƒ¿»
ŒÔznÓ ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈ƒ««
'ÊBÁ B‡' C„a ,‰Bz»¿∆∆≈
בהתעוררות  שבא בכך  היא שמעלתו 

האדם, zÒ‰‰Lמצד  ÔeÓ È‰¬≈»∆«∆¿≈

(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ eÓ‡‰ CcŒÏÚ Y B‡Ï Ct‰˙ ‡Ùeb»ƒ¿«≈¿«∆∆»»¿≈¿ƒ
ÈeÏb (È„ÈÏ ‡e) ˙‡ BÚ ‡Ùeb "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c zÒ‰‰L∆«∆¿≈¿«¿»«»≈∆»ƒ≈ƒ

."CÏn‰ ˙L ‰„„"c B‡‰»¿»¿»¿««∆∆
,ÔÎÏÂ לאור הופך  עצמו  שההעלם הוא זה מאמר  שתוכן  ÌeiÒaכיוון  ¿»≈¿ƒ

‰Ê Ó‡Ó,' אור ‡Óב'תורה «¬»∆¿»≈
‡Ï zÒ‡ ˙Ï‚nL ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆¿ƒ«∆¿≈…

ÏËa˙zלבוא vÓ„לעתיד  ‡e‰ ƒ¿«≈ƒ«
zÒ‰a BLiL ÈeÏÚ‰»ƒ∆∆¿«∆¿≈
‡a ‰Ê zÒ‰Óe ,‰Ï‚ÓaL∆«¿ƒ»≈∆¿≈∆»
(‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È˜ È„ÈŒÏÚ)«¿≈¿ƒ««¿ƒ»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏb109‰ÏÚÓlL ƒ»«¿∆¿«¿»
.˙BÓMÓƒ≈

˙Ï‚Ó" ˙‡˜pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿≈¿ƒ«
,"zÒ‡ גילוי לשון  "מגילת" ∆¿≈

הסתר  לשון  ÈÏÎz˙ו "אסתר " Èkƒ«¿ƒ
של  והמטרה ‰e‡הכוונה zÒ‰‰«∆¿≈

˙Bl‚Ïe BLL ˙‡ BÚÏ È„k¿≈¿≈∆»¿¿«
ÔÈÚ e‰ÊÂ ,B˙eiÓÈt ˙‡∆¿ƒƒ¿∆ƒ¿«
eÈ‰c ,"zÒ‡ ˙Ï‚Ó"¿ƒ«∆¿≈¿«¿

) ˙elb˙‰‰" של(˙eiÓÈt‰ «ƒ¿««¿ƒƒ
‡Ùeb zÒ‰‰L ,"zÒ‡c¿∆¿≈∆«∆¿≈»
B‡ Ba È‡iL ˜ ‡Ï) È‡È»ƒ…«∆»ƒ

BÏ ‰ˆeÁnL גם להאיר  שבכוחו  ∆ƒ»
חל  לא כזה באופן  כי  הסתר , בתוך 

עצמו  בהסתר  מהותי  ÚÂ„שינוי  ,(¿«
"È‡È ÌBik ‰ÏÈÏ"L74, היינו ∆«¿»«»ƒ

לאור  יהפוך  עצמו  (ההסתר ) הלילה

Ó‰(גילוי ) CcŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
e˙kM110‰l‰ B‡ ‰È‰Â ∆»¿»»«¿»»

˜eÒt‰ e‰fL) ‰nÁ‰ B‡k¿««»∆∆«»
Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL ב'לקוטי ∆«¿ƒ««¬»

צו  פרשת dÏתורה' ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆»
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הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו א ֹור 111עצמי ה ּנה  ּובמילא  , ְְְִִֵֵַַַָָ

הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו ה ּוא  מ ּזה ,112ה ּלבנה  ויתרה  , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה 'ּיֹום ' מא ׁשר  יֹותר  ע ֹוד  יאיר  .113ׁשה 'ּלילה ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
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א.111) יו"ד, שם "והי '112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח  בחי ' הוא הבקיעה שענין סע "א), (ט , שם לקו"ת גם  ראה
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ויתרון . מעלה תוספת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

     

הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו א ֹור 111עצמי ה ּנה  ּובמילא  , ְְְִִֵֵַַַָָ

הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו ה ּוא  מ ּזה ,112ה ּלבנה  ויתרה  , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה 'ּיֹום ' מא ׁשר  יֹותר  ע ֹוד  יאיר  .113ׁשה 'ּלילה ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•

1

2

3

א.111) יו"ד, שם "והי '112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח  בחי ' הוא הבקיעה שענין סע "א), (ט , שם לקו"ת גם  ראה

הכלה". עם חתן "משמח  - יותר נעלה בחי ' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב ' כפירוש עכ"פ , דעכשיו

    
אלא  משלה אור  לה אין  שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד  מהשמש, אור  את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  B‡ BÓk111, ¿««»

‰l‰ B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓe¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  ֿ המתחיל  בדיבור  הכתוב כדברי 

ÏÈl'‰L‰'המאמר  ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו  וההסתר  BÚ„ההעלם È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ L‡Ó ˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי  לאור  שהפך  והעלם לחושך 

ויתרון . מעלה תוספת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dbibg(ipy meil)

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzyiìLäLyLBãwä ¨©¨¨§¨©¨
ìò ,íBé ìëa ïäéìò äëBa àeä CeøainøLôàLeläøBza ÷Bñòì ¨¤£¥¤§¨©¤¤§¨©£©¨

÷ñBò Bðéàå,daìòåinøLôà éàLel÷ñBòå äøBza ÷Bñòì,daìòå §¥¥§©¤¦¤§¨©£©¨§¥§©
ñðøtxeaivd lr dpenn ±øeavä ìò äàbúnä.mpiga ©§¨©¦§¨¤©©¦

:oaxegd ipiprn dyrn d`ian `xnbdúBðé÷ øôñ èé÷ð äåä éaø± ©¦£¨¨¦¥¤¦
ifgd,ziad oaxeg lr da opewn edinxiy ,dki` zlibn ecia wà÷å§¨

déeâa éø÷.da `xew dide ±à÷eñt éàäì àèî ékribd xy`k ± ¨¥§©¥¦¨¨§©§¨
weqtl(` a dki`)éìLä'õøà íéîMî C,'l`xUi zx`tYdéãé ïî ìôð ¦§¦¦¨©¦¤¤¦§¤¤¦§¨¥¨©¦§¥

.eicin xtqd ltp ±,øîà`idy l`xyi ly ef dlitp dlecb dnk ¨©
dlitpk ,ux`l minydnàz÷éîò àøéáì íø àøbéàîdeab bbn ± ¥¦¨¨¨§¦¨£¦§¨

.wenr xeal
àçøBàa éìæàå éì÷L eåä àéiç éaøå éaø.jxca mikled eid ±eèî ék ©¦§©¦¦¨£¨§¦§¨§¦§§¨¦¨

àúî àeääì,zg` xirl eribdyk ±éøîàiyp` z` el`y ± §©¨¨¨§¦
,mewndàëä ïðaøî àaøeö àkéàm`y ,mkg cinlz o`k yi m`d ± ¦¨§¨¥©¨¨¨¨

okdétà ìéa÷éðå ìéæð.eipt liawpe jlp ±éøîàiyp` mdl eaiyd ± ¥¦§¦§¦©¥¨§¦
,xirdøî àaøeö àkéààëä ïða,mkg cinlz o`k yi ,ok` ±øBàî'e ¦¨§¨¥©¨¨¨¨§

àeä 'íéðéò.`ed xeeir ±zà áéz ,éaøì àéiç éaø déì øîàay ± ¥©¦¨©¥©¦¦¨§©¦¦©§
e ,jnewna dz`a ìæìæz àìceakEúeàéNðz` liawdl gexhl Ÿ§©§¥¦§¦§

`l` ,eiptdétà ìéa÷àå àðà ìéæéà.eipt liaw`e ical ip` jl` ± ¥¦£¨§©§¦©¥
`l` ,iax mikqd `ldéãäa ìæàå déô÷z`iig iax z` gixkd ± ¨§¥§¨©©£¥

.enir jldedépéî éøètéî eåä ékcinlz eze`n zeyx elhpyk ± ¦£¦©§¦¦¥
,mkxcl zkll mkgeäì øîày myk ,mze` jxia ±ízìa÷ä ízà ¨©§©¤¦§©§¤

,ïéàBø ïðéàå íéàøpä íéðtjk ,d`ex epi`e d`xp xeeir ixdyekæz ¨¦©¦§¦§¥¨¦¦§
,ïéàøð ïðéàå íéàBøä íéðt ìéa÷äìipt z` liawdl ekfz xnelk §©§¦¨¦¨¦§¥¨¦§¦
.zi`xp dpi`e d`ex `idy dpikyddéì øîà,`iig iaxl iaxekéà ¨©¥¦

àzLä`eal `ly jl rney iziidy ,eiykr o`k iziid `l eli` ± ©§¨
,jnràúëøéa éàäî ïzòðî.ef dkxa ipnn rpen ziid ± §©§¨¥©¦§§¨

déì eøîà,mkg cinlz eze`l `iig iaxe iaxCì àòéîL ïànî± ¨§¥¦©§¦¨¨
cr ,minkg ipt zlawd dlecb jk lky ,df xac zrny inn

:mdl aiyd .dpiky ipt liawdl dkef mdipt liawndydé÷øtî¦¦§¥
éì òéîL á÷òé éaøcx ly ezpynn ±.jk izrny awri iaéaøc §©¦©£Ÿ§¦©¦§©¦

àéihéç øôk Léà á÷òé,'mihig xtk' `xwpd mewnn ±ìéa÷î äåä ©£Ÿ¦§©¦©¨£¨©§¦
àîBé ìk déaøc détà.mei lk eax ipt liawn did ±L÷ ékxy`k ± ©¥§©¥¨¨¦©

,awri iax oiwfddéì øîà,eaxøî øòèöð àìxrvie xn gxhi `l ± ¨©¥Ÿ¦§©¥©
,ipt liawdl ick envr z`øî ìéëé àìc`eal leki jpi` ixdy ± §Ÿ¨¦©

.xara enk mei lka il`déì øîà,awri iaxáéúëc éàî øèeæ éî ¨©¥¦¨©¦§¦
ïðaøa eäaxn`py dn `ed ohw xac ike ±(`i-i hn mildz)d`exd lr §§©¨¨

,minkg iptíéîëç äàøé ék ,úçMä äàøé àì çöðì ãBò éçéå'¦¦¨¤©Ÿ¦§¤©¨©¦¦§¤£¨¦
,'eúeîé,xnege lw mixac `ldeíéîëç äàBøä äîewxazry ¨¨¨¤£¨¦¦

äéçé ,ïúúéîd`exd ,aezka xen`k ,dpikyd ipt liawdl gvpl ¦¨¨¦§¤
oze`.änëå änk úçà ìò ïäéiça§©¥¤©©©©¨§©¨

deáà éãéà áø[eia`-],éãéà øa á÷òé éaøczian wegx ezia did ©¦¦£©§©¦©£Ÿ©¦¦
e ,miycg dyly jldn yxcndéçøé àúìz ìéæà äåäc ìéâø äåä£¨¨¦©£¨¨¦§¨¨©§¥

àçøBàa,yxcnd zial ekxca miycg dyly zkll libx dide ± §§¨
áø éáa àîBé ãçådidy ,yxcnd ziaa cnel did cala cg` meie ± §©¨§¥©

mei cnele ,miycg dyly jlede ,gqtd bg xg`l ezian `vei
bga ezy` z` gnyl ick ,ezial dxfga `vei did cine ,cg`

.zekeqdïðaø déì eø÷ eåäådaiyid ipa el mi`xew eide ±éa øa' ©£¨¥©¨¨©¥
'àîBé ãçc áø.cg` mei yxcnd ziaa cenll `ad cinlz ±ìçL ©§©¨¨©

dézòce ,ok el e`xwy lr ezrc dylg ±déLôpà éø÷lr `xw ± ©§¥¨¥©©§¥
weqtd z` envr(c ai aei`)'åâå äéäà eäòøì ÷çN'DFl`l `xw §Ÿ§¥¥¤§¤Ÿ¥¤¡©

.mkzhpwd xrvn ize` dpri d"awd xnelk ,'EdprIeéaø déì øîà ©©£¥¨©¥©¦
ïðçBé,ici` axlpéî àúeèîaïðaø eäì Léðòz àì ,E,jnn dywaa ± ¨¨§¨¨¦¨Ÿ©£¦§©¨¨

.eypri `ly ick ,jk jl e`xwy minkgd lr citwz l`
okn xg`l÷ôð`vi ±àLøãî éáì ïðçBé éaø,yxcnd zial ±Løãå ¨©©¦¨¨§¥¦§¨¨§¨©
weqtd z`(a gp diryi),'ïeötçé éëøc úòãå ïeLøãé íBé íBé éúBàå'§¦¦§Ÿ§©©§¨©¤§¨

,denzl yiy,BúBà ïéLøBc ïéà äìéláe BúBà ïéLøBc íBia éëå`lde §¦©§¦©©§¨¥§¦
.dxez cenll miaiig dlila mb,Eì øîBì àlàya ÷ñBòä ìkäøBz ¤¨©§¨¨¥©¨

÷ñò eléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôàdxezaìk £¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦¨©¨
ïëå .dlek äðMä`ed,úeðòøet úcîacg` mei elit` `hegy iny ©¨¨¨§¥§¦©§¨

,dpyd lk `hg eli`k aezkd eilr dlrn ,dpyaáéúëcxn`py ± ¦§¦
(cl ci xacna),milbxnd zyxtaúà ízøz øLà íéîiä øtñîa'§¦§©©¨¦£¤©§¤¤

õøàämkizpFr z` E`UY dpXl mFi dpXl mFi ,mFi mirAx` ¨¨¤©§¨¦©¨¨©¨¨¦§¤£Ÿ¥¤
xacna ex`yiy l`xyi ipa lr d"awd xfby ,'dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨
yie .ux`d z` milbxnd exzy minid xtqn cbpk ,dpy mirax`

,denzleàèç äðL íéòaøà éëå,milbxnd,eàèç íBé íéòaøà àìäå §¦©§¨¦¨¨¨§©£Ÿ©§¨¦¨§
.dpy mirax` xacna x`yidl mdilr xfbp recne,Eì øîBì àlà¤¨©§

yeléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôà äøéáò øáBòä ìk̈¨¥£¥¨£¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦
.dlek äðMä ìk øáò̈©¨©¨¨¨

dpyna epipy(.a lirl):ïè÷ eäæ éà,dii`xa aiig epi`yBðéàL ìk ¥¤¨¨¨¤¥
úk ìò áBkøì ìBëéåéáà ìL Bôixac ,ziad xdl milyexin zelrle ¨¦§©§¥¤¨¦

ly ecia feg`l leki epi`y lk ,mixne` lld ziae .i`ny zia
.ziad xdl milyexin zelrle eia`

:`xnbd dywné÷úîdì ójk lr dywd ±,àøéæ éaø ©§¦¨©¦¥¨

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

המשך ביאור למס' חגיגה ליום שני עמ' ב



כג

     

הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו א ֹור 111עצמי ה ּנה  ּובמילא  , ְְְִִֵֵַַַָָ

הח ּמה  א ֹור  ּכמ ֹו ה ּוא  מ ּזה ,112ה ּלבנה  ויתרה  , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה 'ּיֹום ' מא ׁשר  יֹותר  ע ֹוד  יאיר  .113ׁשה 'ּלילה ' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•

1

2

3

א.111) יו"ד, שם "והי '112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח  בחי ' הוא הבקיעה שענין סע "א), (ט , שם לקו"ת גם  ראה

הכלה". עם חתן "משמח  - יותר נעלה בחי ' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב ' כפירוש עכ"פ , דעכשיו

    
אלא  משלה אור  לה אין  שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד  מהשמש, אור  את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  B‡ BÓk111, ¿««»

‰l‰ B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓe¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  ֿ המתחיל  בדיבור  הכתוב כדברי 

ÏÈl'‰L‰'המאמר  ,‰fÓ ‰˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו  וההסתר  BÚ„ההעלם È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ L‡Ó ˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי  לאור  שהפך  והעלם לחושך 

ויתרון . מעלה תוספת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.`"iyz'd oey`xÎxc` f"h ,'d mei c"x .c"qa
מוגה  בלתי

בתניא:‡. קושיא אצלי שאל מישהו

רשע, מקרי סופרים דברי של קל איסור על העובר ש"אפילו הזקן רבינו כותב התניא ספר בהתחלת
דיבמות  בפ"ב דנדה 1כדאיתא לקיימה".2ובפ"ק לו שאפשר מ"ע איזו במבטל וק"ו וכ"ש . .

מפורש  הרי – רשע נקרא מ"ע שהמבטל בק"ו ללמוד הזקן רבינו זקוק מה לשם ומקשה:
זבחdyr"האי3בגמרא  תשובה עביד לא אי ?4תועבה"miryxה"ד

כאלה?! קושיות גארניט") זיך ("כאּפן תופסים אינם תניא שלומדים שחסידים הסיבה מהי –ַָ

***

השלמה ·. בתור – חיוב של הו"ע אמן עניית (א) אופנים: בב' לחקור יש – אמן עניית בענין
שאינו  כמו יראה שלא אמן, עניית העדר שלילת – שלילה של ענין עיקרה אמן עניית (ב) להברכה.

הברכה. את ח"ו ושולל מסכים

לא  שבשבועה שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר חיוב, של שהו"ע בשבועה אמן מעניית להוכיח רצה [א'
להשבועה]. כלל שייכות לו אין אמן עונה כשאינו כי, דשלילה, הענין שייך

חיוב: של הו"ע אמן שעניית ראי' להביא יש לכאורה

לעניית  להפסיק שאסור במקום בתפלה בהעומד לכאורה, היא, האופנים, ב' בין שהנפק"מ – ובהקדם
הו"ע  אמן עניית אם אבל החיוב. בטל להפסיק שאסור במקום הרי חיובי, הו"ע אמן עניית אם אמן:

כשעומ  גם אמן לענות שלא יכול אינו – להברכה מסכים שאינו כמו יתפרש שלא שאסור שלילי, במקום ד
הברכה). ישמע שלא (כדי מביתֿהכנסת ולצאת להקדים אלא ברירה לו אין ובמילא להפסיק, לו

מביתֿהכנסת, לצאת צריך אמן לעניית להפסיק שאסור במקום שהעומד מקום בשום מצינו שלא וכיון
חיוב. של הו"ע אמן שעניית לכאורה, מוכח,

שאינו  כמו יתפרש שלא לשלול בשביל היא אמן שעניית נאמר אם גם כי, ראי', זו אין באמת אבל
שאינו  הקס"ד שלילת כי, אמן, לענות יכול כשאינו מביתֿהכנסת לצאת הכרח אין להברכה, ח"ו מסכים
היו  המקדש שבבית לדבר, [וראי' דוקא אמן דעניית בנוסח להיות מוכרחת אינה להברכה ח"ו מסכים

ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך בנוסח העובדה 5עונים עצם גם אלא "אמן"], בנוסח דוקא ולאו ,
בתפלתו d"awdשעומד z` gayne ויציב "אמת שאומר או השמים", מן ה' את "הללו דזמרה, בפסוקי

וכיו"ב, אבותינו", "עזרת להברכה zlleyונכון", ח"ו מסכים שאינו הקס"ד .6את

באמצע ‚. אמן בעניית מפסיקין שאין מזה – חיוב של הו"ע אמן שעניית ראי' להביא יש לכאורה
התפלה:

לבאר  אפשר – חיוב של הו"ע אמן שעניית נאמר באמצע mrhdבאם אמן בעניית מפסיקין שאין
המצוה" מן פטור במצוה ש"העוסק כיון שלילה).7התפלה, של הו"ע אמן שעניית נאמר  אם (משא"כ

פטור  במצוה שהעוסק משום הוא אמן לעניית מפסיקין שאין שהטעם לומר אפשר אי באמת, אבל
וכן  בשמו", קראו לה' ב"הודו כמו להפסיק, שמותר במקום גם להפסיק אין זה מטעם כי, המצוה, מן

התורה. לימוד באמצע
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א.1) כ,
א.2) יב,
ב.3) ז, זבחים ב. יב, שבועות
במכתב 4) שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב זו לשאלה המענה

קפ  ס"ע ח"ד באגרותֿקודש נדפס – אד"ר) (ט"ז זה ביום שכתב

) ).l"endואילך
הט"ו.5) פ"ד תעניות הל' רמב"ם ובפרש"י. א סג, ברכות
(ס"ט).6) ס"ח ס"צ או"ח (ואדה"ז) טושו"ע עד"ז ראה
וש"נ.7) סע"א. כה, סוכה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dbibg(ipy meil)

:df oipra `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzyiìLäLyLBãwä ¨©¨¨§¨©¨
ìò ,íBé ìëa ïäéìò äëBa àeä CeøainøLôàLeläøBza ÷Bñòì ¨¤£¥¤§¨©¤¤§¨©£©¨

÷ñBò Bðéàå,daìòåinøLôà éàLel÷ñBòå äøBza ÷Bñòì,daìòå §¥¥§©¤¦¤§¨©£©¨§¥§©
ñðøtxeaivd lr dpenn ±øeavä ìò äàbúnä.mpiga ©§¨©¦§¨¤©©¦

:oaxegd ipiprn dyrn d`ian `xnbdúBðé÷ øôñ èé÷ð äåä éaø± ©¦£¨¨¦¥¤¦
ifgd,ziad oaxeg lr da opewn edinxiy ,dki` zlibn ecia wà÷å§¨

déeâa éø÷.da `xew dide ±à÷eñt éàäì àèî ékribd xy`k ± ¨¥§©¥¦¨¨§©§¨
weqtl(` a dki`)éìLä'õøà íéîMî C,'l`xUi zx`tYdéãé ïî ìôð ¦§¦¦¨©¦¤¤¦§¤¤¦§¨¥¨©¦§¥

.eicin xtqd ltp ±,øîà`idy l`xyi ly ef dlitp dlecb dnk ¨©
dlitpk ,ux`l minydnàz÷éîò àøéáì íø àøbéàîdeab bbn ± ¥¦¨¨¨§¦¨£¦§¨

.wenr xeal
àçøBàa éìæàå éì÷L eåä àéiç éaøå éaø.jxca mikled eid ±eèî ék ©¦§©¦¦¨£¨§¦§¨§¦§§¨¦¨

àúî àeääì,zg` xirl eribdyk ±éøîàiyp` z` el`y ± §©¨¨¨§¦
,mewndàëä ïðaøî àaøeö àkéàm`y ,mkg cinlz o`k yi m`d ± ¦¨§¨¥©¨¨¨¨

okdétà ìéa÷éðå ìéæð.eipt liawpe jlp ±éøîàiyp` mdl eaiyd ± ¥¦§¦§¦©¥¨§¦
,xirdøî àaøeö àkéààëä ïða,mkg cinlz o`k yi ,ok` ±øBàî'e ¦¨§¨¥©¨¨¨¨§

àeä 'íéðéò.`ed xeeir ±zà áéz ,éaøì àéiç éaø déì øîàay ± ¥©¦¨©¥©¦¦¨§©¦¦©§
e ,jnewna dz`a ìæìæz àìceakEúeàéNðz` liawdl gexhl Ÿ§©§¥¦§¦§

`l` ,eiptdétà ìéa÷àå àðà ìéæéà.eipt liaw`e ical ip` jl` ± ¥¦£¨§©§¦©¥
`l` ,iax mikqd `ldéãäa ìæàå déô÷z`iig iax z` gixkd ± ¨§¥§¨©©£¥

.enir jldedépéî éøètéî eåä ékcinlz eze`n zeyx elhpyk ± ¦£¦©§¦¦¥
,mkxcl zkll mkgeäì øîày myk ,mze` jxia ±ízìa÷ä ízà ¨©§©¤¦§©§¤

,ïéàBø ïðéàå íéàøpä íéðtjk ,d`ex epi`e d`xp xeeir ixdyekæz ¨¦©¦§¦§¥¨¦¦§
,ïéàøð ïðéàå íéàBøä íéðt ìéa÷äìipt z` liawdl ekfz xnelk §©§¦¨¦¨¦§¥¨¦§¦
.zi`xp dpi`e d`ex `idy dpikyddéì øîà,`iig iaxl iaxekéà ¨©¥¦

àzLä`eal `ly jl rney iziidy ,eiykr o`k iziid `l eli` ± ©§¨
,jnràúëøéa éàäî ïzòðî.ef dkxa ipnn rpen ziid ± §©§¨¥©¦§§¨

déì eøîà,mkg cinlz eze`l `iig iaxe iaxCì àòéîL ïànî± ¨§¥¦©§¦¨¨
cr ,minkg ipt zlawd dlecb jk lky ,df xac zrny inn

:mdl aiyd .dpiky ipt liawdl dkef mdipt liawndydé÷øtî¦¦§¥
éì òéîL á÷òé éaøcx ly ezpynn ±.jk izrny awri iaéaøc §©¦©£Ÿ§¦©¦§©¦

àéihéç øôk Léà á÷òé,'mihig xtk' `xwpd mewnn ±ìéa÷î äåä ©£Ÿ¦§©¦©¨£¨©§¦
àîBé ìk déaøc détà.mei lk eax ipt liawn did ±L÷ ékxy`k ± ©¥§©¥¨¨¦©

,awri iax oiwfddéì øîà,eaxøî øòèöð àìxrvie xn gxhi `l ± ¨©¥Ÿ¦§©¥©
,ipt liawdl ick envr z`øî ìéëé àìc`eal leki jpi` ixdy ± §Ÿ¨¦©

.xara enk mei lka il`déì øîà,awri iaxáéúëc éàî øèeæ éî ¨©¥¦¨©¦§¦
ïðaøa eäaxn`py dn `ed ohw xac ike ±(`i-i hn mildz)d`exd lr §§©¨¨

,minkg iptíéîëç äàøé ék ,úçMä äàøé àì çöðì ãBò éçéå'¦¦¨¤©Ÿ¦§¤©¨©¦¦§¤£¨¦
,'eúeîé,xnege lw mixac `ldeíéîëç äàBøä äîewxazry ¨¨¨¤£¨¦¦

äéçé ,ïúúéîd`exd ,aezka xen`k ,dpikyd ipt liawdl gvpl ¦¨¨¦§¤
oze`.änëå änk úçà ìò ïäéiça§©¥¤©©©©¨§©¨

deáà éãéà áø[eia`-],éãéà øa á÷òé éaøczian wegx ezia did ©¦¦£©§©¦©£Ÿ©¦¦
e ,miycg dyly jldn yxcndéçøé àúìz ìéæà äåäc ìéâø äåä£¨¨¦©£¨¨¦§¨¨©§¥

àçøBàa,yxcnd zial ekxca miycg dyly zkll libx dide ± §§¨
áø éáa àîBé ãçådidy ,yxcnd ziaa cnel did cala cg` meie ± §©¨§¥©

mei cnele ,miycg dyly jlede ,gqtd bg xg`l ezian `vei
bga ezy` z` gnyl ick ,ezial dxfga `vei did cine ,cg`

.zekeqdïðaø déì eø÷ eåäådaiyid ipa el mi`xew eide ±éa øa' ©£¨¥©¨¨©¥
'àîBé ãçc áø.cg` mei yxcnd ziaa cenll `ad cinlz ±ìçL ©§©¨¨©

dézòce ,ok el e`xwy lr ezrc dylg ±déLôpà éø÷lr `xw ± ©§¥¨¥©©§¥
weqtd z` envr(c ai aei`)'åâå äéäà eäòøì ÷çN'DFl`l `xw §Ÿ§¥¥¤§¤Ÿ¥¤¡©

.mkzhpwd xrvn ize` dpri d"awd xnelk ,'EdprIeéaø déì øîà ©©£¥¨©¥©¦
ïðçBé,ici` axlpéî àúeèîaïðaø eäì Léðòz àì ,E,jnn dywaa ± ¨¨§¨¨¦¨Ÿ©£¦§©¨¨

.eypri `ly ick ,jk jl e`xwy minkgd lr citwz l`
okn xg`l÷ôð`vi ±àLøãî éáì ïðçBé éaø,yxcnd zial ±Løãå ¨©©¦¨¨§¥¦§¨¨§¨©
weqtd z`(a gp diryi),'ïeötçé éëøc úòãå ïeLøãé íBé íBé éúBàå'§¦¦§Ÿ§©©§¨©¤§¨

,denzl yiy,BúBà ïéLøBc ïéà äìéláe BúBà ïéLøBc íBia éëå`lde §¦©§¦©©§¨¥§¦
.dxez cenll miaiig dlila mb,Eì øîBì àlàya ÷ñBòä ìkäøBz ¤¨©§¨¨¥©¨

÷ñò eléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôàdxezaìk £¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦¨©¨
ïëå .dlek äðMä`ed,úeðòøet úcîacg` mei elit` `hegy iny ©¨¨¨§¥§¦©§¨

,dpyd lk `hg eli`k aezkd eilr dlrn ,dpyaáéúëcxn`py ± ¦§¦
(cl ci xacna),milbxnd zyxtaúà ízøz øLà íéîiä øtñîa'§¦§©©¨¦£¤©§¤¤

õøàämkizpFr z` E`UY dpXl mFi dpXl mFi ,mFi mirAx` ¨¨¤©§¨¦©¨¨©¨¨¦§¤£Ÿ¥¤
xacna ex`yiy l`xyi ipa lr d"awd xfby ,'dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨
yie .ux`d z` milbxnd exzy minid xtqn cbpk ,dpy mirax`

,denzleàèç äðL íéòaøà éëå,milbxnd,eàèç íBé íéòaøà àìäå §¦©§¨¦¨¨¨§©£Ÿ©§¨¦¨§
.dpy mirax` xacna x`yidl mdilr xfbp recne,Eì øîBì àlà¤¨©§

yeléàk áeúkä åéìò äìòî ,äðMa ãçà íBé eléôà äøéáò øáBòä ìk̈¨¥£¥¨£¦¤¨©¨¨©£¤¨¨©¨§¦
.dlek äðMä ìk øáò̈©¨©¨¨¨

dpyna epipy(.a lirl):ïè÷ eäæ éà,dii`xa aiig epi`yBðéàL ìk ¥¤¨¨¨¤¥
úk ìò áBkøì ìBëéåéáà ìL Bôixac ,ziad xdl milyexin zelrle ¨¦§©§¥¤¨¦

ly ecia feg`l leki epi`y lk ,mixne` lld ziae .i`ny zia
.ziad xdl milyexin zelrle eia`

:`xnbd dywné÷úîdì ójk lr dywd ±,àøéæ éaø ©§¦¨©¦¥¨

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



iyz'd"`כד oey`xÎxc` f"h ,'d mei c"x

– בזה [וההסברה אמן בעניית להפסיק שלא טעם אינו המצוה מן פטור במצוה שהעוסק ועכצ"ל,
של  מלכו "יחי לומר שמפסיקין עאכו"כ המלך", "יחי לומר ודם בשר מלך כבוד מפני שמפסיקין שכשם

דבר. לשום להפסיק שאסור במקום הוא אמן לעניית מפסיקין שאין וזה עולם"],

הגמרא „. בפלוגתת תלוי' שלילה) או חיוב של הו"ע אמן עניית (אם זו שבחקירה לומר, בנוגע 8ויש
המברך": מן יותר אמן העונה ש"גדול או אמן", דעני ממאן עדיף "מברך – אמן ועונה למברך

כיון  כלומר, חיוב, של הו"ע אמן שעניית נאמר אם רק שייכת – הברכה לגבי אמן עניית מעלת
הוא אמן דעניית הברכה.wefigשהתוכן לגבי יתירה מעלה בזה יש לכן הברכה, על

מהברכה  גדולה תהי' הברכה על איֿהסכמה ששלילת יתכן לא שלילה, של שזהו"ע נאמר אם משא"כ
עצמה.

"גדול  ומ"ד שלילה, של הו"ע אמן שעניית ס"ל אמן" דעני ממאן עדיף "מברך שמ"ד י"ל, ועפ"ז
חיוב. של הו"ע אמן שעניית ס"ל המברך" מן יותר אמן העונה

חסידות ‰. בדרושי איתא המברך", מן יותר אמן העונה ד"גדול הענין בביאור אמן 9והנה, שעניית
בברוך": ד"חותם הענין ע"ד הוא

יכולה  מלמעלה השפע שהמשכת וכיון מלמעלה. השפע המשכת ענינה – המשכה מלשון – ברכה
הוא  החותם ש"ענין בברוך", "חותם גם צ"ל ח"ו, לחיצונים יניקה גם מזה שיומשך באופן כמו 10להיות

שם, הכתוב שידע רצונו אין אשר זר איש הזאת באגרת יקרא שלא כדי מבחוץ האגרת שעל חותם לשון
חלק  אתה לזרים ואין לבדה הקדושה בבחי' רק (ש)תהי' . . וההמשכה הברכה מן הזה החותם הוא כך

בתחלתו  אור בתורה (כמבואר ).11ונחלה"

תהי' ולא בלבד, בקדושה ההמשכה שתהי' באופן הברכה קיום – אמן דעניית הענין תוכן גם וזהו
לחיצונים. יניקה

(חסר  באמת... אבל לחיצונים. היניקה שלילת – שלילה של הו"ע אמן שעניית לכאורה משמע ומזה
ההמשך).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

בסופה.8) נזיר סע"ב. נג, ברכות
א.9) תקסו, ג) (כרך בראשית אוה"ת

חותם 10) עד"מ כמו סע"ד: קלב, דא"ח) (עם סידור גם ראה

אדמו"ר  מאמרי וראה כו'. פסולת נגיעת מכל המשמרו היין שע"ג
קעא. ע' ח"א חתונה דרושי האמצעי

ואילך).11) א ו, (בראשית הברכות ענין להבין ד"ה

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dbibg(oey`x meil)

.dii`xn xeht oixeg oa eivge car eivgy ,`piax ixack o`kn
:dpyna epipyï÷fäå äìBçå àîeqäå øbéçäå'zelrl leki epi`y ine §©¦¥§©¨§¤§©¨¥

.dii`xn mixeht md mb ,'eilbxa
:oicd xewn z` da epipyy `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

dxeza(ci bk zeny)oeyldne ,'dpXA il bgY milbx WlW''íéìâø' ¨Ÿ§¨¦¨Ÿ¦©¨¨§¨¦
,dii`xa aiig milbx el yiy in wxy ,milbxa ielz df oicy rnyn©§©¦

ïéa÷ éìòáì èøtdphw ur zkizg migwely ,milbx irehw ± §¨§©£¥©¦
ick lbxd dkzgpy mewna dze` migipne ,dy`xa jen mipzepe

.lbx mdl oi`y meyn dii`xn mixeht mdy ,dilr oryidløác̈¨

,øçàoeyld'íéìâø'aiig eilbxa zkll lekiy in wxy zcnln ©¥§¨¦
,dii`xaìe ï÷æìe àîeñìe äìBçìe øbéçì èøtinúBìòì ìBëé BðéàL §¨§¦¥§¤§¨§¨¥§¤¥¨©£

åéìâøampi` j` ,milbx mdl yi el` lky ,dxfrl milyexin §©§¨
,zpryna xfridl mikixv `l` ,mcal mdilbxa zelrl mileki

dii`xn mixeht okle.
epipyy dn :`xnbd zl`eyééBúàì ,'åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàLå'§¤¥¨©£§©§¨§¨¥

éàîsqepa xehtl `a `ed in z` ,dfa zeaxl `pzd `a dn ± ©
.dpn xaky el`l

:`xnbd daiynééBúàì ,àáø øîàzeaxl `a `pzd ± ¨©¨¨§¨¥
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המשך ביאור למס' חגיגה ליום ראשון עמ' א



כה

       
מוגה  בלתי

 הפסוק כתרגומו,1על  קבלה , לשון תשא , "כי רש "י: מפרש  ישראל ", בני ראש  את  תשא  "כי
השקל , מחצית  אחד  כל  יתנו אלא  לגלגולת , תמנם  אל  הם , כמה  לדעת  מנינם  סכום  לקבל  כשתחפוץ 

מנינם ". ותדע  השקלים  את  ותמנה 

רש "י  בכללי ידוע  ובנדון 2והנה , הפשוט . הפירוש  את  שולל  הוא  הרי "כתרגומו", כותב  רש "י שכאשר 
במפרשים  איתא  - במדרש 3דידן (כדאיתא  הרמה  לשון הוא  ש "תשא " הפירוש  את  לשלול  רש "י ),4שכוונת 

כתרגומו" קבלה , "לשון שהוא  מפרש  ולכן הרמה , של  ענין כאן שייך  לא  מקרא  של  פשוטו ֿ פי על  כי,
("תקבל ").

"לשון  הוא  ש "תשא " מקרא  של  בפשוטו לפרש  יכול  רש "י היה  לכאורה  להבין: צריך  עדיין אבל 
וישב  בפרשת  שפירש  כפי - שאר 5חשבון" כשיפקוד  חשבון, "לשון ראשך ", את  פרעה  "ישא  הפסוק  על 

. תהיה עבדיו ֿ ישראל  בני מספר  של  החשבון שעריכת  כאן, גם  מתאים  זה  ופירוש  עמהם ". אותך  ימנה  .
כתרגומו"? קבלה , "לשון לפרש  רש "י הוצרך  ולמה  השקל ; מחצית  נתינת  ֿ ידי על 

למה  מובן אינו קבלה ", "לשון הוא  "תשא " אם  גם  רש "י: בפירוש  קושיא " "קלאץ  גם  יש  לזה , ָונוסף 
"מפ  רש "י "רש  ולא  כו'", מנינם  סכום  "כשתחפוץ "לקבל  תיבת  הרי - מנינם " סכום 

לא  ובודאי ירושלמי), ותרגום  עוזיאל  בן יונתן בתרגום  ולא  אונקלוס , בתרגום  (לא  בתרגום  מופיעה  אינה 
זו? תיבה  רש "י מוסיף  למה  ֿ כן, ואם  בפסוק , נתפרשה 

: בזה והביאור 
לשון הוא  ש "תשא " לפרש  יכול  אינו אותם ",רש "י "בפקוד  - מנין לשון נאמר  הכתוב  בהמשך  כי, ,

רש "י  מפרש  ולכן - פעמים ? ב ' המנין ענין נכפל  למה  מובן: אינו מנין, לשון הוא  ש "תשא " נאמר  ואם 
לשון תשא , "."כי

בכתוב : הענינים  סדר  מובן אינו - "כשתקבל " הוא  קבלה ) (לשון ד "תשא " שהפירוש  נאמר  אם  אבל ,
לפקודיהם "כי ישראל  בני ראש  צריכה את  ("ונתנו") הנתינה  שהרי - גו'" נפשו כופר  איש 

"להיות  רש "י מפרש  ולכן - ("תשא ")? כו'".הקבלה  מנינם  סכום  לקבל 

: נוסף ענין רש "י מבהיר  - כו'" מנינם  סכום  לקבל  "כשתחפוץ  - זה  ובפירוש 
לפרש , מקום  יש  שטחי, באופן גו'" נפשו כופר  איש  ונתנו גו' תשא  "כי הפסוק  את  לומדים  כאשר 

ֿ ישראל  בני את  מונים  ֿ ישראל .שכאשר  בבני נגף  יהיה  שלא  כדי השקל , מחצית  ליתן צריך  אזי ,

במפרשים  שמצינו רש "י 6וכפי שמביא  (כפי לגולגלותם  ֿ ישראל  בני את  דוד  מנה  למה  הקושיא  בתירוץ 
דוד ") בימי "שמצינו ממה  הפסוק  ימנם 7בהמשך  שלא  שגזרה  הפרשה  זאת  בימיו קרא  לא  דוד  "וכי ,

כופר 3לגולגלותם " איש  יתנו כך  אחר  לגולגלותם  "כשתמנם  הוא  הפסוק  שפירוש  סבור  שהיה  כיון -
נפשו".

איש  "ונתנו שכתוב  ממה  זה  לפירוש  הוכחה  להביא  יש  ולכאורה  ," כופר" של  ענין שהרי - "
לגולגלותם . היה  שהמנין זה  על  לכפר  בכדי שזהו ועכצ "ל , ֿ רצוי, בלתי ענין בגלל  הוא  כפרה ,

חז"ל  במדרשי שמצינו הלימוד 8[ומה  באופן זה  הרי - העגל  חטא  על  הכפרה  ענין הוא  נפשו" ש "כופר 
ל " בהמשך  בא  נפשו" כופר  איש  ש "ונתנו מקרא , של  בפשוטו לא  אבל  הדרש , ֿ דרך  גו'",על  תשא 

אלא  חובה  זה  שאין (שבודאי שמשמעותו העגל  חטא  על  הכפרה  אודות  כאן מדובר  שלא  ועכצ "ל , ,
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יב).1) (ל , פרשתנו ריש
חומשים.2) בכמה הנדפס רש"י " בדברי  "כללים
הרא"ם.3) פי '
ואילך .4) ג  אות סוף פרשתנו תנחומא ראה

כ .5) שם, וראה יג . מ ,
האורה.6) לבוש
כד .7) ֿ ב שמואל 
יו"ד .8) פרשתנו תנחומא ה"ג . פ"ב שקלים ירושלמי 



כו      

הנה  ֿ ישראל , בני את  למנות  (רשות ) תרצה  שכאשר  הוא  הכתוב  פירוש  אלא  חובה ), אלא  רשות  אינה 
לגולגלותם ]. המנין על  לכפר  נפשו, כופר  כך  אחר  יתנו לגולגלותם , כשתמנם 

לה ' נפשו כופר  איש  "ונתנו הוא  הכתוב  לשון כי, כן, מפרש  אינו רש "י אבל  ,היינו ,"
שנעשה  המנין על  לכפר  באה  השקל  מחצית  שנתינת  ולא  השקל , מחצית  נתינת  ֿ ידי על  הוא  עצמו שהמנין

לגולגלותם .

הם , כמה  לדעת  מנינם  סכום  לקבל  "כשתחפוץ  רש "י: מפרש  ולכן   כל יתנו אלא  ,
"ולא  הדבר : טעם  לפרש  ממשיך  שהכתוב  וכפי מנינם ", ותדע  השקלים  את  ותמנה  השקל , מחצית  אחד 
הפירוש  גם  וזהו דוד ". בימי שמצינו כמו עליהם , בא  והדבר  הרע , עין בו שולט  "שהמנין נגף ", בהם  יהיה 

הענין  בסיום  רש "י שמפרש  כפי - נפשו" מנין".9ד "כופר  ֿ ידי על  תנגפו "שלא  נפשותיכם ", על  "לכפר  :

היה  שלכאורה  אף  - ֿ המתחיל  דבור  באותו אחד , בהמשך  זה  כל  כותב  שרש "י מה  גם  יובן ֿ זה  ֿ פי ועל 
עצמו  בפני בד "ה  כו'" לגולגולת  תמנם  "אל  לפרש  כך  ואחר  כו'", קבלה  לשון "תשא  תחילה  לכתוב  לו
אלא  אותם "), "בפקוד  הכתוב : בהמשך  נתפרש  המנין ענין (שהרי מנין לשון אינו ש "תשא " כיון כי, -

" אלא  המנין), (לאחרי מנינם  סכום  קבלת  ולא  קבלה ", (שהרי "לשון כו'" מנינם  סכום  לקבל 
תמנם  "אל  - לגולגלותם  אינו שהמנין לפרש  בהכרח  אזי אותם "), בפקוד  גו' "ונתנו נאמר  ֿ זה  לאחרי רק 

מנינם ". ותדע  השקלים  את  ותמנה  השקל , מחצית  אחד  כל  יתנו אלא  לגלגולת ,

 רואים כאן גם  הנה  - כו' מופלאים  ענינים  גם  יש  רש "י שבפירוש  פעמים  כמה  המדובר  ֿ פי ועל 
בגמרא : מימרות  שתי בין סתירה  מתורצת  זה  רש "י פירוש  ֿ ידי שעל 

ברכות  .10במסכת  הקב "ה  ליה  "אמר  ֿ רצוי, בלתי באופן הקב "ה  כלפי התבטא  שדוד  שכיון .מסופר 
ישראל  בני ראש  את  תשא  כי דכתיב  אותו, יודעים  רבן בית  של  תינוקות  שאפילו בדבר  מכשילך  אני הרי 

ישראל  על  שטן ויעמוד  מיד  וגו', נפשו כופר  איש  ונתנו וכתיב 11לפקודיהם  לאמר 12, בהם  דוד  את  ויסת 
ישראל ". את  מנה  לך 

יומא  דכתיב 13ובמסכת  מצוה , לדבר  אפילו ישראל  את  למנות  "אסור  (לשון 14שנינו: בבזק  ויפקדם 
דהאי  ממאי אשי, רב  לה  מתקיף  החרסים ). ומנו לפניו והשליך  חרס  ואחד  אחד  כל  נטל  חרסים , שברי

כדכתיב  הוא , דמתא  שמא  ודילמא  הוא , דמיבזק  לישנא  וישמע 15בזק  מהכא , אלא  בזק , אדוני 16וימצאו

. המלך  מצאן טלה  אחד  כל  לקחת  (צום  בטלאים " ויפקדם  העם  את  הטלאים ).שאול  ונמנו .

מובן  אינו :17ולכאורה 

או  בבזק " "ויפקדם  בשאול  שכתוב  ממה  ישראל  את  למנות  האיסור  למדים  יומא  שבמסכת  הטעם  מהו
גו'", נפשו כופר  איש  ונתנו לפקודיהם  ישראל  בני ראש  את  תשא  "כי שכתוב  ממה  ולא  בטלאים ", "ויפקדם 
איסור  זה  הרי ֿ כן ואם  תורה ", "דברי הוא  גו'" תשא  "כי מהפסוק  שהלימוד  בשעה  בה  - ברכות  במסכת  כמו
"דבר  והוא  בטלאים "), "ויפקדם  או בבזק " "ויפקדם  הפסוקים  כמו קבלה , מדברי רק  (ולא  התורה  מן
"ויפקדם  הפסוק  ובפרט  קבלה , שבדברי הפסוקים  ֿ כן ֿ שאין (מה  אותו" יודעים  רבן בית  של  תינוקות  שאפילו

הוא ")? דמתא  שמא  ודילמא  הוא , דמיבזק  לישנא  בזק  דהאי "ממאי אשי רב  הקשה  זה  שעל  בבזק ",

שנתחדש  חידוש  זה  אין הרי - בטלאים " "ויפקדם  או בבזק " "ויפקדם  בשאול  שכתוב  מה  ועיקר : ועוד 
שמצינו  (כפי אחר  באופן לסבור  שיכולים  דוד  של  דינו בית  את  מחייב  זה  שאין שאול , של  דינו בבית 

כו' ביניהם  חלוקים  ראש 18שהיו את  תשא  "כי שכתוב  מה  בגלל  היתה  כזה  באופן שאול  הנהגת  אלא  ,(
ולא  שאול , מהנהגת  האיסור  למדים  למה  ֿ כן, ואם  גו'", נפשו כופר  איש  ונתנו לפקודיהם  ישראל  בני

עצמו?! נפשו" כופר  איש  ונתנו גו' תשא  "כי מהפסוק 
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טו.9) ל , פרשתנו
ב.10) סב,
א.11) כא, ֿ א הימים דברי 
א.12) כד , ֿ ב שמואל 
(ובפרש"י ).13) ב כב,
ח .14) יא, ֿ א שמואל 

ה.15) א, שופטים ס'
ד .16) טו, ֿ א שמואל 
א.17) כח , תמיד  שבע באר שם. יומא מהרש"א חדא"ג  ראה
ב.18) יט , סנהדרין סע"א. נג , עירובין בתוד "ה ראה הובא

א. טז, חגיגה - יוסי 



כז       

קנ"ו בסימן  שכתב  הזקן, רבינו  של  בשולחן ֿערוך  לדייק  יש  למנות 19וכן "אסור  ובמ "מ : כו'", ישראל  את 
הזקן רבינו ֿ ידי על  נכתבו אם  ידוע  שלא  (שאף  ֿ ידי לשם  על  נכתבו בודאי הרי כו', אחיו ֿ ידי על  או בעצמו,

ֿ סמכא  ל "פ "ב 20בר  מצויין א ) שמואל  רש "י מ "א , ה "ד , תמידין מה ' פ "ד  רמב "ם  ע "ב , כ "ב  ד ' דיומא 
ד '" גו'"21סט "ו תשא  "כי הפסוק  הובא  שבה  ברכות  למסכת  צויין ולא  ,22.

תירוץ ].[ על  לחשוב  יוכלו שבינתיים  כדי כאן, שיפסיק  אמר , שליט "א  אדמו"ר  קדושת  כבוד 

***

 מתרצים תשא 23יש  "כי שהפסוק  והיינו, מישראל , חלק  למנין ישראל  כל  מנין בין חילוק  שיש  ,
אודות  גם  מדובר  ששם  יומא , במסכת  זה  פסוק  הובא  לא  ולכן דוקא , ֿ ישראל  בני כל  של  במנין קאי גו'"
ֿ ישראל . מבני חלק  רק  נימנו שבו דשאול  מהמנין ראיה  הגמרא  מביאה  זה  ועל  ֿ ישראל , מבני חלק  של  מנין
במסכת  זה  על  הובא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  צבא , יוצאי רק  אלא  ישראל , כל  נימנו לא  דוד  אצל  גם  הרי אבל ,

דוד ". בימי שמצינו "כמו מביא  הפסוק  על  בפירושו רש "י וגם  גו'", תשא  "כי הפסוק  ברכות 
המפרשים  כדברי לומר  הרשות :24ובהכרח  לדבר  מצוה  דבר  בין שמחלקים 

ישראל  את  למנות  "אסור  להדיא  מפורש  יומא  במסכת    הפסוקים הובאו זה  ועל  ,"
הובא  לא  ולכן מצוה "; "לדבר  - המלחמה  לצורך  היו אלו שמנינים  בטלאים ", "ויפקדם  בבזק " "ויפקדם 

אלא  מצוה  דבר  שאינו במנין שקאי גו'", תשא  "כי הפסוק  "שם  הכתוב  לשון כמשמעות  ," תשא
" רש "י: שמדייק  וכפי ג ), סעיף  שתלוי .(כנ"ל  הרשות  דבר  שזהו והיינו, הם ", כמה  לדעת  .

משה . של  ברצונו

בברכות  הגמרא  מביאה  זה  שעל  פירושו), בהמשך  רש "י (שמזכיר  דוד  בימי המנין גם  היה  כזה  ובאופן
וטען  דוד  עם  התווכח  שיואב  מזה  כדמוכח  מצוה , לצורך  היה  לא  זה  שמנין - גו'" תשא  "כי הפסוק  את 

של  באופן היה  זה  שמנין ועכצ "ל  ֿ ישראל , בני את  למנות  צורך  .שאין

 מסכת שבין הסתירה  את  רק  מתרץ  רשות , של  למנין מצוה  לדבר  מנין בין הנ"ל  חילוק  אמנם ,
הזקן: רבינו של  ֿ ערוך  לשולחן בנוגע  יוקשה  עדיין אבל  יומא , למסכת  ברכות 

רשות , של  במנין ואילו (כנ"ל ), קבלה  מדברי רק  הוא  ישראל  את  למנות  האיסור  - מצוה  לדבר  בנוגע 
בין  החילוקים  פרטי לבאר  המקום  כאן (ואין התורה  מן הוא  האיסור  גו'", תשא  "כי הפסוק  קאי זה  שעל 

התורה  מן לאיסור  קבלה  מדברי ישראל 25איסור  את  למנות  ש "אסור  כותב  הזקן רבינו כאשר  כן, ואם  .(
התורה ?. מן שאיסורו יותר , חמור  רשות  של  שמנין להוסיף  לו היה  מצוה ", לדבר  אפילו .

להרמב "ם  בנוגע  ויפקדם 26בשלמא  שנאמר  אחר , דבר  ידי על  אלא  ישראל  למנות  ש "אסור  שכתב 
לדברי  יותר  מתאים  התורה  מן לאיסור  דרבנן איסור  בין החילוק  שהדגשת  לכך  [נוסף  הרי - בטלאים "
בהלכות  זה  דין כותב  הרמב "ם  הנה ] בכך , דרכו אין הרמב "ם  ֿ כן ֿ שאין מה  יותר , לפרט  שדרכם  האחרונים 

ומוספין  שזהו26תמידין הפייסות , בשביל  למנין בנוגע   בסימן זה  דין כותב  הזקן רבינו אבל  ;
מדובר  ששם  רשות ,קנ"ו של  למנין בנוגע  גם  להוסיף  לו היה  כן, ואם  האדם , הנהגת  כללות  אודות 

גו'"? תשא  "כי מהפסוק  התורה , מן שאיסורו

מחצית  שנתינת  מקרא  של  פשוטו ֿ פי על  (לא  הזקן רבינו נקט  ההלכה , דרך  ֿ ערוך , שבשולחן לומר , ויש 
"כופר  היתה  השקל  מחצית  שנתינת  הדרוש  דרך  לפי אלא ) מנין", ידי על  תנגפו "שלא  כדי היתה  השקל 
ישראל . את  למנות  שאסור  ראיה  מכאן אין ֿ זה , ֿ פי ועל  ג ), סעיף  (כנ"ל  העגל  חטא  על  לכפר  כדי נפשו"
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סט "ו.19)
(20.28 הערה 24 ע' חי "ד  לקו"ש גם ראה
ס"ע 21) חכ "ג  (אג "ק זו שנה תשא כי  פ' ועש"ק מכתב ראה

בהערה. שמג )
שם.23) יומא אמת שפת כד . אות מ  מע' (להחיד "א) זוכר עין

שם.24) יומא לע"י  יוסף ועץ יעקב עיון
דברי 25) ערך ז) (כרך  תלמודית אנציק ' קו ראה (ע' קבלה

וש"נ. ואילך ).
שם .26) ומוספין תמידין הל'



כח      

:להבין צריך  עדיין אך 
ורש "י  מצוה ", "לדבר  מנין - ֿ ישראל  בני את  למנות  משה  את  הקב "ה  צוה  הפקודים  חומש  27בתחילת 

ישראל  את  למנות  אסור  התורה  מן שגם  ונמצא , לגולגולת ", בקע  שקלים  ידי "על  היה  שהמנין מפרש 
הפקודים ? מחומש  הזקן רבינו ֿ ערוך  בשולחן ראיה  הובאה  לא  למה  כן, ואם  מצוה , לדבר  אפילו

לומר : ויש 

נתפרש  לא  שהרי - אחר  דבר  ֿ ידי על  אלא  ישראל  את  למנות  שאסור  להוכיח  אין הפקודים  מחומש 
. המפרשים  מן "הרבה  ואדרבה : שקלים , ֿ ידי על  היה  שהמנין בלא בקרא  היה  זה  שמספר  אמרו .

שכתוב 28שקלים " ממה  - היא  אחר  דבר  ֿ ידי על  אלא  ישראל  את  למנות  שאסור  היחידה  ההוכחה  כן, ואם  ,
כביומא . בטלאים ", "ויפקדם  בשאול 

- לגולגולת " בקע  שקלים  ידי "על  היה  הפקודים  דחומש  שהמנין רש "י שכתב  מה  גם  מזה : ויתירה 
. דכתיב  מצוה , לדבר  אפילו ישראל  את  למנות  ש "אסור  הלכה , ֿ פי על  הוא  שכן בגלל  זה  ויפקדם הרי .

מקרא . של  בפשוטו הדבר  שמוכרח  בגלל  ולא  בטלאים ",

אין  לגולגולת ", בקע  שקלים  ידי "על  היה  הפקודים  דחומש  שהמנין רש "י פירוש  לפי שגם  ולהעיר ,
קריאת  וכמו מדרבנן, כחיוב  שנחשבים  משה  בימי שהיו ענינים  כמה  מצינו וכפי התורה , מן דין נעשה  זה 

כו'" לישראל  להם  תיקן רבינו ש "משה  מדרבנן,29התורה , אלא  התורה , מן חיוב  זה  אין ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  ,
התורה  מן איסור  אין שקלים , ֿ ידי על  המנין היה  משה  בימי אם  שגם  ֿ ישראל , בני למנין בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

מ  רק  אלא  מצוה , לדבר  ישראל  את  קבלה .למנות  דברי

 כלשון משה , של  ברצונו שתלוי ֿ ישראל  בני מנין אודות  כאן שמדובר  לעיל  האמור  ֿ פי על  אמנם ,
" מובן:.רש "י אינו - הם " כמה  לדעת  .

שענין  בשעה  בה  ֿ ישראל , בני את  למנות  יחפוץ  מהימנא ", "רעיא  נאמן, רועה  רבינו, שמשה  יתכן כיצד 
נגף  של  סכנה  עם  כרוך  כשלעצמו נגף "?!30המנין יהיה  ש "לא  עצה  לחפש  צריכים  שלכן ,

בזה : והביאור 

הפסוק  .31על  שמנאן ֿ פי "אף ֿעל  רש "י: מפרש  מצרימה ", הבאים  ישראל  בני שמות  (בפרשת "ואלה  .
.32ויגש  ומנאן חזר  בזה ) וכמבואר  כו'". חיבתן להודיע  כל 33. של  החשיבות  את  מדגיש  המנין שענין ,

בשוה . נימנים  שכולם  פשוט , לאיש  במעלה  גדול  בין חילוק  ללא  מישראל  אחד 

חיבתן  את  ולגלות  לעורר  כדי ֿ ישראל  בני את  למנות  שיחפוץ  - רבינו למשה  בנוגע  גם  מובן ומזה 
המקום . לפני

אלא  לגולגולת , תמנם  אל  הם , כמה  לדעת  מנינם  סכום  לקבל  "כשתחפוץ  הקב "ה : לו אמר  זה  ועל 
"לא  אזי כזה , באופן יהיה  המנין וכאשר  מנינם ", ותדע  השקלים  את  ותמנה  השקל , מחצית  אחד  כל  יתנו

גו'". נגף  בהם  יהיה 

***

'גו תשא  כי ֿ המתחיל  דבור  שיחה ) (כעין .34מאמר 

***
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ב).27) (א, במדבר ר"פ
עה"פ.28) יקר כלי 
רפי "ב.29) תפלה הל ' רמב"ם
שהסכנה30) שנתבאר, אחדים, היא בזכרון המנין ענין שע"י 

(ברכות מארז"ל  ע"ד  עוונותיו- מזכירים  דברים  "שלשה  רע "א ) נה ,
.של במעשיו אדם למעלה "מפשפשים שעי "ז כיון  תפלה", עיון .

שם). (פרש"י  כו'"

שמות.31) ר"פ
ואילך .32) ח  מו,
וש"נ.33) .116 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ד "ה 34) מאמר על  מיוסד  שהי' - שהגיע המאמר  בביכל  זה

ובו השבי ', מן הגיע לאחרונה לא - הצדקה מצות מעלת נתבאר
(לידינו ).לע"ע



כט       

 בגמרא בכי 35איתא  לו, אמר  ישראל , קרן תרום  במה  עולם , של  רבונו הקב "ה , לפני משה  "אמר  :
לצדקה ). כופר  מהם  (קח  תשא "

ביותר : תמוה  ולכאורה 

היה " ישראל  ו"אוהב  מהימנא , רעיא  הוא  רבינו רק 36משה  לא  - מרעיתו צאן עבור  נפשו שמסר  ועד  ,
באמרו  - העגל  חוטאי עבור  אפילו אלא  צדיקים , מחני 37עבור  אין ואם  כו') טוב  (הרי חטאתם  תשא  "אם 

גו'". נא 

" להקב "ה : ויטעון יבוא  רבינו שמשה  יתכן כיצד  כן, ואם  !?" ישראל קרן

של  מעלתה  מהי - לצדקה " כופר  מהם  "קח  תשא ", בכי לו ש "אמר  הקב "ה  מענה  להבין צריך  וגם 
ישראל ? קרן להרמת  בנוגע  הצדקה  מצות 

 כיון הנה  ישראל , ואוהב  מהימנא  רעיא  היה  רבינו שמשה  בגלל  שדוקא  - בזה  הביאור  ונקודת 
מסירת  ֿ ידי שעל  בכך  רבינו משה  הסתפק  לא  לכן, ירוד , ומצב  במעמד  ֿ ישראל  בני היו העגל  חטא  שלאחרי
קרנם  ש "תרום  - ֿ ישראל  בני אצל  יותר  גדול  עילוי לפעול  רצה  אלא  הסליחה , ענין הקב "ה  אצל  פעל  נפשו

ישראל ". של 
ש "תרום  בהם  גם  לפעול  ורצה  רבינו, משה  ראה  אותם  שגם  - הבאים  לדורות  בנוגע  גם  הוא  וכן

קרנם ".

ולדוגמא :

משתתף  "מגבית " עורכים  וכאשר  חת "ת , ולומד  מתפלל  הוא  מהם : רוצים  מה  מבינים  שלא  כאלו ישנם 
מעי"... בני "שישו ובמילא , לבו, נדבת  כפי ונותן הוא  גם 

בברוקלין  בהיותו עכשיו, אבל  כו'; להתייסר  צריך  היה  ברוסיא  שבהיותו - הוא  טוען - בכך  די
העיתון, את  ולקרוא  "דזשוס ", לשתות  חצות , אחר  קודש  השבת  ביום  לישן לנוח , הוא  יכול  שבאמעריקא ,

מ  לדעת  מסורק ,כדי יהיה  שזקנו להקפיד  - מכובד  יהודי ולהיראות  מדינות , ובשאר  בוואשינגטאן קורה  ַָה 
ברוסיא , בהיותו מקום  תפיסת  להם  היתה  שלא  ענינים  בשאר  בזה  וכיוצא  במקומה ... תהיה  ושהעניבה 

נפש !... אוכל  עבור  גם  לפעמים  חסר  היה  ששם  בבעשענקאוויטש  או ָבנעוועל 

ושוקעים  הולכים  - הבוץ  וכטבע  בלאטע "), אמעריקאנער  דער  ("אין אמעריקא  של  ב "בוץ " נמצא  ַָהוא 
ויותר ... יותר  בו

אדמו"ר - וחמי מורי קדושת  כבוד  שסיפר  הסיפור  היה 38וכידוע  מהם  שאחד  אחים , שני אודות  ,
לאחיו  החסיד  אמר  נפגשו, וכאשר  עשיר , והיה  חסיד , היה  לא  והשני עני, והיה  הזקן, רבינו מחסידי
שקועה  היא  כאשר  וגם  בטינופת , ושקועה  מונחת  בהיותה  הוא  שלה  התענוג  שכל  כזו חיה  יש  העשיר :
("איבערן  לראשה  מעל  גם  בטינופת  שקועה  אינה  מדוע  היא : היחידה  דאגתה  הנה  צוארה , עד  בטינופת 

הגמרא  כדברי "עשיר "... נקראת  זו ש "חיה " וסיים , מחזירא "...39קא ּפ")!... דעתיר  "לית  : ָ

עליו  למה  ממנו: רוצים  מה  מבין אינו - כו' הרצוי ומצב  מעמד  זה  שאין לו להסביר  מנסים  וכאשר 
הויט ")?!... די פון ("ארויסש ּפרינגען מעורו ַלצאת 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בחשכת 40וכדברי זמן משך  נמצאים  שכאשר  בקרעמענטשוק , ה "מרתף " אודות 
אור !... שזהו שמדמים  ועד  חושך , שזה  מרגישים  לא  שוב  לחושך , ומתרגלים  המרתף 

הוא  מה  לעצמו: חושב  - המשיח " בביאת  מאמין "אני המשיח , ביאת  אודות  עמו מדברים  וכאשר 
יבוא  כשמשיח  יהיה  מה  יודע  ומי טיים "... "גוד  לו יש  לו, טוב  עכשיו הזה ?!... ה "טראבל " כל  את  ָצריך 

בהידור ... מצוה  ולקיים  לרגע , עצמו" על  "לשכוח  עליו לצוות  עלול  משיח  -
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(ובפרש"י ).35) ב יו"ד , ב"ב
ואילך .36) סע"א סה, מנחות
(ובפרש"י ).37) לב לב, פרשתנו
(38- מנחם תורת גם וראה .21 ע' תש"ב סה"ש ראה

.185 ע' חי "ד  התוועדויות
ב.39) קנה, שבת
(40.140 ע' תש"א סה"ש תפב. ע' ח "א שלו אג "ק גם ראה

.191 ע' שם מנחם תורת וראה .125 ס"ע תש"ד  .81 ע' תש"ב



ל      

המדבר  דור  טענת  כיון 41[ובדוגמת  לארץ , להכנס  רצו שלא  המוכן,, מן צרכיהם  כל  להם  היו שבמדבר 
בעניני  להתעסק  יצטרכו שבה  לארץ  להיכנס  להם  למה  כן, ואם  במנוחה , תורה  וללמוד  לישב  ויכולים 

לחם " תאכל  אפך  ש "בזעת  באופן ].42פרנסה 

בגלותא " "שכינתא  מאי, תהלים !...43אלא  יאמר  אזי -

ֿ ידי  על  להיעשות  יכול  זה  שענין טוען - חוצה  המעיינות  בהפצת  לעסוק  שצריך  לו כשאומרים  כן וכמו
שלו... הענין זה  ואין למקום ", שלוחים  "הרבה  שהרי אחר ,

הסיפור  היה 44[וכידוע  שהמדובר  כיון הדבר , לו נוגע  היה  ולא  כו', המכתב  את  שקרא  המלמד  אודות 
שלו]. ולא  אחר , מישהו של  אביו אודות 

כו'). המדבר  של  חסרונו בגלל  זה  הרי (וכנראה  מועיל  זה  אין - פעמים  מאה  שדובר  לאחרי וגם 

לאמיתתו, ומצב  המעמד  את  רואה  רבינו שמשה  וכיון

"פתי"- בשם  שנקרא  אף  לרמות 45שהרי אפשר  שאי ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  אותו, לרמות  אפשר  אי ,
הקב "ה  המציאות ...46את  את  משנה  זה  אין אופן, ובכל  ,-

תכלית  זוהי וכי - זה ?! שבדור  ישראל " קרן תרום  במה  ֿ עולם , ֿ של  "רבונו להקב "ה : רבינו משה  אומר 
זקנם , את  יטפחו הזה , שבעולם  עדן" "גן שבאמעריקא , בברוקלין שישבו בתחתונים ", ד "דירה  הכוונה 

העניבה ?!... של  המדוייק  מקומה  על  ויקפידו

:" תשא "בכי - למשה  הקב "ה  השיב  זה  ועל 
חכמה  למדריגת  ועד  החכמה , בתכלית  שהיה  זה  עם  ביחד  אשר , רבינו, למשה  ציווי הוא  - תשא " "כי

בחסידות  (כמבואר  נאמר 47דאצילות  עליו הנה  במדרש "פתי 48), (כדאיתא  דבר " לכל  והיה 45יאמין ,(
שכתוב  כמו במציאות , ביטול  - הביטול  פני 49בתכלית  על  אשר  האדם  מכל  "עניו היה  ולכן מה ", "ונחנו

כו'50האדמה " שלהם  נפש  המסירות  גודל  את  בראותו דמשיחא , דעקבתא  דרא  לגבי וכפי 51(ובפרט  ,(
שמחה  בה ' ענוים  ויספו ֿ המתחיל  (בדבור  הזקן רבינו על 52שמבאר  גם  שקאי האדם " מכל  ד "עניו הדיוק  (

האדמה " פני על  אשר  העם  מכל  ועמך  אני ש "ונפלינו (אף  ).53"נכרי"

קרן  "תרום  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הביטול , ענין ֿ ישראל  בני אצל  לפעול  יכול  רבינו משה  דוקא  הנה  ולכן,
ישראל ".

לו  חייב  אינו שהרי חוב , פריעת  של  ענין זה  שאין - לצדקה " כופר  מהם  "קח  - הצדקה  ענין גם  וזהו
לנפשיה " נייחא  ש "עביד  בגלל  מתנה  של  ענין לא  וגם  כו', ליה 54מאומה  ש "לית  עני אודות  מדובר  ;

כלום " זה 55מגרמיה  הרי ולכן, כו', הביטול  ענין מצד  שזהו - צדקה  לו ליתן שצריך  מרגיש  מצדו והוא  ,
ישראל ". קרן ש "תרום  פועל 

: מזה וההוראה 
"קח  תשא ", "בכי ישראל ", קרן תרום  "במה  שאלתו על  למשה  השיב  שהקב "ה  שלאחרי - ובהקדמה 

וכ  לטעות , מקום  בו שאין מוחלט  ענין נעשה  זה  הרי לצדקה ", כופר  (שבזה מהם  משנה  בדבר  "טעה  מו
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וש"נ.41) .279 ע' ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יט .42) ג , בראשית
וראה 43) ועוד . ב. עה, ח "ג  ב. ב, ח "ב ב. כז, ח "א זהר ראה

מסעי . ס"פ ספרי  א. כט , מגילה
(44.165 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת בארוכה ראה

וש"נ.
רפ"ג .45) שמו"ר
וש"נ.46) .233 ס"ע חי "ג  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.47) מט , נצבים ואילך . סע"ד  צא, מסעי  לקו"ת ראה
ובכ "מ .

טו.48) יד , משלי 
ֿ ח .49) ז טז, בשלח 
ג .50) יב, בהעלותך 
התוועדויות ראה 51) - מנחם בשוה "ג .תורת 41 ע ' חמ"א 

וש "נ .
נא.52) ע' ח "א תקס"ב אדה"ז מאמרי 
טז.53) לג , פרשתנו
א.54) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ  ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
ובכ "מ .55) ס"י . אגה"ק תניא ראה



לי       

הטור  כמו [ו]הפוסקים  הגאונים  פסקי של  פסוקות  הלכות  ו"גם  האמוראים " "מימרות  גם  נכללים 
כו'" ֿ ערוך  חוזר "56והשולחן רבן.57) בית  של  לתינוקות  גם  שידוע  ענין שזהו ועד  ,

כו'. ביטול  ומתוך  הצדקה , בנתינת  ולהרבות  להוסיף  שצריך  הוראה  זו הרי ֿ דידן, ובנדון

באמעריקא  שיש  המיוחדת  המעלה  זוהי שמונחים 58והרי ֿ פי ֿ על  שאף  ראשו - הפרנסה  בענין ושקועים 
כפיך " ד "יגיע  באופן רק  (לא  ישנה 59ורובו גיסא , לאידך  הרי קא ּפ"), ("איבערן מהראש  למעלה  וגם  ,(ָ

כו', ביטול  של  תנועה  מתוך  להיות  צריכה  הצדקה  שנתינת  (אלא , ובהרחבה  בריבוי צדקה  ליתן היכולת 
כנ"ל ).

נדח " ממנו  ידח  ש "לא  התורה  פוסקת  הכי  בלאו שגם  ֿ פי  שאף ֿעל  של ,60ולהעיר , רצונם  ֿ מקום , מכל 
בענין  ולהרבות  להוסיף  יש  ולכן כו'. הרחבה  ומתוך  נועם , בדרכי זה  שיהיה  לפעול  נשיאינו רבותינו

הגאולה . לענין בנוגע  ישראל  קרן להרמת  ועד  ישראל ", קרן ש "תרום  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  הצדקה ,

***

:רש "י מפרש  אתו", לדבר  בואו עד  פניו על  המסוה  את  משה  "והשיב  הפסוק  על  פרשתנו, בסיום 
פניו". מעל  נוטלו אתו לדבר  זה "וכשבא  שלפני "וראו 61ובפסוק  רש "י: מפרש  ישראל ", בני אל  "ודיבר  ,

ההוד  גו'".קרני המסוה  את  משה  "והשיב  אזי - מהם " מסתלק  וכשהוא  בפניו,
על  בפירושו רש "י מוסיף  מה  מובן: ואינו  את יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני משה  "ובבוא  -

גו' המסוה  את  משה  והשיב  גו' משה  פני את  ישראל  בני וראו גו' ישראל  בני אל  ודיבר  ויצא  גו' המסוה 
אתו"?! לדבר  בואו עד 

:מובן אינו דלכאורה  - הכתובים  בפשטות  הביאור  בהקדים  ויובן
עד א ) פניו על  המסוה  את  משה  והשיב  משה  פני עור  קרן כי משה  פני את  ֿ ישראל  בני "וראו הפסוק 

- אתו" לדבר  בואו  זה 62לכאורה לפני נאמר  כבר  שהרי את 63, ֿ ישראל  בני וכל  אהרן "וירא 
מסוה " פניו על  "ויתן ולכן פניו", עור  קרן והנה  את 64משה  יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני משה  "ובבוא  ,

זה ?!61המסוה " לפני נאמר  לא  שעדיין האחרון בפסוק  ניתוסף  ומה  ;

מאורע  אודות  מדובר  הראשון בחלק  שונים : זמנים  אודות  מדברת  זו שפרשה  לומר  אפשר  היה  לכאורה 
משה  ירידת  ביום  שהיה  ֿ פעמי "ויהי חד  - סיני .65מהר  משה  .ברדת  ההר  מן .. פניו עור  קרן ויראו . .

.מגשת  משה  אליהם  ויקרא  .אליו אליהם  משה  וידבר  מסוה ";. פניו על  ויתן אתם  מדבר  משה  ויכל  .
יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני משה  "ובבוא  - הזמן כל  למשך  שנקבע  ההנהגה  סדר  אודות  מדובר  השני ובחלק 

. המסוה  .את  ישראל  בני  אל  ודיבר  משה . והשיב  משה  פני עור  קרן כי משה  פני את  ישראל  בני וראו .

. המסוה  אתו".את  לדבר  בואו עד  .

אליהם " משה  "וידבר  בפסוק  שהרי כן, לומר  אפשר  אי באמת  רש "י 66אבל  מפרש  - הראשון בחלק  -
שהחלק  (ולא  קבוע  באופן ההנהגה  סדר  אודות  מדבר  הענין" ש "כל  היינו, הענין", כל  הוא  הוה  "ולשון

מדב  השאלה הראשון נשאלת  כן, ואם  סיני). מהר  משה  ירידת  ביום  שהיה  ֿ פעמי חד  ענין אודות  רק  ר 
האחרון? בפסוק  הענין נכפל  מדוע  הנ"ל :

רז"ל ב ) ממאמר  כמובן בדיוק , שהיא  - הפסוקים  לחלוקת  אנן 67בנוגע  משה  פסקיה  דלא  פסוקא  "כל 
יצווה " אשר  את  ישראל  בני אל  ודיבר  "יצא  משה  שכאשר  כיון מובן: אינו - ליה " פסקינן "יצא 61לא 

רש "י  (כפירוש  מסוה " משה 64בלא  פני את  ישראל  בני "וראו - הענין את  לסיים  לכאורה  מתאים  היה  ,(
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רפ"56) לאדה"ז ת"ת הל ' וש"נ.ראה ב.
וש"נ.57) ב. פד , כתובות
וש"נ.58) .64 ס"ע חל "ט  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(59.208 הערה 212 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
ת"ת 60) הל ' ספל "ט . תניא וראה יד . יד , ֿ ב שמואל  ע"פ

סה"ג . פ"ד  לאדה"ז
לד .61) שם,
כאן.62) אוה"ח  גם ראה
ל .63) שם,
לג .64) שם,



לב      

עצמו, בפני בפסוק  יצווה " אשר  את  ֿ ישראל  בני אל  ודיבר  "ויצא  נאמר  ולמה  פסוק , באותו - גו'" קרן כי
עצמו? בפני בפסוק  גו'" קרן כי משה  פני את  ֿ ישראל  בני "וראו

המסוה ג ) את  יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני משה  "ובבוא  נאמר  בתחילה  בכתוב : סתירה  יש  לכאורה 
 היה שבצאתו שמשמעותו, ,"  . ישראל  בני אל  ודיבר  "ויצא  נאמר  זה  לאחרי ומיד  ;.
 יצא ש "בצאתו היינו, גו'", קרן כי משה  פני את  ישראל  רש "י בני (כפירוש  )?!68מסוה "

: בזה הביאור  לומר  ויש 
הוה  ש "לשון לפרש  רש "י של  הכרחו  מפשטות הוא  גו'") משה  "ובבוא  מהפסוק  רק  (ולא  "

הכתובים :

נאמר  הכתוב  את 69בהמשך  לא "ויצום  סיני מהר  שברדתו וכיון סיני", בהר  אתו ה ' דיבר  אשר 
עכצ "ל , זה , שלאחרי הזמן כל  במשך  נאמרו ענינים  וכמה  כמה  שהרי התורה , עניני כל  את  משה  לימד 
"לשון  - זה  שלאחרי  הזמן משך  לכל  בנוגע  גם  אלא  סיני, מהר  רדתו זמן אודות  רק  כאן מדובר  שלא 
או  הפרשה  ומלמד  חוזר  לזקנים  שלמד  ש "אחר  הזמן, כל  במשך  הסדר  היה  שכך  היינו, הענין", כל  הוה 

לישראל " וכו'".70ההלכה  המשנה  סדר  כיצד  רבנן "תנו שממשיך : וכפי ,

" מסוה פניו על  ויתן אתם  מדבר  משה  "ויכל  הדברים : סדר  את  לבאר  רש "י ש "לכבוד 64וממשיך  ,
(שהרי  ישראל  עם  מדבר  שהיה  בשעה  ונוטלו כנגדן, המסוה  נותן היה  מהם  הכל  יזונו שלא  ההוד  קרני
ובשעה  מסוה ), בלא  היה  אתם  כשדיבר  אבל  מסוה ", פניו על  "ויתן אזי אתם " מדבר  משה  "ויכל  כאשר  רק 

הכתוב  (כהמשך  צאתו" עד  עמו נדבר  עד 61שהמקום  המסוה  את  יסיר  אתו לדבר  ה ' לפני  משה  "ובבוא 
צאתו").

בפניו": ההוד  קרני וראו ישראל  בני אל  ודיבר  מסוה  בלא  יצא  - "ובצאתו רש "י, וממשיך 

המסוה  את  "יסיר  הכתוב  לשון שמשמעות  ֿ פי ֿ על  אף  , מסוה עם  יצא  שבצאתו היא  "
" שכתוב  מה  ֿ מקום , שיצטרך (ותו"מי)מכל  מבלי בפניו" ההוד  קרני ("וראו ישראל " בני אל 

מסוה ". בלא  יצא  ש "בצאתו באופן זה  הרי המסוה ), את  להסיר 

צאתו" "עד  (א ) יציאה : אופני ב ' הם  ו"ויצא " צאתו" ש "עד  מסוה ),-ועכצ "ל  עם  יצא  (ואז
שמשה  שלאחרי והיינו, מסוה ), בלא  יצא  (ואז ישראל " בני אל  ודיבר  תומ "י) אלא  לאהלו, (לא  "ויצא  (ב )
מסוה ; בלא  יוצא  היה  ואז ומיד , תיכף  ֿ ישראל  לבני מלמד  היה  לפעמים  הנה  הקב "ה , של  דיבורו שמע 

מסוה . עם  יוצא  היה  ואז ֿ ישראל ), לבני  מלמד  היה  ֿ כך  אחר  (ורק  לאהלו תחילה  חוזר  היה  ולפעמים 

:"'גו פניו על  המסוה  את  משה  והשיב  (אזי) מהם  מסתלק  "וכשהוא  רש "י, וממשיך 
הם  גו'" קרן כי משה  פני את  ישראל  בני "וראו שהתיבות  כיון   פסוק באותו (ולא 

מדבר  משה  שהיה  לאחרי שגם  ללמדנו, בא  זה  שפסוק  עכצ "ל , ישראל "), בני אל  ודיבר  "ויצא  נאמר  שבו
עור  קרן כי משה  פני את  ֿ ישראל  בני "וראו הוסיפו הדיבור ), בשעת  בפניו ההוד  קרני (וראו ישראל  עם 

"כשהוא  ורק  עמהם , לדבר  כשגמר  מיד  המסוה  את  השיב  שלא  כיון פניו, מזיו ונהנו משה ", פני
פניו". על  המסוה  את  משה  "והשיב  אזי לדבר ) שסיים  לאחרי עמהם  ששהה  זמן משך  (לאחרי מהם "

ומהי  הצורך  מהו עמהם , שדיבר  בשעה  בפניו ההוד  קרני שראו כיון דלכאורה , - בזה  וההסברה 
הוצרכו  עמהם  שדיבר  בשעה  כי, - מהם ) שיסתלק  (קודם  זמן משך  איזה  עוד  פניו את  שיראו בכך  התועלת 

מוחלטת  ונתינה  מסירה  של  ומצב  במעמד  להיות   מראיית ליהנות  יכולים  היו לא  ובמילא  ,
שיהיה  - מהם  שנסתלק  עד  הדיבור  גמר  לאחרי - מיוחד  בזמן צורך  היה  ולכן פניו,  לראיית

.71פניו 
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ואילך .65) כט  שם,
לא.66) שם,
וש"נ.67) ב. כז, תענית
כאן.68) לדוד  משכיל  גם ראה

לב.69) שם,
עה"פ.70) פרש"י 
(71) ס"ב ויקהל  ש"פ שיחת גם ראה - הענין תורת לשלימות

חמ "ב  התוועדויות - ואילך ).מנחם 304 ע'



לג       

:"פניו מעל  נוטלו אתו לדבר  וכשבא  אתו, לדבר  בואו "עד  רש "י, ומסיים 
"עד  חז"ל בפירוש  לשון ֿ דרך  (על  הענין אל  בואו עד  (א ) אופנים : בב ' לומר  יש  - אתו" :72לדבר 

ובין  בינו הפסק  יהיה  שלא  כדי המסוה , את  מסיר  היה  אז שרק  הדיבור , אל  - מעשה ") לאותו "כשבא 
לפני  עוד  המסוה , את  מסיר  היה  אז שכבר  המקום , שינוי ענין שהוא  כפשוטו, בואו עד  (ב ) הדיבור ,

עצמו. הדיבור  אל  שהגיע 

" רש "י: שמפרש  רק וזהו שכאשר  היינו, אתו", עוד לדבר  אתו, לדבר  כדי למקום ) (ממקום 
המסוה . את  מסיר  כבר  היה  הדיבור , אל  שהגיע  לפני

היתה  עמו" נדבר  שהמקום  ובשעה  ישראל  עם  מדבר  שהיה  "בשעה  המסוה  שהסרת  והיינו, 
מדה  כנגד  מדה  נוסף .73- זמן במשך  גם  אלא  עצמו, הדיבור  בעת  רק  לא  -

: להלכה בנוגע  לימוד  זה  בענין יש  - אגב  ובדרך 
רז"ל  אימה )74אמרו מחמת  (מרירות  מר  נוטפות  שפתותיו ואין רבו לפני שיושב  חכם  תלמיד  "כל  :

אינו  זאת  ולולי רבו, תורת  לשמיעת  כולו כל  ונתון מסור  להיות  צריך  מרבו שלומד  שבשעה  והיינו, כו'",
שאי  מובן, הרי רבו, בתורת  לגמרי מונח  להיות  צריך  מעשה  שבשעת  וכיון כדבעי. קיבול  כלי להיות  יכול 

רבו. פני מראיית  לא  אפילו נוסף , מדבר  הנאה  לו תהיה  שעה  שבאותה  אפשר 

ידוע  הרי גיסא , האי 75ולאידך  רבי ש "אמר  וכפי כו', והשגה  להבנה  מועילה  הרב  פני שראיית 
דכתיב  טפי, מחדדנא  הוה  מקמיה  חזיתיה  ואילו מאחוריה , מאיר  לרבי דחזיתיה  מחבראי והיו 76דמחדדנא 

מוריך " את  רואות  .77עיניך 

דברי  שמיעת  בשעת  כי, זה , את  זה  סותרים  אינם  הענינים  שני כיצד  מובן לעיל  המבואר  ֿ פי על  אך 
לקבל  בתכלית  ביטול  אלא  הרב , פני מראיית  הנאה  אפילו צדדי, ענין שום  להיות  אסור  רבו מפי תורה 
שלאחרי  רבינו, משה  גבי וכנ"ל  הרב ; פני ראיית  להיות  - וצריך  - יכול  הדיבור  בגמר  ורק  רבו, דברי
וליהנות  לראות  שיוכלו כדי מסוה , בלא  עמהם  לשהות  מסויים  זמן מקדיש  היה  ֿ ישראל , לבני דיבורו גמר 

פניו. מזיו

ונתון  מסור  בהיותו הלימוד , בשעת  (לא  היא  הרב  פני שבראיית  והתועלת  הענין שעיקר  ונמצא ,
הלימוד  לאחרי תיכף  אלא ) הרב , פני לראיית  מיוחדת  ֿ לב  שימת  מקדיש  אינו ולכן הרב , דברי לשמיעת 

דוקא .

 יש - משה  דברי שמיעת  גמר  לאחרי רק  היתה  משה  של  פניו הוד  קרני שראיית  האמור  ֿ פי ועל 
נוספת : תמיהה  לתרץ 

בגמרא  דכתיב 78איתא  "בנשיא , - מהם  ואחד  כהות ", עיניו דברים  בג ' המסתכל  "כל  מהודך 79: ונתתה 
משה ?! פני את  ראו ֿ ישראל  שבני בקרא  מפורש  הרי מובן: ואינו עליו".

סתם . ראיה  ֿ כן ֿ שאין מה  הסתכלות , על  רק  הוא  שהאיסור  להסתכלות , ראיה  בין לחלק  אפשר  לכאורה 
כהות  עיניו בהם  שהמסתכל  הדברים  מג ' אחד  שזהו מ "קשת ", רק 78וכדמוכח  הוא  שהאיסור  ,

והתבוננות  עיון של  באופן סתם 80בקשת , לראיה  בנוגע  ֿ כן ֿ שאין מה  ברכה 81, תיקנו חכמים  אדרבה : הרי ,
ביותר " בו להסתכל  ש "אסור  אלא  הקשת , ראיית  על  .82מיוחדת 

הפסוק  על  רש "י מפירוש  כדמוכח  אחד , ענין הם  והסתכלות  ראיה  הכתובים , בפשטות  "83אבל ,
" ישראל ", אלקי "את  כו'", האלקים "והציצו "היו84את  ,."'כו בו
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ועוד .72) יתרו. ר"פ מכילתא
ועוד .73) ז. יא, יא. ז, נח  פרש"י 
וש"נ.74) (ובפרש"י ). ב ל , שבת
ע'75) חל "ד  בלקו"ש הובא ה"ב. פ"ה ביצה ירושלמי  ראה

ועוד . .269
כ .76) ל , ישעי '
ב.77) יג , עירובין

א.78) טז, חגיגה
כ .79) כז, פינחס
וש"נ.80) .32 הערה 80 ע' חל "ה לקו"ש ראה
שם.81) יעקב עיון גם ראה
ס"א.82) סרכ "ט  או"ח  שו"ע
יו"ד .83) כד , משפטים
יא.84) שם,



לד      

הזקן: אדמו"ר  בסידור  להלכה  גם  כן נקט  [ולכאורה 

לברך  וכשיתחיל  הברכה , קודם  אחת  פעם  בלבנה  "ויביט  הזקן: רבינו כותב  לבנה  קידוש  בסדר 
  ."

השל "ה  בדברי הוא  הדברים  המקובלים 85ומקור  מדברי שמביא  בסידורו 86, זאת  כותב  הזקן רבינו (אבל 
ש "אסור  נפש ) לכל  לשכינה ,השוה  הלבנה  קידוש  של  השייכות  בגלל  - הדבר  וטעם  בלבנה ".

בגמרא  ההסתכלות 87כדאיתא  איסור  ֿ דרך  ועל  שכינה ". פני מקבל  כאילו בזמנו החדש  על  המברך  "כל 
"דכתיב  משום  .88בקשת , הקשת  ה '"כמראה  כבוד  דמות  מראה  הוא  .78.

ֿ ערוך  בשולחן הלשון קשת  שגבי בו82[ולהעיר , להסתכל  ש "אסור  להביט הוא  שמותר  ומשמע , ,"
ש "לא  הזה  אדמו"ר  כותב  לבנה  בקידוש  ואילו אסורה ; הסתכלות  ורק  אחת "), "פעם  רק  (ולא  הזמן כל  בה 

בה  דיעה יראה  שמצינו לפי - הדבר  טעם  לבאר  ויש  זמן 89". כל  בה  עיניו שתולה  לבנה  קידוש  גבי
ֿ ערוך  בשולחן המחבר  מלשון משמע  וכן לבנה , קידוש  סדר  המחבר 90אמירת  כתב  קשת  גבי גם  ולכן .

בו "להסתכל  לבנה ).שלא  בקידוש  (כמו כן לעשות  שצריך  אלא  מותר  רק  לא  בעלמא  ראיה  כי ,"
פעם  שהביט  שאחרי כתב  ולכן הברכה , קודם  אחת  פעם  להביט  שמספיק  בסידורו פסק  הזקן אדמו"ר  אבל 

"לא  "].בה אחת 

"אסור  הוא  השל "ה  שלשון ֿ פי ֿ על  אף  לעניננו: הזקן ובנוגע  רבינו כתב  ֿ מקום  מכל  בלבנה ",
ש "לא    מוכח ומזה  עליה ), לברך  אפשר  אי הכי בלאו כי אחת , פעם  בה  להביט  רק  (ומותר  "

אחד ]. ענין הם  והסתכלות  שראיה 

: בזה הביאור  לומר  ויש 
למדו ֿ ישראל  שבני י"ז) (סעיף  לעיל  מוחלטת ,נתבאר  ונתינה  מסירה  של  באופן רבינו ממשה  תורה 

מיוחד  בזמן צורך  היה  זה  (ובשביל  פניו מזיו ליהנות  אפילו יכולים  היו לא  הלימוד  שבשעת  כך , כדי עד 
.( הלימוד

(ותורתו), רבינו משה  עם  ונתאחדו לגמרי ממציאותם  ֿ ישראל  בני נתבטלו הלימוד  שבשעת  ונמצא ,
רבינו. משה  של  המציאות  היתה  שלהם  המציאות  שכל  כך ,

אלא  אינה  שלו המציאות  שכל  כיון הנשיא , על  להסתכל  איסור  אין כזה  ומצב  שבמעמד  ומובן,
בכהנים  (וכן בנשיא  להסתכל  והאיסור  ממנו; חלק  - הנשיא  של  היתה 78מציאותו לא  כאשר  רק  הוא  (

לגמרי. המציאות  ביטול  של  באופן תורתו לימוד  ֿ ידי על  לזה  הכנה 

עד  הביטול , בתכלית  ונתינה  מסירה  של  באופן להיות  צריך  התורה  שלימוד  - מזה  וההוראה 
ש "כל  באופן בעולם  שבחלקו הרשות  עניני גם  נעשים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  תורנית , מציאות  נעשית  שלו שהמציאות 

שמים " לשם  יהיו דעהו"91מעשיך  דרכיך  כו'92ו"בכל  ואתהפכא  דאתכפיא  העבודה  ֿ ידי על  ,93.
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א.85) עד , א. עג ,
כא,86) דף לר"ה הכבוד  אוצר בס' - הלוי  מאיר רבינו בשם

סודות. שושן בס' הובא
א.87) מב, סנהדרין
כח .88) א, יחזקאל 
רסתכ "ו.89) רבה ואלי ' לבוש

שם90) החיים כף וראה ס"ב. סתכ "ו וש"נ.או"ח  סקל "ד .
מי "ב.91) פ"ב אבות
אדה"ז 92) שו"ע ספ"ג . דעות הל ' רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ס"ב. סקנ"ו
(93) הסיום ).חסר



לה

           
   

מאידית - -תרגום

חידוש :א . דבר  מצינו תשא  כי בפרשת 

אל  הקצה  מן ענינים  אודות  מדובר  זו בפרשה 
הראשונות  הלוחות  - ושבירת הקצה  העגל  חטא  ,

תפלת הלוחות  ע "י החטא  על  וכפרה  תיקון ,
הקב "ה משה  של  כבודו משה  ראיית  , מדות י"ג  ,

האחרונות הרחמים  לוחות  נתינת  , להסיום עד  ,
משה " פני עור  "קרן אלו אודות  שענינים  דאע "פ  .

לכך  נוסף  הרי אחד , בהמשך  שאירעו מאורעות  הם 
הוראה  (מלשון התורה  מדוע  להבין מספרת שיש  (

רצויים לנו הבלתי  הענינים  אודות  (ובפרט באריכות 
הוה  דהוה  מאי בהמה דלכאורה : "בגנות  ואפילו ,
הכתוב " דיבר  לא  שונים טמאה  ענינים  ה "ה  (

הכי  הערך  בריחוק  הקצה , אל  הקצה  מן לגמרי,
ביניהם : גדול 

הכי ענין הם  הראשונות  שניתנוהלוחות  נעלה 
מעשה  "הלוחות  מכתב מלמעלה , והמכתב  אלקים 

העגל )אלקים " מעשה  (בגלל  הלוחות  שבירת  ,
וראיית  הרחמים  מדות  י"ג  כמותה , שאין ירידה  הוא 
מכן  ולאחר  נעלה , הכי ענין - ה ' של  בכבודו משה 
לגמרי  אחר  לוחות  סוג  - האחרונות  לוחות  נתינת 

החטא "("פסל  בגלל  שבאו משה ), ידי מעשה  ,
שונה  בזמן וניתנו הראשונות , הלוחות  ושבירת 
יום  ארבעים  בסוף  הראשונות  לוחות  [נתינת 

האחרונות  לוחות  ונתינת  בסוף הראשונים , -
ביום  האחרונים , יום  ואעפ "כ הכפורים ארבעים  ,[

שמזה  אחד . בהמשך  אחת , בפרשה  כולם  כאן באים 
ענינים  מהמשך  חלק  הם  שכולם  לידע  שנוגע  מובן

אחד .

מזו: יתירה 

הפרטים אודות מדובר בפרשתנו
באצבע ("לוחות הלוחות  כתובים  אבן 
"לוחות אלקים " מזה , עבריהם  משני כתובים 

והמכתב  המה  אלקים  מעשה  והלוחות  גו' ומזה 
הלוחות " על  חרות  הוא  אלקים  שגם ,מכתב עד 

הלוחות  מעלת  את  מדגישים  האחרונות  בלוחות 
- אבנים הראשונות  לוחות  שני לך  "פסל 

למעלת גו'" מגיעים  אינם  כי הדמיון, בכ "ף  ,
אלקים "). "מעשה  שהם  ה "ראשונים "

היו  הראשונות  הלוחות  מעלת  פרטי ולכאורה :
מקום  הוא  שם  משפטים , פ ' בסוף  להכתב  צריכים 

("עלה העיקרי הראשונות  לוחות  אודות  אלי המדבר 
גו'" האבן לחת  את  לך  ואתנה  גו' וכאן,ההרה  .(

בקיצור כתוב שיהי' מספיק הי' בפרשתנו,
"ויתן  הלוחות ) ושבירת  העגל  למעשה  (כהקדמה 
לוחות  שני סיני בהר  אתו לדבר  ככלתו משה  אל 

אבן" לוחות  כי העדות  העם  "וירא  ולאח "ז ,
גו'" משה  .בושש 

אודות  המדבר  שבמקום  מתאים  (החטא איך 
ל ) ענינים הלוחות שהביא  יוסיפו הראשונות 

במעלת  לועגחדשים  ע "ד  ה "ז - הראשונות  הלוחות 
ח "ו?!לרש 

באים  שכאן עכצ "ל , אלא  הראשונות - הלוחות 
והקדמה  כטפל  הלוחות ,(לא  ושבירת  העגל  למעשה 

ודהמשך  הענין מכל  כחלק  של -אלא )
הלוחות שבירת הראשונות, ולוחותהלוחות

האחרונות .
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ֿ טז.1) טו לב, יח . לא,
ואילך .2) א לב,
ואילך .3) ל  שם,
ואילך .4) יז לג ,
ואילך .5) ה לד ,
ואילך .6) א שם,
ואילך .7) כט  שם,
ב.8) נג , זח "ג  וראה ועוד . ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
ועוד .9) ב. ה, יומא ע"ד 

א.10) ג , פסחים וראה א. קכג , ב"ב
טז.11) לב, פרשתנו
א.12) לד , שם
כט .13) שם, פרש"י 

יח .14) לא, פרשתנו
ֿ טז.15) טו לב, שם
יב.16) כד , משפטים
ב.17) מג , סוטה א. יח , ברכות ה. יז, משלי 



לו              

פירש "י לפי מוקדם אפילו  ש "אין  ומאוחר ,
המשכן  מלאכת  לציווי קודם  העגל  מעשה  בתורה ,

הי', רבים  הלוחות ימים  נשתברו תמוז בי"ז שהרי
ולמחרת וביום  לישראל  הקב "ה  נתרצה  הכפורים 

אי"ז  לכאורה  א ) הרי - כו'" המשכן בנדבת  התחילו
אודות  כאן המסופרים  להפרטים  בנוגע  ביאור 

הוא  שמקומו הראשונות , משפטים ,הלוחות  בס"פ 
ב )כנ "ל  . ע "פ במקום הידוע : שגם 

טעם  ישנו בתורה " ומאוחר  מוקדם  "אין שאומרים 
הוא  - בתורה  סדר  גם  - בתורה  דבר  (כל  זה  לסדר 

 הנ"ל הענינים  מדוע  להבין צריך  - הדיוק )
תשא  כי בפ ' כאן .מסופרים 

ענין  עוד  הפרשה  לסיום  קרוב  מובא  לכך , נוסף 
הצי  - לכאן כלל  שייכות  לו אין על שלכאורה  ווי

רגלים  !שלש 

מצד ב . יותר  עוד  מתחזקת  הפרשה השאלה  שם 
תשא " "כי -:

תוכןידוע  על  מורה  הפרשה  כל ששם 
שם  לפרשתנו: בנוגע  ביאור  צריך  ועפ "ז הפרשה .
הציווי  על  רק  בפשטות  קאי תשא ") ("כי הפרשה 
לו  ואין השקל , מחצית  לתת  הפרשה  בתחלת 

כמדובר  - הפרשה  לרוב  כלל  שרוב שייכות  לעיל ,
לגמרי, אחרים  ענינים  אודות  מדברת  הפרשה 
הפרשה ! להתחלת  שייכות  כל  להם  אין שלכאורה 

שתופס  - העגל מעשה  מזו: חשוב יתירה  חלק 
ה "ה  - מהפרשה    חזרה" עי"ז ,

הדעת זוהמתן" עץ  ש "פסקה מחטא  (לאחרי

במ "ת  ושרש זוהמתן" ראש  שזהו עד דכל ),
כמ "ש  עליהם החטאים , ופקדתי פקדי "וביום 

עונותיהם  עליהם  כשאפקוד  "תמיד  חטאתם ",
העונות , שאר  עם  הזה  העון מן מעט  עליהם  ופקדתי
קצת  בה  שאין ישראל  על  באה  פורענות  ואין
הפרשה  (שם  מתוכן להיפך  בדיוק  - העגל " מפרעון

ישראל ", בני ראש  את  תשא  "כי (- 
 בנ"י!

דרוש  - ההוד  קרני בענין - הפרשה  בסוף  וכן
עור  ד "קרן המעלה  במשה  נוספה  מדוע  ביאור :

הלוחות  את  שקיבל  לאחר  דוקא  ,פניו"
הראשונות  לוחות  בקבלת  "והלא ולא  , כבר

השכינה  מזיו כמונהנה  הראשונים  יום  בארבעים 
השלישיים "בארבעים  הגילוי יום  ואדרבה : ?

"מעשה (בהיותם הראשונות בלוחות אלקות
האחרונות  מהלוחות  יותר  נעלה  ה "ה  אלקים ")
לוחות  שנתינת  לכך  נוסף  משה ), ידי מעשה  (שהיו
והקולות  הנעלה  הגילוי לאחר  באה  הראשונות 
האחרונות  הלוחות  (משא "כ  תורה  דמתן וברקים 

בחשאי) בקבלת ניתנו שדוקא  היתכן וא "כ, -

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

לג ,18) (בסופו). טז ל , שם פרש"י  גם וראה יח . לא, פרשתנו
ח . תרומה התנחומא כדעת - יא

לפי19) קצה,וכן ח "ב הזהר כדעת - ויקהל  (ר"פ הרמב"ן '
ציווי לאחרי  הי ' העגל  חטא (כי  הסדר על  נאמרו שהפרשיות א)
בפ' לישראל  משה ציווי  וקודם המשכן, עשיית על  למשה ה'
מעלת  על  הפרטים כאן לספר נוגע מה ביאור, צריך  - ויקהל )

בפנים.לוחות כנ"ל  ,
ב.20) תב, של "ה ראה
משה 21) תפלת הזכיר כן "ואחר פרשתנו: ריש ראב"ע ראה

ההר, מן רדתו לדעת לפני  בתחלה העגל  מעשה להזכיר
לדעת  כדי  המוסגר" "מאמר כאילו שזהו היינו כו'". התפלל  למה
הדיוק, בתכלית הם התורה עניני  שכל  מכיון אבל  התפלל . למה
והמשך  לתוכן נוגע בפרשתנו העגל  מעשה שהזכרת מובן,

הענינים.
ואילך .22) יח  לד , פרשתנו
אהבה.23) בסו"ס השנה כל  תפלות בסדר ברמב"ם נקראת כן
ועוד .24) ואילך . 57 ע' ח "ה לקו"ש בארוכה ראה
ספל "ו.25) תניא וראה ב. קצג , ח "ב ב. נב, ח "א זהר
א.26) קמו, שבת

שם.27) זהר שם. שבת
ובפרש"י .28) לד  לב, פרשתנו
נתינת 29) (ע"י  בנ"י " ראש את ש"תשא חז"ל  פירוש לפי  גם

פ"ב  שקלים (ירושלמי  העגל  חטא על  לכפר באה השקל ) מחצית
ועוד ). ֿ יא. י  פרשתנו תנחומא ה"ג . סוף

תנחומא 30) ו. פמ "ז, (משמו"ר כט  לד , פרשתנו פרש"י  ראה
אחרונות  לוחות כשהביא - משה ברדת "ויהי  לז): פרשתנו

. מן ביוהכ "פ אמרו רבותינו ההוד  לקרני  משה זכה ומהיכן .
כב) לג , (פרשתנו שנאמר פניו על  ידו הקב"ה שנתן המערה
מבואר  דוד ) דברי  גו"א. (רא"ם. רש"י  ובמפרשי  כפי ". ושכותי 
בלוחות  ההוד  קרני  באמת היו לא למה היא: רש"י  שקושיית
הלוחות  ממעלת לה שזכה אומרים אנו ("דלכאורה הראשונות

יש דוד ולמה דברי  - מהראשונות " טפי  באחרונות שם).מעלייתא 
שנאמר  פניו על  ידו הקב"ה שנתן המערה "מן רש"י  פירש זה ועל 
קודם  שהי ' מעשה ע"י  דוקא לו בא ש"זה (היינו כפי " ושכותי 

שם). דוד  דברי  - עצמן) הלוחות ע"י  (ולא אחרונות"
ושני סיני  מהר משה ברדת "ויהי  הכתוב לשון מפשטות אבל :

קרן כי  גו' משה ביד  העדות מובן ,לוחות אתו" בדברו  פניו עור
לענין שייכות  לזה  ללוחות דלוחות שיש  (ולא דוקא האחרונות

משה  תפלת ע"י  דוקא הי ' כפי " ש"ושכותי  ובפרט  הראשונות).
הראשונות. לוחות שבירת לאחרי 

שם.31) הרא"ם לשון
לא 32) זה  פירוש (אבל  שם בתנחומא שני  פירוש לפי  ובפרט 

מניצוצות  תורה מלמדו הקב"ה שהי ' "בשעה בפרש"י ) הובא
לימוד  עיקר ולכאורה, ההוד ". קרני  נטל  השכינה מפי  שיצאו

(מפי  בארבעיםהתורה הראשונות לוחות  נתינת  לפני  הי' השכינה )
הראשונים. ימים

ג .33) לד , פרשתנו פרש"י  לא. פרשתנו תנחומא ראה



לז               

עור לוחות  "קרן במשה  ניתווסף  האחרונות 
פניו"?!

יוב ג . זה  בכל  פרשה הביאור  שבכל  בהקדים  ן
פרשיות  בה (מג "ן ובפ "ע  מיוחד  ענין יש  בתורה  (

מזה  גם  כמובן הפרשיות . משאר  נחלקת  היא 
סופה  ועד  (מתחלתה  פרשה  כל  פעם שקורין רק  (

. בשנה

שכי  ע "ז יחד  תשא : כי לפרשת  בנוגע  ועד "ז
שיש  נפלאה  פרשה  ה "ה  בפ "ע , פרשה  היא  תשא 
כוללת  שהיא  הפרשיות ) שאר  כל  (לגבי חידוש  בה 
ועד  מתחלתו ההשתלשלות , סדר  כל  את  בתוכה 
סדר  הוא  (שממנה  בתורה  שהוא  כפי החל  סופו.

העולמות  כולה השתלשלות  התורה  כל  - (
התורה . לסיום  עד  התורה  כוללת מהתחלת  ובמילא 

הענינים  כל  את  כולם .הפרשה 

למצוא - אפשר  בתורה  ענין כל בכל  את 
כמאחז"ל  בה הענינים , והפך  בה  "הפך 

 גם אלא  התורה , כללות  על  רק  לא  שקאי די"ל  ,"
פרשה  ועאכו"כ  בתורה , פרטי ענין כל  שלימה על 

ה "כולא  הענינים  ברוב  אבל  ברמז - רק  נמצא  בה "
"הפך  יגיעה  (ע "י זאת  ולגלות  למצוא  וצריך  וכיו"ב 
החידוש  תשא  כי בפרשת  משא "כ  בה "); והפך  בה 

בה " שה "כולא  שם הוא , דתורה נמצא  באופן  ,
.בגלוי בכתב  -

והענין:ד .

בכללות  נחלקים  הענינים  שכל  קבע  הקב "ה 
וסוף  (אמצע ) תוך  ראש , לראש לשלשה : לכל  .

והתחלת  הראש  (כוונת בא  בתוכו שכולל  - הכל 
עצמו,ותכלית ) הדבר  בא  - מכן  לאחר  הדבר . כל 

התכלית  נעשה  ֿ ידו שעל  והאמצע, "סוף התוך  (כי 
תחלה " במחשבה  ).מעשה 

- תורה  א ) של  הענינים  בג ' נחלק  ה "ז ובכללות 

חז"ל  כדברי הענינים , כל  והתחלת  היסוד 

נקראת  קדמה ש "תורה  היא  כי דרכו", ראשית 
הענינים ,לעולם  דכל  והכוונה  התכלית  וזהו ,

ראשית " שנקראת  התורה  בשביל  ב )"בראשית  .
והעבודה  בכלל ) השתלשלות  (וסדר  העולם  בריאת 

כדי  תכליתה בבריאה  את  התורה ),למלאות  (בשביל 
הכל  ושלימות  גמר  האמיתית ג) בגאולה  -

בריאת  ושלימות  "תכלית  כשמתמלא  והשלימה ,
מתחלתו" נברא  שלכך  הזה  .עולם 

מרומזים  אלו ענינים  שג ' לומר , בשלשת ויש 
כלולה  התורה  כל  ג ': ב ' א ' הראשונות  האותיות 

הדברות  הראשונה בעשרת  בתיבה  הכלולים 
באל "ף "אנכי" ומתחילה  בריאת הנכללת  .

ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  - העולם 
בבי"ת הארץ " מתחיל  - נברא ב "בי"ת  כי ,

בחז"ל  כמבואר  דגאולה העולם ", התיבה  וראש  .
גימ "ל . האות  -

בסדר  אלו ענינים  ג ' ישנם  יותר  ובפרטיות 
א ) עצמה : הבריאה  עלה השתלשלות  - כל קודם 

לברוא  יתברך  הבריאה ברצונו ב ) העולם . את 
- העתידה  בגאולה  - הבריאה  שלימות  ג ) בפועל .

להמשיך  ועבודתינו" "מעשינו אלקות ע "י ולגלות 
הקבלה בעולם  ובלשון לכל והחסידות . א ) :

אוא "ס  - המציאות  כל  ממלא  סוף  אין אור  לראש ,
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ע"ב).34) ריש (כט , תי "ג  תקו"ז ב. רו, זח "ב ב. קד , זח "א
תורה  ספר הל ' לרש"י  האורה ספר התורה. קריאת - הרס"ג  סידור

עג . סי '
אחרים משא"כ 35) בזמנים גם קורין סדרות מכמה

וכיו"ב). השנה מועדי  קריאת פרשיות, הארבע (כמו בשנה
ֿ ב.36) א קסא, זח "ב בתחלתו. ב"ר ראה
ספ"ה.37) אבות
(התוועדויות 38) ס"ד  תש"נ בהו"ב ש"פ שיחת גם ראה

ואילך ). 206 ע' ח "ג  תש"נ
דודי ".39) "לכה פיוט 

תנחומא40) וראה  בראשית. ר"פ  ורמב "ן  ה.פרש "י שם
כב.41) ח , משלי 
ועוד .42) ב. פח , שבת
פל "ו.43) תניא
יב.44) כד , משפטים פרש"י  ה"א. פ"ו שקלים ירושלמי  ראה

וש"נ. ס"א. מילואים טז כרך  תו"ש וראה רפנ"ג . תניא
אנכי45) שבדיבור הפרטים כל  כוללת "אנכי " שתיבת כידוע

לך  יהי ' ולא ש"אנכי  הבעש"ט ), בשם ד ) (כג , יוסף פורת (ראה
וש"נ), שם. תו"ש וראה רפ"כ . (תניא כולה" התורה כל  כללות הם
(ראה  לך  יהי ' לא הדיבור גם כולל  אנכי  שדיבור - מזו ויתירה

ואילך ). מח  ס"ע וש"ס הרמב"ם על  הדרנים - מנחם תורת
ב.46) כ , יתרו ההפלאה) (לבעל  יפות פנים ראה

בראשית. ר"פ (47
באות 48) אינה העולם ובריאת התורה שהתחלת והטעם

לעולם  קדמה דאנכי  ואל "ף האותיות, כל  ראשון (דאנכי ), אל "ף
הביאורים  עם והתיווך  ו. סעיף לקמן ראה - הבריאה תכלית והוא
החסידות  ע"ד  והביאור הבאה שבהערה חז"ל  במדרשי  בזה
ראה  - ועוד ) ב. יט , ראה לקו"ת וראה א. תקסו, בראשית (אוה"ת

ואילך . ס"ז תשמ "ז שלח  ש"פ שיחת
(באבער)49) תנחומא י . פ"א, ב"ר ה"ב. פ"ב חגיגה ָירושלמי 

בראשית. ר"פ שלימה בתורה הובאו - ועוד  טז. יתרו
רפל "ז.50) תניא ראה
ע "ח51) בתחלתו .ראה  תרס "ו המשך .בתחלתו .



לח              

כך  האור  צמצום  - לאח "ז ב ) הצמצום . לפני
פנוי. ומקום  חלל  היא שנשאר  הצמצום  וכוונת 

- הגילוי  עד בשביל  בעולם , אלקות  גילוי  שיהי '
בתוך שמגיעים  שממשיכים  הגילוי, שלימות  ג ) אל 

אוא "ס , - פנוי ומקום  גבול החלל  הבלי לאוא "ס  עד 
הצמצום , דירה שלפני - שנעשה  -עד  יתברך  לו

לעצמותו  בתחתונים .לו -

הענינים ה . שכל  שמכיון לומר  נמשכים ויש 
העולם , של  ופינקסאות " (ה "דיפתראות  התורה  ע "י

עלמא  וברא  באורייתא  נחלקת ואסתכל  לכן - (
אלו: ענינים  לג ' בהתאם  עצמה  התורה 

"בראשית " היא  התורה  התחלת  -א ) כולל  שזה 
הבריאה , התחלת  רק  האל "ף לא  לראש  לכל  אלא 

שכן לעולם, שקדמה התורה של (ראשית)
התורה  "בשביל  פירושו שנקראת "בראשית "

גם  וכמודגש  (כנ"ל ). (ד "בראשית ")ראשית " בבי"ת 
שבי"ת  לאחר עצמו, כשני  בא  שהוא  "מכריז"

דתורה .האל "ף  (אנכי) האל "ף  -

ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית  ב )
בזה  ישנם  - [ובפרטיות  העולם  בריאת  - הארץ "
הפרשיות  כל  המשך  ולאח "ז כנ"ל ], דרגות , ג ' גופא 
סיפור המשך אודות מדובר בם שבתורה,
הכוונה  את  למלאות  והעבודה  בעולם  המאורעות 

כמסופר  - התורה ) (בשביל  העולם  ומצווה דבריאת 
דחמשה  הפרשיות  בכל  תורה .בארוכה  חומשי

שה ' כך  על  מדובר  בה  התורה , סיום  ג ) עד 
היום  "עד  למשה  להסיום האחרון"מראה  עד  ,

"לכל  - המורא ממש  ולכל  גו' והמופתים  האותות 
ישראל " כל  לעיני משה  עשה  אשר  סיום הגדול  -

התורה , דהגאולה ושלימות  לשלימות  שקשורה 
הוא האמיתית  (שמשה  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

אחרון  גואל  הוא  ראשון השלימות גואל  כשיהי' ,(
כל  "לעיני והמופתים ") ("האותות  אלקות  דגילוי

כמ "ש  מצרים ישראל ", מארץ  צאתך  "כימי
נפלאות ". אראנו

פרקי  התחלת  א ) אבות : בפרקי גם  כמרומז
ענין  כללות  - מסיני" תורה  קיבל  "משה  היא  אבות 

(כמאחז"ל  עתיד התורה  ותיק  שתלמיד  מה  "כל 
וכו' "ומסרה  ב ) מסיני"). למשה  ניתן לחדש 

וכו'" הרבה  תלמידים  דמסורת והעמידו הסדר  ,
בפרטיות  התורה  התגלות  אופן - לדור  מדור  התורה 
כל  סיום  ג ) לחדש "). עתיד  ותיק  "תלמיד  (ע "י

ועד " לעולם  ימלוך  "ה ' - אבות  שכולל הפרקי ,
הגאולה  - הזמנים  כל  סוף  עד  הזמן המשך  כל 
ועד ", לעולם  ימלוך  כש "ה ' והשלימה , האמיתית 

שלו" המלוכה  שכל  לבוא  שלימות "לעתיד  -
ולימוד  ומסירת  התורה  דקבלת  הכוונה  מילוי

הדורות . כל  במשך  התורה 

מדוע  לכך  הטעמים  אחד  שזהו לומר , ויש 
כדברי  - ד "תליתאי" לענין קשורה  תורה  (מתן)

לעם חז"ל  תליתאי אוריאן דיהיב ) רחמנא  "(בריך 
בירחא  תליתאי ביום  תליתאי ידי על  תליתאי
של  ענינים  עוד  מבאר  שם  גאון (ור "נ תליתאי"
(מתן) שע "י היות  כי תורה ), למתן בקשר  שלשה 

השתלשלות  סדר  כל  תכלית  מתמלא  -תורה 
וסוף ), תוך  (ראש  לשלשה  נחלקת הנחלקת  לכן

ג ' ב ' א ' ל "תליתאי", .התורה 

בגלוי ו. נמצאים  - אלו ענינים  שג ' לומר  ויש 
בפרשתנו:

עשרת  חקוק  שעליהם  - הראשונות  הלוחות  א )
הראשונות  (החל הדברות  תורה  במתן שנאמרו

ויסוד)מהאל "ף  (ההתחלה  האל"ף  הם  ד "אנכי "),
שנברא  העולם , בריאת  כל  כולל  הענינים , דכל 

ראשית ". שנקראת  התורה  "בשביל 
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רפל "ו.52) תניא ועוד . טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא ראה
ובכ "מ .
מלוקט 53) בסה"מ  הנסמן תפט . ע' ח "א תקס"ה סה"מ  ראה

.32 הערה רמא ע' ח "ב
ב.54) לד , ברכה ורש"י  ספרי 
ֿ יב).55) יא (לד , ברכה ס"פ
הפסוקים 56) שער א. רנג , זח "א ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א ויחי . פ'

טו.57) ז, מיכה
שמו"ר 58) ה"ד . פ"ב פאה ירושלמי  ב. יט , מגילה ראה

.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן רפמ "ז.
מ "א.59) פ"א אבות
יח .60) טו, בשלח 
יז.61) שם, פרש"י 
א.62) פח , שבת
אלף 63) משולשות שאותיותי ' "תורה שם, גאון ר"נ פי ' ראה

גימל ". בית
(64.(211 ע' (לעיל  10 הערה זו שנה יתרו ש"פ שיחת ראה

וש"נ.



לט               

לשבירת  שהביאה  העגל  דחטא  הירידה  ב )
הכללית  הירידה  הבי"ת , ענין על  רומזת  - הלוחות 
לענין  מקום  שנותנת  גו'"), ברא  ("בראשית  בעולם 

כידוע  כו', והשבירה  העגל החטא  שחטא 
כתוצאה  בא  כנ"ל ) הראשון, לחטא  (שקשור 
קטרוג ולאח "ז הכלים  ושבירת  הראשון מצמצום 
השתלשלות ריבוי ולאחרי הלבנה, ומיעוט
של  לענין מקום  נותן ה "ז - כו' ופרסאות  וצמצומים 

ר "ל . בפועל  חטא 

אפילו  למטה , העבודה  שע "י היא , בזה  והכוונה 
הבריאה , כוונת  את  ימלאו ירידה , של  במצב 

(כדלקמן). התורה " "בשביל 

הגימ "ל  ענין את  מבטאים  האחרונות  הלוחות  ג )
הלוחות : ושבירת  הירידה  ע "י שבאה  העלי' -

בחז"ל  (בסיום מבואר  ישראל " כל  "לעיני על 
"נשאו  שמשה  הלוחות  שבירת  על  דקאי התורה )

שנאמר  לעיניהם  הלוחות  לשבור  ואשברם לבו
שנאמר  לדעתו הקב "ה  דעת  והסכימה  לעיניכם ,

מהו  ולכאורה : ששברת ". כחך  יישר  שברת , אשר 
כך  על  יאמר  שהקב "ה  עד  הלוחות  משבירת  העילוי

כחך "?! "יישר 

בזה  הביאור  העגל וי"ל  חטא  שע "י כשם  :
תשובה  דבעלי המעלה  בבנ"י זה ניתווסף  [ובגלל 

הצדיקים  מעבודת  שלמעלה  כדלקמן], החטא , הי'
גמורין  צדיקים  עומדין תשובה  שבעלי ("מקום 

עומדין" "אינם  שאין עד  ,"בו -לעמוד  (
דחטא  (המסובב  הלוחות  לשבירת  בנוגע  גם  כך 
שעי"ז  בכדי הוא  כך  על  (פנימי) שהטעם  העגל ),

שי  האחרונות  הלוחות  - בתורה  עילוי ש יתווסף 
כדבריבהם  הראשונות , הלוחות  לגבי מעלה 
שהצטער חז"ל  (ע "ז רבינו למשה  אמר  שהקב "ה 

בלוחות תצטער "אל הלוחות) שבירת על
לבד  הדברות  עשרת  אלא  היו שלא  הראשונות 
הלכות  בהם  שיהא  לך  נותן אני השניים  ובלוחות 

. ואגדות  כפלים מדרש  . וכדברי לתושי'".
להם הגמרא  ניתן לא  ישראל  חטאו לא  "אלמלא 

בלבד  יהושע  וספר  תורה  חומשי חמשה  אלא 
שבעטו שנאמר  "לפי כעס ", רוב  חכמה  ברוב  כי

יותר " להטריחן חכמה  רוב  להם  נוסף  .וחטאו

היו  האחרונות  שהלוחות  בכך  העילוי גם  וזהו
ידי אלקים "("פסל מעשה  "מעשה  לא  לך "),

הלוחות  הראשונות :כמו

כפי  הוא  (האל "ף ) הראשונות  הלוחות  מעלת 
גם  לעבודה  כח  נותן וזה  מלמעלה  ניתנת  שהתורה 
שאל "ף  הענין כפשטות  וגימ "ל ), (הבי"ת  למטה 
וגימ "ל . לבי"ת  מוליך  וזה  האותיות  כל  ראש  הוא 
לא  הוא  מלמעלה ) (הגילוי מצ "ע  שאל "ף  היות  אבל 
(הבי"ת  התחתונים  בגדרי חודר  ואינו בערך 
מצד  כי כו', השבירה  ענין בזה  שייך  ד "בראשית "),
היא  התורה  התחלת  [ולכן לכך  מוכנים  לא  הבריאה 
שיומשך  היא  הכוונה  כי באל "ף , ולא  בבי"ת  אכן
העבודה  ע "י נפעלו לזה  שההכנות  בעולם , ויחדור 

תורה  מתן עד  הדורות  ].בכ "ו

ע "י  שבאים  האחרונות , לוחות  ע "י משא "כ 
מעשה  הם  עצמן והלוחות  (תשובה ), האדם  עבודת 
שיגלו  הבריאה , וכוונת  תכלית  מתמלאת  - משה  ידי
נפעל  ולכן התורה ". "בשביל  שהוא  איך  בעולם 

ואין - האחרונות  דלוחות  בתורה  העילוי בזה עי"ז
מיתווסף  - ואדרבה  כלל , "כפלים שבירה  בתורה 

נשארת  (הלוחות ) שהתורה  ובאופן לתושי'",
ולעולמי  לעד  נצחי באופן למטה  בשלימות 

.עולמים 

- הגימ "ל  ענין לשלימות  מביא  שזה  - עד 
יתגלה שאז והשלימה, האמיתית הגאולה
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ח "א 65) קונטרסים (סה"מ  תרצ"א יאמרו כן על  ד "ה ראה

ע' ח "ה מלוקט  (סה"מ  תשל "א לגני  באתי  ד "ה ואילך ). ב קצא,
וש"נ. ואילך ). קנה

ברכה.66) ס"פ ורש"י  ספרי 
שם.67) רש"י  ל '
יז.68) ט , עקב
ב.69) י , עקב א. לד , פרשתנו
ואילך .70) 240 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה
בפנים.71) לקמן נעתק - סע"ב ד , ע"ז ראה
ב.72) לד , ברכות
ה"ד .73) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
רפמ "ו.74) שמו"ר

ו.75) יא, איוב
תרס"ו 76) המשך  ב'נז. ע' פרשתנו אוה"ת וראה ב. כב, נדרים

ועוד . ואילך . 36 ע' תש"ו סה"מ  ואילך . פז ע'
יח .77) א, קהלת
שם.78) נדרים פרש"י 
תשמ "ז.79) שלח  ש"פ שיחת ראה
נגנז 80) שבתוכו) לוחות ושברי  הלוחות (עם הארון שהרי 

לע"ל . ויתגלה רפ"ד ), ביהב"ח  הל ' רמב"ם ב. נב, (יומא



מ              

חטא בשלימות  על  דבנ"י  התשובה  העגל מעלת 

האחרונות  הלוחות  שבירת ומעלת  ע "י (שבאו
- הראשונות ) עבודת לוחות  ע "י שבאה  המעלה 

למטה  התשובה )האדם  עבודת  ע "י (ובפרט 
התורה ". "בשביל  - הבריאה  תכלית  למלאות 

ג ' כל  בגלוי נמצאים  תשא  כי שבפ ' נמצא 
הבי"ת  דתורה , ("ראשית ") האל "ף  - הענינים 
התורה , סיום  - והגימ "ל  גו'", ברא  ד "בראשית 

ששברת ". כחך  "יישר  ישראל ", כל  "לעיני

באים ז. תשא  כי בפ ' אלו ענינים  ג ' וכל 
את  להשוות  אפשר  כיצד  ולכאורה : אחד . בהמשך 
לחטא  מלמעלה ) (שניתנו הראשונות  הלוחות 

למטה  חסרון בגלל  שבאה  הלוחות  (דאע "פ ושבירת 
נעלית  לעלי' לאח "ז  מביא  ע "י שזה  בא  ה "ז יותר ,

האדם )? חטא 

בזה : הביאור  וי"ל 

סדר  הם  הנ"ל  ושלבים  הענינים  קבע ,ג '
וגימ "ל  בי"ת  אל "ף , - לשלש  יתחלקו הענינים  שכל 
(אל "ף ) הענין ראשית  שלאחר  וסוף ): תוך  (ראש 
מתמלאת  ֿ ידו שעל  (בי"ת ) הענין אמצע  יבוא 
הענין  ושלימות  לגמר  מביא  זה  ודוקא  התכלית ,

לעיל . כמדובר  (גימ "ל ),

בנוגע  רק  לא  היא  הבי"ת  שדרגת  לומר  ויש 
בנוגע  גם  אלא  (הצמצום ), הבריאה  לכללות 
כו' ושבירה  החטא  לענין עד  מזה , שבאים  לתוצאות 

ס "ו), כנ"ל  כו', הצמצום  ע "י (שנעשה 

שחסידות  מאחז"ל כפי את  עה "פ מבארת 

עי"ז  בא  עה "ד  שחטא  אדם ", בני על  עלילה  "נורא 
הראשון) (באדם  בו" נתלה  שזה ש "עלילה  -

דיצה "ר  הרע  גובר  ויחטא "ש"לפעמים  האדם  על 
היצה "ר  עליו הסיתו ש "מלמעלה  משום  ה "ז

זה " לחטא  .להביאו

וכלל  כלל  שייכים  אינם  עצמם  מצד  בנ"י שכן
ח "ו  החטא  זה לענין בגלל  רק  בא  הענין וכל  ,

לעלי' בנ"י את  להביא  רצה  הגדול  בחסדו שהקב "ה 
"עלילה  לכן מצ "ע ), ממצבם  (למעלה  גדולה  הכי
מש "נ  (ע "ד  שעה  לפי ירידה  ונעשית  בו" נתלה 

עזבתיך " קטן למראה "ברגע  (רק  ובחיצוניות  (
רק  ולא  בערך , שלא  העלי' את  להביא  בכדי עינים ),
אלא  עזבתיך "), קטן "רגע  (כנגד  קטן לרגע  עלי'
שיהי' כפי כלל . הפסק  אחרי' שאין נצחית  עלי'
הירידה  ע "י שבאה  - והשלימה  האמיתית  בגאולה 
אחרי' שאין נצחית  גאולה  - בגלות  הגדולה 

עלי'גלות  עליות , עוד  מיתווספים  - ואדרבה  ,
יראה  חיל  אל  מחיל  "ילכו קץ , אין עד  עלי' אחר 

בציון" אלקים  .אל 

הרי  עלי', צורך  היא  ירידה  שכל  להכלל  נוסף 
אינה  היא  לאמיתתה  עצמה  הירידה  - לבנ"י בנוגע 
בערך . שלא  יותר  נעלית  לעלי' הדרך  אלא  ירידה ,

(שבדוגמת  העגל  לחטא  בנוגע  חטא ועד "ז 
בגמרא  כמפורש  - את עה "ד ) ישראל  עשו ש "לא  ,

"לא  תשובה ", לבעלי פה  פתחון ליתן אלא  העגל 
"גזירת  אלא  מעשה ", לאותו ראוין ישראל  היו
לבעלי  פה  פתחון ליתן כדי כו' היתה  המלך 

.תשובה "

- (ד "בראשית ") שהבי"ת  בכך  גם  כמודגש 
מבטא  ענינו עצם  מצד  - והחטא  הירידה  את  שכולל 
שהבי"ת  היינו (דאנכי), האל "ף  בא  לזה  שקודם 
שבא  שני שלב  רק  באמת  היא  בחיצוניות ) (הירידה 

(הגאולה ). לגימ "ל  ומוליך  האל "ף  לאחר 
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הטעם81) שזהו  ושם, .241 ע ' ח "ט  לקו "ש שפרש"יראה 
מראה  כשהקב"ה ברכה, פ' בסיום דוקא ששברת" כחך  "יישר
הבאה  המעלה תתגלה אז כי  האחרון", היום "עד  רבינו למשה

האחרונות. לוחות ע"י 
לחטא 82) חטאתם" עליהם ופקדתי  פקדי  ש"ביום ומכיון

לע"ל  דוקא תהי ' התשובה ששלימות מובן בפנים), (כנ"ל  העגל 
לגמרי . החטא כשיבטל 

דלעתיד "83) הגילוי  ש"אמיתת שנט  ע' עטר"ת סה"מ  ראה
וראה  האחרונות. לוחות של  התורה בכח  הבירורים ע"י  דוקא הוא
בבלי דתלמוד  להמעלה [בנוגע צב) (ס"ע תרס"ו לך  ויתן ד "ה
השניות  שבלוחות המעלה בדוגמת שהיא ירושלמי , תלמוד  לגבי 
יהי ' מזה הגילוי  ש"עיקר צג )] ע' (שם האחרונות לוחות לגבי 

לעתיד ".
ואילך ).84) א (יג , ואילך  פ"י  לך  ויתן ד "ה תולדות תו"ח 

.(45 הערה 395 ע' חי "ח  בלקו"ש (נסמן ובכ "מ 
ד .85) וישב תנחומא
ה.86) סו, תהלים

שם.87) התו"ח  ל '
רע"ב.88) יג , (ח "ג  הזהר -ובלשון תחטא כי  "נפש א) טז,

תווהא".
ז.89) נד , ישעי '
קטז,90) פסחים - ונאמר ה"ג  תוד "ה א. טו, בשלח  מכילתא

ועוד . ב.
ח .91) פד , תהלים
סע"ב.92) ד , ע"ז
שם.93) פרש"י 



מי               

-ח . בפרשה  הענינים  ג ' שכל  מובן עפ "ז
חטא  ואפילו האחרונות  לוחות  הראשונות , לוחות 
מסדר  חלק  הם  - שבינתיים  הלוחות  ושבירת  העגל 

- מזו ויתירה  תשא ", "כי אחת  ופרשה  
'ועלי ראש  הנשיאת  תשא ", "כי - שתוכנו ,

ודרגות :דבנ"י  שלבים  לג ' נחלק  שהענין אלא  .
בביטוי  ואופנים  ענינים  ג ' וגימ "ל , בי"ת  אל "ף ,

בנ"י: ראש  נשיאת 

 בפשטות שפעלו הראשונות , לוחות 
במ "ת . בנ"י הלוחות עליית  ושבירת  החטא 

התשובה  ענין את  שפעל  ששברת "), כחך  ("יישר 
מהתשובה  החל  תשובה "), לבעלי פה  ("פתחון
כבודו  דגילוי נעלה  הכי הענין - גם  כולל  אז, דבנ"י
("סדר  הרחמים  מדות  י"ג  וגילוי למשה  הקב "ה  של 

רחמים " לאח "זבקשת  הביא  וזה  ,(-
- כולל  האחרונות , דלוחות  גדולה  הכי העלי'
(כדלקמן), משה " פני עור  ד "קרן נעלה  הכי הגילוי
האמיתית  בגאולה  שלהם  הגילוי לשלימות  עד 

והשלימה .

הלוחות  שענין לכך  הטעם  גם  לומר  יש  ועפ "ז
על  הציווי לאחר  - תשא  בפ ' כאן מסופר  וכו'

היתה מעשה  הלוחות  ששבירת  (אע "פ  המשכן
המשכן  עשיית  כי, - הנ"ל ) כפרש "י מקודם ,

מקדש  לי בתוכם "("ועשו הכוונה ושכנתי היא  (
ה "נתאוה  את  למלאות  ההשתלשלות , סדר  דכל 

בתחתונים " דירה  יתברך  לו להיות  עי"ז הקב "ה  ,
בעולם  התורה שמגלים  "בשביל  הוא  שתכליתו

בבית ישראל "ובשביל  בשלימות  שיהי' כפי ,
ידיך " כוננו אד ' "מקדש  השלישי, .המקדש 

מסיימת  שהתורה  לאחרי כך : לספר ומשום 
מעשה  על  למשה  ה ' ציווי (בפ 'אודות  המשכן

מוסר  שמשה  לפני תשא ), פ ' ותחלת  תצוה  תרומה ,
ג ' התורה  מספרת  - ויקהל ) (בפ ' לבנ"י שלבים זאת 

הכוונה : במילוי  שישנם  הלוחות כלליים  - אל "ף 
הלוחות  ושבירת  הירידה  - בי"ת  הראשונות ,

ענין  יותר , נעלית  עלי' להביא  - הוא  שענינה 
האחרונות . הלוחות  - הגימ "ל 

כי ט . פ ' בכללות  שגם  לומר , יש  יותר  ובכללות 
ענינים  ג ' מרומזים  - סופה  עד  מתחלתה  - תשא 

אלו:

את  תשא  "כי א )   בתחלת) "
הענינים , דכל  (אל "ף ) ה "ראש " על  קאי הפרשה )

ישראל  העולם ,שהם  נברא  שבשבילם  ותורה ,
ישראל בשביל  ובשביל  ראשית  שנקראת  התורה 

בניראשית שנקראו "ראש ועאכו"כ  ישראל ",.
ד "תשא ". במצב  נמצא  שה "ראש " וכפי

הענינים  ב ' גופא  בזה  נכללים  [ובפרטיות 
הבי"ת  גם  נכלל  ואל "ף  בראש  (שכן האחרים 
על  "העובר  - הירידה  וסוף ): האמצע  וגימ "ל ,

-הפקודים " מזה  שבאה  והעלי' על , "לכפר 
"כופר נפשותיכם " ע "י ,["נפשו.

ושבירת  העגל  מעשה  - הפרשה  המשך  ב )
הבי"ת . ענין הלוחות ,

(ענין  האחרונות  לוחות  - הפרשה  סיום  ג )
ההר  מן משה  ירידת  - ממש  להסיום  עד  הגימ "ל ),
פניו  עור  ד "קרן המעלה  עם  האחרונות  הלוחות  עם 

אליו" מגשת  (בסיום ויראו הענין ע "ד  שזהו ,
גו' והמופתים  האותות  ד "לכל  תורה ) חומשי חמשה 
כל  לעיני משה  עשה  אשר  הגדול  המורא  ולכל 

ע ישראל " המדובר [נוסף  נפלאות " "אעשה  ל 
בפרשה  ].לפנ"ז

בשלש  אלו ענינים  ג ' מרומזים  רגלים ועד "ז
הפסח  חג  הפרשה ): לסוף  הראשון(קרוב  הוא 

האביב "לרגלים  ל"חודש  וקשור  , אל"ף (ר "ת 
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א 94) צ, גיטין (ראה ודאי  לשון גם הוא (תשא)" "כי  והרי 
שם). ובפרש"י 

יט .95) לג , פרשתנו פרש"י 
ח .96) כה, תרומה
ביום 97) בארץ השכינה שרתה אימתי  ב: פי "ג , במדב"ר ראה

המשכן. שהוקם
יז.98) טו, בשלח 

ג .99) ב, ירמי '
(100.29 הערה כנ"ל  העגל  חטא על  וקאי  ֿ יד . יג  ל , פרשתנו
טו.101) שם,
יב.102) שם,
(לוחות 103) ענינים דהג ' השייכות יותר עוד  תומתק ועפ"ז

("כי הפרשה לשם האחרונות) ולוחות הלוחות שבירת הראשונות,
(שבירת  הבי "ת ענין גם נכלל  (אל "ף) ה"ראש" בענין כי  - תשא")

(לוח "א). והגימ "ל  הלוחות)
ל .104) לד , פרשתנו
לע 105) ברכה : ס "פ  ספורנו ישראל,ראה  כל וירא יני  כאמרו

מגשת  וייראו פניו עור קרן והנה משה את ישראל  בני  וכל  אהרן
אליו.

י .106) לד , פרשתנו
א.107) ד , ר"ה
יח .108) לד , פרשתנו



מב              

הבי"ת ולאח "ז למטה בא  מלמעלה  גילוי ,(

בבישולה " מתבכרת  השבועות ).("שהתבואה  חג
וקשור  לרגלים , השני חטים "- קציר  -ל "בכורי

למעלה  מלמטה  האדם  האסיף עבודת  ו"חג 
השנה " שאתה תקופת  "בזמן תבואתך - אוסף 

"שהוא  לבית ", השדה  השנה "מן  -בחזרת 
ברגלים , דכל השלישי ושלימות  להאסיפה  קשור 

בגאולההעבודה, הוא האמיתיתששלימותה
כל  אסיפת  כשיהי' "אסף (כמ "ש בנ"יוהשלימה ,

ושל  ה '"), נאום  שבכל אסיפם  קדושה  ניצוצי כל 
כולו. העולם 

של י. ההוד  דקרני החידוש  ג "כ  יובן הנ"ל  ע "פ 
ע "י שניתוספו האחרונות משה  [שזהולוחות 

העילוי דבי"ת ,ע "ד  העבודה  ע "י  שבא  דגימ "ל ,
הלוחות ]: ושבירת  העגל  חטא 

הירידה  ע "י שבאו - האחרונות  הלוחות  דוקא 
ע "י  נפעל  (שזה  הבירורים  עבודת  לפעול  למטה 
הגילוי את פועלים - האחרונות) הלוחות

לתושי'" כפלים  חכמה  בחי'ד "תעלומות  בתורה ,
הגלוי' מחכמה  למעלה  החכמה , ועצמית  פנימית 
במשה  עי"ז ניתווסף  שלכן הראשונות . בלוחות 
פניו" עור  "קרן האחרונות ) הלוחות  (מקבל  רבינו

"חכמת  פניו"(ע "ד  תאיר  אור אדם  שזהו - (
מהתלבשות . שלמעלה  עצמי

שהמ  היות  האחרונות ולאידך : דלוחות  עלה 
בעולם  למטה  והתלבשות  הירידה  ע "י דוקא  באה 
בעולם  דאבנים  לך " "פסל  ד "בראשית "), (הבי"ת 
"מעשה שהם הראשונות הלוחות כמו (לא
הבלתי  הענינים  את  גם  שמהפכים  עד  אלקים "),
מגשת  "וייראו פעל  פניו" עור  ה "קרן לכן - רצויים 

מסוה " פניו על  "ויתן ולכן בכדי אליו", ,

מה "התלבשות להסתיר  שבתורה  אלקות  גילוי
הבירורים " ;בענין

מצד  לבנ"י בנוגע  לא  הוא  המסוה  הסתר  אבל 
" שכן - " עמכם ה ' (בלי דיבר 

בני  אל  "דיבר  שמשה  בשעה  ולכן, כלל ). הסתר 
יצוה " אשר  את  המסוה ישראל  את  הסיר  הוא 

משה " פני עור  קרן כי משה  פני את  בנ"י ."וראו
העולם  לעניני שייכות  יש  ובנ"י שלמשה  בשעה  ורק 
- התלבשות ) בדרך  הבירור  את  שם  לפעול  (בכדי

המסוה " את  משה  "והשיב  שהעולם אז בכדי ,
ממציאותו. להתבטל  ולא  הגילוי את  לקבל  יוכל 
בכדי  אלא  העלם , לא  - כוונתו המסוה  שגם  כלומר ,

בעולם . להתקבל  יוכל  שהגילוי

העולם  וזיכוך  בבירור  יהודי של  עבודתו וע "י
הוא  בעולם  נמצא  שיהודי כפי שגם  פועל , הוא 
שיהי' כפי פניו", עור  ד "קרן הגילוי את  לקבל  יוכל 
- (גימ "ל ) והשלימה  האמיתית  בגאולה  בשלימות 
את  רואות  עיניך  והיו מוריך  עוד  יכנף  "ולא 

עם מוריך " ומתעסקים  שנמצאים  כפי גם  בבנ"י
"ונגלה  - עצמו בעולם  גם  יהי' שעד "ז עד  העולם ,

כל  וראו ה ' מקיר יחדיו"כבוד  "אבן ,
בנפעל .תזעק " הפועל  דכח  הגילוי ,

לימוד יא . ישנו תשא  בפ ' אלו ענינים  מג '
הזמנים, בכל האדם לעיל,בעבודת כאמור

שקוראין פרשה  בשנה ,שבהיותה  אחת  פעם  אותה 
ועאכו"כ  כולה , השנה  לכל  לימוד  מזה  ישנו
וצריך  - כשקוראין עצמו תשא  פ ' בשבת  בעמדנו

עם  הפרשה :לחיות  כל  -
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א.109) קפו, זח "ב ראה
וש"נ.110) .148 ע' חי "ז לקו"ש ראה
שם.111) פרשתנו פרש"י 
כב.112) שם, פרשתנו
שם.113) פרש"י 
יג .114) ח , ירמי '
ע'115) ב'עה. ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה - לקמן בהבא

א'קעז. ע' ח "ב תער"ב המשך  קלב. ע' תרס"ח  סה"מ  ֿ עח . ב'עז
ועוד . תכ . ע' עטר"ת

ב.116) מט , נדרים וראה א. ח , קהלת
שם.117) אוה"ת
לג .118) שם, פרשתנו

כרך 119) שלימה תורה ראה - המסוה ענין ופירוש ביאור
שער  ראה - והחסידות הקבלה וע"ד  ו. סימן מילואים כ "א
פרשתנו  אוה"ת פרשתנו. סוף (להאריז"ל ) הליקוטים וס' הפסוקים

ועוד . קצט . ע' יצחק לוי  תורת שם. תער"ב המשך  ב'פא. ע'
והאברבנאל 120) העקידה פירוש וראה שם. תער"ב המשך 

שם). מילואים בתו"ש (נעתקו פרשתנו סוף
ד .121) ה, ואתחנן
לד .122) שם, פרשתנו
לה.123) שם,
שם.124)
פל "ו.125) תניא וראה כ . ל , ישעי '
ה.126) מ , שם
א.127) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק 
חשון.128) ב' יום" "היום - הידועה הזקן אדמו"ר כתורת

ובכ "מ .



מג               

את  לפעול  הכח  ניתן ליהודי  -
ועד  מ "אל "ף מתחלתם  שבינתיים , מה  וכל  סופם 

בשלשת  שנחלקים  כפי - ובכללות  תי"ו", עד 
גימ "ל . בי"ת  אל "ף  הראשונות , האותיות 

בעבודתו  נמצאים  אלו ענינים  ג ' שכל  כפי החל 
ויום : יום  בכל 

"ברי' (כשנעשה משנתו כשניעור מיד
כו'חדשה " לפניך  אני "מודה  אומר  הוא  (

נשמתי" בי .שהחזרת 

של  עבודתו של  - והתחלה  היסוד  - האל "ף 
(האל "ף  להקב "ה  וההודאה  הביטול  הוא : יהודי

ד "אנכי").

. "מודה  - ד "אני" האל "ף  מציאותו, שכל  .עד 
שנמצא  כפי (גם  יהודי של  ה "אני" שכן לפניך ",
ד "אנכי" ה "אני" עם  אחד  דבר  הוא  למטה )

חד  כולא  וקוב "ה  (ישראל  וכמרומז שלמעלה  - (
(הקב "ה ) ויו"ד  למטה  (יהודי) יו"ד  א ': אות  בצורת 

המחברם  וקו של למעלה  שפשיטות  וכידוע  .
העצמות  פשיטות  עם  אחד  דבר  היא  וענין יהודי .

"מודה  באמירת  בגלוי ביטוי לידי בא  הפשיטות 
השמות ) ענין מכל  למעלה  ההודאה , (ענין .אני"

ילדים  אפילו - בנ"י שכל  ישראל  מנהג  שלכן
אני". "מודה  אומרים  - קטנים  וקטני  קטנים 

ובטלה  טפלה  "מודה " תיבת  אפילו מזו: יתירה 
(לכאורה ) כאן העיקר  שכן "אני", של ) (האל "ף  אל 
ישנו  משנתו כשניעור  מיד  כי - "אני" תיבת  הוא 
אברים  רמ "ח  (עם  האדם  של  מציאותו לראש  לכל 
עושה  (ה "אני") הוא  לאח "ז ורק  גידים ), ושס "ה 
. ד "מודה  והפעולה  מהאמירה  החל  .פעולה ,

"אני  ולא  אני" "מודה  אומרים  ואעפ "כ  לפניך ".
עם  קשור  יהודי של  ה "אני" כך  כדי עד  כי - מודה "
ה "אני", מציאות  קודמת  שבזמן שהגם  הקב "ה ,

לפניך . דהודאה  במצב  תיכף  ה "אני" אעפ "כ 

השחר  ברכות  באים  זה  שחרית ,ולאחרי ותפלת 

לביהמ "ד  דעבודת ומביהכנ "ס  האל "ף  כללות  -
היום .

יהודי  של  היומית  בעבודתו הבי"ת  בא  לאח "ז
ערב " עדי ולעבודתו לפעלו אדם  "יצא  - הוא ,

(מביהכנ" (הבי"תיוצא לעולם וביהמ"ד) ס
במשך  העבודה  את  לעשות  גו'") ברא  ד "בראשית 

ארץ " דרך  מנהג  בהן "הנהג  כולו, היום  ,כל 
באופן  העולם  בעניני והתעסקותו התלבשותו

באמונה  ומתנו .דמשאו

גמר  - הגימ "ל  בא  היום  וחותם  בסיום  לאח "ז,
הנפש  חשבון כשעושה  היום , עבודת  ושלימות 
ובכללות  היום , במשך  ומעשיו עניניו דכל  ֿ הכל  וסך 
"אך  - לסיומה  עד  ערבית , בתפלת  זאת  עושה  הוא  -

גו'" לשמך  יודו (כמו צדיקים  לה ' הודאה  ,
ושלימות  גמר  בתור  אבל  בבוקר ), אני" "מודה 
ומוסר  המטה , שעל  שמע  קריאת  - עד  העבודה ,

רוחי" אפקיד  "בידך  - להקב "ה  לגמרי .עצמו

של  עבודתו בכללות  אלו ענינים  ג ' ישנם  ועד "ז
ושנים  ימים  לאריכות  - חייו ימי במשך  יהודי
סיום  עד  העבודה , אמצע  העבודה , תחלת  - טובות 
הדור  - זה  בדורנו ועאכו"כ  העבודה . ושלימות 
לאחרי  - דהגאולה  הראשון והדור  בגלות  האחרון
ועבודתינו" ד "מעשינו גדול  הכי הריבוי כבר  שישנו
וכעת  זה , שלפני והשנים  הדורות  כל  במשך  דבנ"י
כעת  הרי - האחרונים  הבירורים  את  גם  סיימו
ושלימות  סיום  על  לראש  ולכל  בעיקר  ההדגשה 
דגאולה  הגימ "ל  את  להביא  - העבודה  וגמר 

ממש ! בפועל  והשלימה  האמיתית 

כל יב . את  לפעול  יכול  יהודי שכל  לכך  והכח 
מהאל "ף  בא  סופם ) ועד  (מתחלתם  הענינים 
אחד  ודבר  קשור  יהודי כל  של  שה "אני" - הראשון
יורד  שיהודי כפי שאפילו עד  שלמעלה , "אנכי" עם 
"בשביל  נברא  העולם  כל  הרי - בעולם  למטה 
דכל  וראשית  הראש  ראשית ", שנקראו ישראל 
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רס"ו.129) רס"ד . או"ח  אדה"ז שו"ע
שו"ע 130) או"ח . שו"ע ריש בעט "ז הובא - היום" "סדר

בתחלתו. אדה"ז סידור ס"ו). שם (ובמהדו"ת ס"ה ס"א אדה"ז
ס"ט . החסידות תורת של  ענינה קונטרס וראה

א.131) עג , זח "ג  ראה
א'.132) אדר ח ' יום" "היום ראה
סקנ"ד .133) הוספות טוב שם כתר ראה

סי "א. הנ"ל  קונטרס ראה (134

ועוד .135) ברכות. סוף ראה
כג .136) קד , תהלים
ב.137) לה, ברכות
א.138) לא, שבת ראה
יד .139) קמ , תהלים
ו.140) לא, שם



מד              

בא  יהודי בכל  זאת  לגלות  שהכח  לומר  ויש 
שבכל  דמשה  אתפשטותא  ועד "ז רבינו, ממשה 

נשיא דור  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  - זה  ובדורנו ,
דלוחות  ענינים  הג ' כל  נפעלים  ֿ ידו שעל  דורנו,
יחד  האחרונות , ולוחות  הלוחות  שבירת  הראשונות ,

ההוד . קרני עם 

שקוראין בשבת  כשנמצאים  כל ועאכו"כ את 
- (תשא  ישראל " בני ראש  את  תשא  ד "כי הפרשה 
בכלל , ראש  הם  שבנ"י לכך  שנוסף  - רבינו) משה 
ראש  הנשיאת  - רבינו משה  של  בכחו - גם  נעשה 
תוכן  את  לפעול  לאח "ז הכח  את  נותן שזה  דבנ"י,
הראשונות ), (לוחות  דאל "ף  הענין - הפרשה  המשך 
במצב  אפילו עד  בעולם , העבודה  - דבי"ת  הענין
ולהפכו  ממנו, למטה  תחתון שאין דתחתון
הגילוי  עם  האחרונות , דלוחות  להדרגא  ולהעלותו

ההוד , שע "י דקרני עד  לקבל , יהודי כל  של  שבכחו
בעולם  בהיותו שגם  פועל  הוא  בעולם  העבודה 

זאת . לקבל  יוכל 

את  מקבל  יהודי שכל  לכך  נוסף  מזו: יתירה 
ההוד  דקרני הענין נפעל  ההוד , דקרני הגילוי

עצמו  שבקרבו:ביהודי משה  בחי' מצד  -

בתניא  מבאר  הזקן במאחז"ל אדמו"ר 

מעמך עה "פ  שואל  אלקיך  ה ' מה  ישראל  "ועתה 
מילתא  יראה  "אטו אלקיך ", ה ' את  ליראה  אם  כי
היא " זוטרתא  מילתא  משה  לגבי אין היא ? זוטרתא 
מילתא  "יראה  אחד  שבכל  משה  בחי' שמצד  -

אצלו. זוטרתא "

איך  גיסא : לאידך להבין  צריך  מתאים לפי"ז
שבכל  (ומשה  משה  שאצל  ענין לומר  ישנו א ')

(קטנות )? ד "זוטרתא "

וכמה  כמה  ישנם  גופא  שבמשה  לומר , ויש 
לראשו  עד  משה , של  גופו משה , של  רגלו דרגות :

ליראה  ובנוגע  משה . של  הקשור וכתרו ,

" (ע "ד  משה  של  רגלו אנכי עם  אשר  העם 
"מילתא בקרבו" הלשון נאמר  ,( אבל ."

בדרגת  שהם  ענינים  במשה  ישנם  מזה  למעלה 
מזה  ולמעלה  הראש  דרגת  רבתי, בדרגת  עד  בינוני,
ההוד  דקרני הענין שזהו מהראש , שלמעלה  כתר  -

הכתר  דרגת  - משה  כידוע של  מלכות , כתר  ,.

שבכל  משה  לבחי' בנוגע  ג "כ  מובן ועד "ז
הדרגות , כל  בתוכו כולל  יהודי זה  שמצד  - ישראל 
לענין  - עד  "רבתי", עד  "בינוני", מ "זוטרתא ",

הוא  בדבר  והחידוש  ההוד ). (קרני -הכתר 
דוקא  וניתן בלעו"ז שייך  לא  (אמיתי) הכתר  שענין

מלכים " "בני הם  (שכן -ליהודי מזו ויתירה 
-"מלכים " המצבים  ובכל  הזמנים  שבכל  ,(

הכתר  את  ליהודי יש  - הגלות  ומצב  בזמן אפילו
ההוד . דקרני מלכות 

עד  הרצון כח  על  קאי כתר  - הנפש  ובכחות 
נפש  נמצא למסירת  יהודי של  לה ' שהרצון .

לבנ"י  תמיד  ויש  הי' שלכן הזמנים , בכל  בתוקף 
בעניני  כשרצונו אפילו כי - בגלות  לעמוד  הכח 
האמיתי  רצונו אז גם  - ניכר  לא  ותומ "צ  קדושה 

הידוע  הרמב "ם  כפס "ד  ה ', רצון את  לקיים  .הוא 

הי' כשעוד  הגלות , זמן בתחלת  מיבעי ולא 
רבי" בימי ד "ותותר  המשיכו הענין זמן ובמשך  ,

הראי' ע "פ  זה לקדש  לאחרי גם  אלא  ,-
והגילוי  התוקף  בכל  מאיר  - הגלות  בעומק  אפילו

בבנ"י. ההוד  דקרני הכתר 
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פמ "ד .141) תניא וראה תס"ט . תקו"ז א. רעג , זח "ג 
משה 142) של  קרנו כו' הן קרנות עשר ו: פ"ב, איכ "ר ראה

וכיון  ישראל  של  בראשן נתונות היו וכולן כו', פניו עור כי  דכתיב
מחזירן  הקב"ה תשובה עושין וכשישראל  כו', מהן ניטלו שחטאו

למקומם.
רפמ "ב.143)
ב.144) לג , ברכות
יב.145) י , עקב
שם.146) תניא ראה

כא.147) יא, בהעלותך 
(ד "נעוץ 148) וסיומה הפרשה דתחלת הקשר לבאר יש ועפ"ז

ישראל " בני  ראש את "תשא ע"י  בסופן"): ותחלתן בתחלתן סופן
הכתר  לדרגת והעלי ' ההתנשאות נעשית רבינו) משה (ע"י 
משה  של  ההוד  בקרני  הוא זה גילוי  ושלימות הראש. מן שלמעלה

מישראל . א' שבכל  משה בבחי ' זה ומעין הפרשה), (בסוף
פרשתנו 149) שלימה (תורה טו בהעלותך  ישן תנחומא ראה

מכתרים  באו ההוד  (שקרני  א פח , שבת פרש"י  וראה רלג ). אות
גדר  "הוה פניו עור שקרן כאן, עה"ת ובצפע"נ משה). שלקח 

מלכות". וכתר מלך  נעשה דאז מלוכה
ואילך .150) סע"ב צא, אסתר מגילת תו"א
א.151) סז, שבת
רע"ב).152) (א, בהקדמה תקו"ז
שם.153) תו"א ראה
ספ"ב.154) גירושין הל '
ב.155) קיג , שבת יד . ב, רות
ה"ג .156) פ"ה קדה"ח  הל ' רמב"ם ראה
(גם 157) הראי ' ע"פ לקדש אפשר סמוך  שב"ד  ולהעיר

שם  מג "א וראה קנג . מ "ע בסהמ "צ רמב"ן (ראה החורבן) לאחרי 
שיחות  בארוכה (ראה הרי "ף של  בב"ד  כנראה שהי ' כמו בסופו).



מה               

רבנן" מלכי ב "מאן יותר  בגלוי נמצא  ,וזה 
לדורנו  עד  ודור , דור  בכל  ו"יועציך " ה "שופטיך "
כהכנה  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  מכ "ק  החל  זה ,
ועציך י ו נה כבראשו שופטיך ל"ואשיבה

המשיח ,כבתחלה " מלך - ובראשם  "וירם ,
ליושנה משיחו" דוד  בית  "מלכות  יחזיר  והוא  ,

נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה  ולממשלה 
כשהיו  בימיו המשפטים  כל  וחוזרין ישראל ,

וכו'" קרבנות  מקריבין .מקודם ,

ֿ ראשון,יג . אדר  בחודש  שבעמדנו רצון, ויהי
גאולה  ו"מיסמך  - שני לאדר  הכנה  המהוה 

לגאולת לגאולה " שני) (באדר  פורים  גאולת  ,
ומיד  שתיכף  - הגאולה  חודש  ניסן, בחודש  פסח 
ובדרך  והשלימה , האמיתית  הגאולה  תבוא  ממש 
חדשי  ניסן וחודש  שני אדר  חודש  יהיו ממילא 

לגאולה ". גאולה  ד "מיסמך  באופן הגאולה ,

חז"ל  הוראת  בקיום  שמוסיפים  עי"ז ובפרט 

שנמצאים  ובפרט  בשמחה ", מרבין אדר  "משנכנס 
ראשון, אדר  דחודש  הכניסה  לאחר  ימים  כו"כ  כבר 
המהוים  קטן, פורים  ושושן קטן, פורים  ולאחר 
באופן  - גדול  פורים  ושושן גדול  לפורים  הכנה 

יהי'" גדול  הקטן לשון ד "זה  "יהי'" רק  ולא  ,
את  שחגגו עי"ז והוה , עבר  לשון "הי'" אלא  עתיד ,
גדולה , בשמחה  קטן פורים  ושושן קטן פורים 

באופן  ליום  מיום  ושמחה  ואור  והולך  ומוסיף 
בקודש " דפורים ד "מעלין יהי'" ה "גדול  שאז ,

גדול  יותר , עוד  יהיו גדול  פורים  ושושן גדול 
מגדול  .למעלה 

הגדרים  כל  פורצים  שמחה  לעיקר וע "י עד  ,
האחרון שמהרגע  הראשון- הרגע  נעשה  דהגלות 

ממש .דהגאולה , ומיד  תיכף  - העיקר  והוא  ועוד 
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תשמ "ה  ב') (התוועדות בראשית וש"פ ואילך  סי "ט  ער"ה ליל 
תשמ "ה  ואילך . 2683 ע' ח "ד  תשד "מ  (התוועדויות ואילך  סל "ח 
(הל ' הרמב"ם בדברי  הב"י  שיטת וידועה ואילך )). 466 ע' ח "א
קיבל  שהב"י  ועד  הזה, בזמן לסמיכה בנוגע הי "א ) פ"ד  סנהדרין
שו"ת  שבסוף הסמיכה קונטרס (ראה רב בי  ממהר"י  סמיכה
בראשית  ש"פ שיחת וראה במילואים. חי "ב תו"ש מהרלב"ח .
כל  הסכימו שאם הדברים לי  "נראין הרמב"ם: וז"ל  הנ"ל ),
אלו  הרי  אותם, ולסמוך  דיינים למנות ישראל  שבארץ החכמים
לאחרים". לסמוך  להן ויש קנסות דיני  לדון להן ויש סמוכים,
כן  תאמר לא שאם מבאר, מ "ג ) פ"א (סנהדרין המשניות ובפירוש
לעולם  הגדול  ב"ד  שתמצא אפשר אי  היום גם לסמוך  שאפשר
כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה שנאמר שישובו הבטיח  והקב"ה

כבתחלה". ויועציך 
סע"א.158) סב, גיטין ראה
תנש"א )159 שופטים ש"פ שיחת בארוכה וראה כו. א, ישעי '

ואילך ). 190 ע' ח "ד  תנש"א (התוועדויות
י .160) ב, ֿ א שמואל 
רפי "א.161) מלכים הל ' רמב"ם
ב.162) ו, מגילה
סע"א.163) כט , תענית
המילה.164) סדר נוסח 

וש"נ.165) א. כח , ברכות
קטן)166) פורים ושושן קטן (פורים אלו מועדים לקשר ויש

של  המועדים שבכל  (כידוע השבוע בפרשת לעיל  המבואר עם
חלק  של "ה - בהן שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש השנה

א)): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ 
כז. ט , (אסתר במ "ת כבר" שקבלו מה "קיימו הפורים בימי 
קונטרס  (ראה ההוא בזמן היהודים של  המס"נ ע"י  א) פח , שבת
לוחות  של  המעלה ע"ד  וש"נ), .(332 ע' (לעיל  תשנ"ב קטן פורים
רק  שהוא הכפורים, יום (והרי  הראשונות לוחות לגבי  האחרונות
ב  כו, תענית (משנה האחרונות לוחות של  מ "ת הוא ֿ פורים, כ 
הענינים  גם מהפכים - זה ובכח  ב)). ל , שם גמרא ובפרש"י .

הוא". "ונהפוך  העגל ), חטא (כמו דלעו"ז
לבסומי איניש "חייב ב) ז, (מגילה המאחז"ל  מובן ועפ"ז
- ולכאורה מרדכי ". לברוך  המן ארור בין ידע דלא עד  בפוריא
המן" "ארור בין להבחין שאא"פ קדושה בעניני  לומר היתכן
לעיל  המבואר (ע"פ בזה הביאור לומר ויש מרדכי "?! ו"ברוך 
עלי ' להביא כדי  ורק אך  היא המן" ב"ארור הכוונה שכל  בפנים),
ע"י נעשה זה וענין מצ"ע. בקדושה מהעלי ' למעלה יותר, נעלית

המן"השמחה ב "ארור הפנימיות  שמגלים  בפורים , (לבסומי )
ובין  בינו להבחין אא"פ זה שמשום עד  נעלית), הכי  (מעלתו
(גם  בפרשתנו ענינים הג ' שכל  לעיל  המדובר (ע"ד  מרדכי " "ברוך 
ראש  את תשא ד "כי  הענין - הוא חד  תוכנם והשבירה) החטא
למעלה  הוא אל "ף) (באות "ארור" של  שהבירור ולהוסיף, בנ"י ").
על  המורה "בראשית"), של  (הבי "ת "ברוך " של  מענין יותר

הקדושה. טבע שמצד  הברכה
(לגבי יותר נעלה חידוש ניתוסף פורים שבשושן לומר ויש

" לדורות שנקבע בשמו כמודגש - (ולא פורים) פורים"
אחשורוש  לעו"ז, של  הבירה עיר ע"ש וכיו"ב), דמוקפין פורים
מזמן  חומה מוקפות עיירות לכל  נוגע ה"ז שלדינא [אף פרס מלך 
(הל ' הרמב"ם דברי  ע"פ ובפרט  שושן. עיר רק ולא נון, בן יהושע
כבוד  לחלוק כדי  יהושע בימי  הדבר תלו "ולמה ה"ה) פ"א מגילה

. הזמן באותו חריבה שהיתה ישראל  הם לארץ כאלו ויחשבו .
כי  - חרבין"] עתה שהם אע"פ חומה המוקפין פורים כרכין

היינו  (דקדושה), פורים של  ענין הוא (שושן) הלעו"ז שגם מודגש
באופן  רק ולא גקה"ט , של  גם אלא ק"נ, של  הבירור רק לא
חט "ז  לקו"ש (ראה טוב נעשה עצמו שהרע אלא הרע, שדוחים

.(413 ע'
קטן  פורים בה שיש מעוברת, בשנה ניתוסף - גופא ובזה

פורים ז,ושושן (עמוס כמ "ש יהי '", גדול  הקטן "זה אשר ,
הביטול  שע"י  הוא", קטן כי  יעקב יקום "מי  ב) ס, חולין וראה ב.
דלוחות  (ע"ד  יתירה וגדלות העלי ' נעשית בי "ת, בדרגא (תשובה)
פורים  ושושן בפורים (250 ע' חכ "ו לקו"ש ראה - האחרונות

 ממעמד אתהפכא על  המורה - "יקום" בלשון [וכמודגש .
רצוי ]. בלתי  ומצב

ואילך .167) רכג  ע' תרנ"ז סה"מ  ראה
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הפסוק  ויאמר 1מן אלקיו ה' פני את משה "ויחל
המילים  את רש"י מצטט בעמך..." אפך יחרה ה' למה
בחכם  חכם אלא מתקנא "כלום ומפרש: ה'...", "למה

בגבור". גבור

כפי  בפירושו, להבהיר רש"י מתכוון בפשטות
מפרשיו  חמור 2שמסבירים חטא חטאו ישראל בני :

יש  מדוע ומובן העגל), (חטא עבודהֿזרה של ביותר
ה' "למה רבנו משה שואל וכיצד אף, חרון עליהם

בעמך"? אפך יחרה

על  אחרים מפרשים אומרים זו, תמיהה מפני
"מדוע"3התורה  איננה כאן "למה" המילה שמשמעות

משה כלומר, "לא". הקדושֿברוךֿהוא ywiaאלא מאת
"l` פשוטו לפי המפרש רש"י, אך בעמך". אפך יחרה

כפשוטה, "למה" המילה את כאן גם מסביר מקרא, של
אפך" יחרה ה' "למה לטענה שהטעם מפרש הוא ולכן

בגבור". גבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום הוא

יתרו  בפרשת הסביר רש"י הרי להבין: יש ,4אך
ה' "אנכי אמר "לשון `jiwlשהקדושֿברוךֿהוא – "

סנגוריה  ללמד למשה פה פתחון "ליתן כדי יחיד"
העגל, xn`yבמעשה edfe,בעמך אפך יחרה ה' למה :

לי  אלא אחרים, אלקים לכם יהיה לא ציוית להם לא
אחר  הסבר כאן רש"י מחפש מדוע כך, ואם – לבדי"

בעמך"? אפך יחרה ה' "למה רבנו משה לטענת

הפסוק  את לפרש מתכוון שרש"י לומר, אפשר אי
ההסברים  שני ההסבר 5לפי את כאן מביא ואיננו ,

בלתיֿ כי כן, לפני אמרו שכבר מפני יתרו שבפרשת

(אפילו  כלל זה פירוש יזכיר לא שרש"י לומר, סביר
וכדומה) "דברֿאחר" בביטוי או o`kבקיצור,

שפירש  כך על יסתמך והוא הענין, במקור בפרשתנו,
enewnaזאת `lye ab` jxca ובמיוחד יתרו. בפרשת

ושו  יותר, חזק ההוא ההסבר כל כאשר לחלוטין לל
dprh.מתקנא של אף חרון רק ולא ישראל, כלפי

רש"י  של הפירושים ששני לומר, איפוא הכרחי
ענינים שני כדלהלן.mipeyמבארים ,

.·

‡ÏÂ ‰¯ÊŒ‰„Â·Ú ÈÙÏÎ ‰˘Ó ˙ÚË ˙ÈÙÂÓ ÚÂ„Ó
?‰È„·ÂÚ ÈÙÏÎ

להבין: יש כן

חכם  אלא מתקנא "כלום רש"י לשון מפשטות
נאמר  "מתקנא" של שהענין מובן, בגבור" גבור בחכם
כלפי  כזאת וטענה – עצמה לעבודהֿזרה בקשר

הכבוד. היפך היא הקדושֿברוךֿהוא

שאל  מתקנא..." "כלום הטענה את מכך: יותר
) גמליאל ieb6אגריפס רבן את שהקדוש7ֿ) כך (על

קנא" "אֿל נקרא ענה 8ברוךֿהוא גמליאל ורבן (
כלפי  נאמר לא "מתקנא" של שהענין במשל, עלֿכך

עובדיה  כלפי אלא עצמה, .9העבודהֿזרה

תמוה: זה ולפי

שטענת  להסביר מוכרח שרש"י נאמר אם אף א)
הוא  מדוע להבין קשה מתקנא...", "כלום היתה משה
עצמה, לעבודהֿזרה בקשר היתה שהטענה מסביר

מוסברת `qtixbכקושיית משה שטענת כפי ולא ,
סיוע 10במדרש  לך עשו העולם רבון "אמר, זה: במקום

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

יא.1) לב, פרשתנו
ועוד.2) כאן. חיים מים באר גו"א. רא"ם.
פי'3) הגאון". פי' זה "ובשביל שועיב אבן ר"י דרשות (עה"פ) ראה

וראה  הסורי. תרגום – פשיטא .3 הערה שם וראה (קאפח). עה"ת רס"ג
כו'". עמך תשחת אל כמו בעמך אפך יחרה ה' למה "והנה ראב"ע

כו' תורה במשנה הזכיר אשר היא התפלה זאת "כי תשחת `lוברמב"ן
כו'". עמך

ב.4) כ,
המקרא 5) פתרון לך "הרי ובריב"א יכשר". וזה "וזה כאן ברא"ם

רש"י". מפי פנים בשני
הבאה.6) שבהערה ע"ז במס' פרש"י
וראה 7) קצת. לשון בשינוי השאלה ה כ, יתרו ובמכילתא א. נה, ע"ז

.9 הערה
(8– ה כ, יתרו בעשה"ד עה"פ הקשה שלא ומה כד. ד, ואתחנן

אוכלה  אש ה"א כי הכתוב התחלת גם שמביא ממה בפשטות מובן

מגדיל  דזהו – מקשה) קנא" "אֿל סיומו על רק (דלכאורה הוא
ממשיך  ביתרו כי ולהוסיף אוכלה". ב"אש שקשור ועד ה"מתקנא".
בעובדי', הוא שה"קנא" שמפורש גו'". בנים על אבות  עון "פוקד
בגדולת  מדבר ואדרבא, לעובדי', עונש נאמר שלא בואתחנן, משא"כ
(נד, שם בגמרא לפנ"ז דגם להעיר אבל הוא". אוכלה אש ה"א "כי ה'
ואין  בעובדי' מתקנא מה מפני כו' ר"ג את אחד פלוספוס "שאל ב)
ביתרו  רש"י לשון משינוי ולהעיר דואתחנן. הכתוב הביא  בה" מתקנא

ואכ"מ. שם. ובואתחנן
בעלה".9) את "לשנוא מתקנא אין ד"ה שם מפרש"י מובן כן

בגמרא  שהוזכרה ר"ג תשובת ע"ד המענה, בתוכן זה מפורש ובמכילתא
ואין  בעובדי' מתקנא מה מפני כו' ר"ג את אחד פלוספוס "שאל לפנ"ז

"וכי בהשאלה לפנינו ובמכילתא בה". להתקנאות מתקנא בע"ז כח יש
שם. חדא"ג וראה אחד". פלוסופוס "שאל נזכר בה"

פ"ב,10) (במדב"ר ז שם, וראה (בסופו). ו פמ"ג, פרשתנו שמו"ר
הבאה. הערה וראה כב. פרשתנו תנחומא ו). פי"א, פס"ר טו.
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כועס מסייעך...mdilrואתה יהיה שעשו הזה העגל ,
כמותם  טועה אתה אף משה, הקדושֿברוךֿהוא אמר

כועס אתה למה אםֿכן לו אמר ממש, בו אין lrוהלא
jipa בלשון נאמרים הדברים (א) זה: ובמדרש ,"...

(ב) יותר, הכעסybcenמכובדת "lrרק ,"mdilr"
"jipa?

"כלום  להקדושֿברוךֿהוא משה טענת על ב)
מוצאים, אין בגבור" גבור בחכם חכם אלא מתקנא
מהו  ברור: לא ולכן תשובה, שום מקרא, של בפשוטו
אלקים  לך יהיה "לא עבודהֿזרה איסור של ה"רעש"

כלל? מציאות זו אין אם תעשה..." לא אחרים...

.‚

¯Â·‚Â ÌÎÁ :ÌÈÈÚ‰ È˘ ˙‡ È"˘¯ ÔÈÈˆÓ ÚÂ„Ó

שני  את רש"י מציין מדוע מובן, אינו לכך בנוסף
גבור  בחכם חכם אלא) מתקנא "(כלום הענינים:

?11בגבור"

לשון  שזהו מפני זאת אומר שהוא לומר אפשר אי
גבור 12תורה ה  בחכמתו... חכם יתהלל "אל –

כי: דלעיל, הסיפור גם וכך – בגבורתו"

ענין יש דלעיל, בסיפור וכן זה, בפסוק iyily(א)
בעשרו  "עשיר משמיטו.13– שרש"י (בעשיר)",

ובהרחבה  בכפילות רש"י משתמש כידוע, (ב)
כל  או שבכפילות, הענינים שני כאשר רק בכלל
ולא  הפסוקים, של פשוטם להבנת חשובים ההרחבה,

חז"ל. מאמרי או התורה לשון שזהו מפני

הללו  הענינים שני של החשיבות מהי להבין: ויש
מקרא? של פשוטו להבנת

.„

˙ÂÂÓ‰ ˘ÂÚ ÌˆÚ ÏÚ ‰˙È‰ ‡Ï ‰˘Ó ˙ÚË
‰¯ÊŒ‰„Â·Ú È„·ÂÚÏ

הוא: לכך ההסבר

נובע  מתקנא..." "כלום לפירושו רש"י של ההכרח

אחרים, בדפוסים (או, ה'..." "למה שמהמילים מכך
אפך" יחרה ה' מובן:14"למה לא מצטט, שהוא (

הניחה  "ועתה למשה אמר שהקדושֿברוךֿהוא לאחר
בהם אפי ויחר למנוע mlk`eלי משה היה צריך ,"...

ה' "למה ולטעון "ואכלם" את את dlkzראשיתֿכל
אפך", יחרה ה' "למה מכן לאחר ורק וכדומה, עמך"
ואחרֿ יחרה" ה' "למה קודם טען הוא למעשה ואילו

"לכלותם"? לגבי טען כך

הוא: לכך ההסבר

היתה  לא חטאֿהעגל על המיתה חובת עצם  על
שיש  בתורה לפניֿכן כתוב כבר שאלה. שום למשה

dnke dnk,ר"ל מוות עונש בעבורם שמגיע עבירות
מובן  לכך והטעם ותמיהה. טענה שום עלֿכך ואין
מיתה. – חמור עונש מגיע חמורה עבירה על בפשטות:

בקשר היא כאן האפשרית העונש ote`lהתמיהה
" –mlk`e:מיוחדת סיבה לכך שצריך – "

לחול  יכולים מיתה ועונש שחיוב בתורה, כלל יש
לאחר  ורק התראה, שהיתה לאחר עדים, היו כאשר רק

ביתֿדין  של ודרישה מתבטאת 15חקירה כאשר אפילו .
בלשון  שמשמעותה 16התורה תחיה", לא "מכשפה

לחיות  ל"מכשפה" לאפשר שאסור מסביר 17הפשוטה ,
שרואים, "מכשפה" כל להרוג הכוונה שאין רש"י,

תומת ".oicÎziaa"אלא

הדעת, עץ חטא הראשון, בחטא אפילו מכך: יותר
לאדם  באזהרתו הקדושֿברוךֿהוא אמר שלגביו

אכלך 18הראשון  ביום כי ממנו תאכל "לא בפירוש:
לא  הראשון שאדם זאת, בכל רואים תמות", מות ממנו
רק  אלא מיידית, מיתה בעונש עלֿכך בעברו נענש

שנים. ושלושים תשעֿמאות שחי לאחר

הקדושֿברוךֿהוא  אמר העגל, בחטא כאן, ואילו
"dzre...לי ומיד mlk`eהניחה מיתה הוא העונש – "

החטא  היא 19לאחר הכוונה "ואכלם" מכך: ויותר ,
עבד  שלא למי גם ישראל, מן 20לכל שמובן כפי –
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ובכו"כ 11) ראשון בדפוס אבל שני. ובדפוס הדפוסים, ברוב כ"ה
בגבור". "גבור רק איתא רש"י כת"י

הנ"ל  מדרשים תוכן הובא הרא"ש ובפי' זקנים), (הדר תוס' בפי'
כמוהו". בגבור אלא מתקנא גבור "כלום ומפרשים שלפנ"ז. שבהערה

כב.12) ט, ירמי'
וחמשים).13) שלשה (שער כאן בעקידה וכ"כ
יד 14) כתבי ובכמה ראשון ובדפוס יחרה". ה' "למה שני ובדפוס

ברא"ם. וכ"ה "בעמך". גם נעתק רש"י
שנאמר 15) פעם בכל לפרשו צריך רש"י שאין כ"כ עד הוא ופשוט

מיתה. עונש

יז.16) כב, משפטים
הֿו.17) ט, נח וראה שם. לפרש רש"י שהוצרך הטעם מובן ועפ"ז

ובכ"מ. שם. פרש"י
יז.18) ב, בראשית
עדים 19) לא כו' במגפה התראה בלא עדים כ: לב, לקמן פרש"י ראה

כו'. בהדרוקן התראה ולא
מפרש"י 20) להעיר וילדים, לנשים בנוגע – כו. לב, פרש"י ראה

כו' בתכשיטיהן חסים והילדים הנשים בלבו אהרן "אמר ב שם, פרשתנו
עצמם". של "ופרקו א' (בדפוס עצמן" מעל ופרקו המתינו לא והם

ו. שם, מפרש"י ולהעיר "שעל"). – ב' ובדפוס
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"ואעשה גדול"`jzeההמשך שאומר 21לגוי (וכפי
בשעת 22רש"י  לפניך עומד אינו רגלים ג' של כסא "אם

– אחת") רגל של לכסא קלֿוחומר כעסך,

בלבד dfkועונש העבירה מפאת אפשרי ,23אינו
" מפני `itאלא xgie יותר העונש חמור ולכן בהם",

העבירה. עצם על שמגיע מכפי

כלום  – אפך יחרה ה' "למה משה: טענת היתה וזו
חטא  שעל להבין אפשר בחכם...": חכם אלא מתקנא
לאחר  ובמיוחד חמור, עונש מגיע עבודהֿזרה של חמור
הדעת  על מתקבל אין אחרים" "אלקים שבעבודת
אין  וכן ח"ו, ממשות שהיא איזו בהם שיש לחשוב

לכך  להתאוות ברגש לפני 24מקום מפרש שרש"י כפי ,
אלקים 25כן  עשאום אחרים אלא אלקות שאינן :

עונש  מגיע כזה חטא שעל מובן, וממילא עליהם",
חמור.

(א) – "ואכלם" אמר שהקדושֿברוךֿהוא מכך אבל
– ישראל כל את (ג) ומיד, תיכף (ב) ביתֿדין, ללא
של  החטא מעצם רק נובע שאינו עונש שזהו מובן,

מפני אלא העגל, לעבודהֿזרה s`Îoexgעובדי בקשר
.26עצמה 

עגל  מצד – אפך" יחרה ה' "למה משה טען ולפיכך
העגל  הרי בחכם...": חכם אלא מתקנא "כלום – הזהב

העש  מציאות שום (לחרון אינו ל"מתקנא" לגרום ויה
על  "ואכלם" לעונש שיגרום דבר בעבודהֿהזרה, אף)

ומיד. תיכף ישראל כל

.‰

Û‡ŒÔÂ¯Á ÏÚ ‰˙È‰ ‰˘Ó ˙ÚË

הפירוש  את כאן מביא רש"י אין מדוע מובן זה לפי
וזהו  למשה... פה פתחון "ליתן יתרו בפרשת שאמר

אפך יחרה ה' למה ציוית...":jnraשאמר להם לא ,

לפי  משה, בטענת הדגש את רש"י מפרש שם
השייך פה"myהפירוש "פתחון שיש הציווי, במקום

כלל icaerlאפילו חייבים אינם הם שגם עצמם, העגל
אך  אחרים...". אלקים לך יהיה "לא הציווי על בעונש

מקרא של פשוטו את בסיפור o`kכשלומדים –
ה' "למה הלשון מן מובן `jtהמאורע, dxgi,"...

על  אלא העגל, לעובדי העונש עצם על איננה שהטענה
עצמה  לעבודהֿהזרה בקשר אפך" "יחרה של ,27הענין

בהרחבה. לעיל שהוסבר כפי

.Â

ÌÈ‡˘ ,‰¯Â·‚Â ‰ÓÎÁ Â˘¯„ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ
Ï‚Ú·

שני  את כאן רש"י מציין מדוע גם מובן זה לפי
הקדושֿ בדברי בגבור": גבור בחכם "חכם הענינים
לו  אמר עמך..." שחת כי רד "לך למשה ברוךֿהוא
מסכה  עגל להם עשו צויתם, אשר הדרך מן מהר "סרו

ויאמרו לו ויזבחו לו `jiwlוישתחוו dl`ישראלxy`
jelrd ישראל אמנם, – מצרים" אמרו 28מארץ אכן

חשוב  מדוע – התורה זאת מציינת מה לשם אך זאת,
עגל  להם "עשו של החטא חומרת את כשמדגישים
"אלה  אמרו שהם לציין לו" ויזבחו לו וישתחוו מסכה
גם  וכך מצרים"? מארץ העלוך אשר ישראל אלקיך
אפך  יחרה ה' "למה לקב"ה משה בטענת מוצאים
מארץ  הוצאת "אשר בהמשך אומר שהוא בעמך",

חזקה". וביד גדול בכח מצרים

"מתקנא" – שחרוןֿהאף הוכחה, נובעת מזה אלא
אשר  ישראל אלקיך "אלה אמרו שישראל לכך קשור –
משה  טענת היתה ושעלֿכך מצרים", מארץ העלוך

מתקנא" ו"גבור".ipya"כלום "חכם" – הפרטים

ממצרים  ישראל את להוציא כדי הוא: לכך וההסבר
"חכמה" – התכונות שתי נדרשו במדבר ולהוליכם
שמובן, כפי בעושר, הכרח שום היה לא אך ו"גבורה",

יצי  שבכך שפרטי והנפלאות הנסים כל עם מצרים את
לבצעם  כיצד רבה, בחכמה תלויים ובגבורה,29היו ,

לפועל. ההוצאה בשעת
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י.21) לב,
יג.שם 22) ,
יג,23) (ראה נאמר כ) שם, פרשתנו פרש"י (ראה הנדחת עיר בעונש

בה  אשר כל ואת אותה החרם גו' ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז)
עפ"י ויל"ע גו'". בהמתה שלא n"yytואת וטף נשים באנשים הדין איך

א) שם: גם אבל ובכ"מ). שם. רמב"ן ראה – ההלכה (ע"ד עמה הודחו
טו  (שם, חקירות" "שבע גו'" היטב ושאלת וחקרת "ודרשת צ"ל

ואכ"מ. אפו". "חרון יח) (שם, נאמר ב) וברש"י).
מצינו 24) לא פשש"מ ע"פ אבל דע"ז. ביצרי' ב) (סט, מיומא להעיר

) בזה שינוי ע'f`yלכאורה חי"א לקו"ש וראה לע"ז). יצה"ר להם הי'
במקום ממוצע שבקשו ואילך 144dyn.ע"ז חטא מזה בא שאח"כ אלא

ג.25) כ, יתרו
(26206 (ע' חי"ז מלקו"ש (ע"ד jli`eלהעיר דע"ז אף בחרון (

ההלכה).
ה'27) "למה היתה משה שטענת פרש"י שלא זה גם מובן ועפ"ז

אפך לפנ"ז jnraיחרה ועפמש"כ וכיו"ב, העגל עבדו שלא באותם – "
וככמה  והשחיתו", שחתו הם כו' מעצמך שקבלת רב ערב – עמך "שחת
ועוד) ריב"א. אוה"ח. הא'). (אופן אברבנאל ספורנו. (ראה התורה מפרשי

וכיו"ב. גו' יכלה ה' למה לטעון הו"ל ע"ז כי –
"ואח"כ28) ומסיים ד. לב, פרש"י אחריהן".erhdראה ישראל את
אשר29) אלקים לנו "עשה א) (לב, לפנ"ז אמרו לפנינו".ekliוכן



מט ireayd cenild xefgn t"r ± `yzÎik zyxt ± zegiyÎihewl

בענין  היתה לא לעזרה העגל עובדי בקשת ועוד:
היה  לפניֿכן, רש"י הסביר שכבר כפי שהרי, העושר,

עושר מביזת bltenלהם מכך ויותר מצרים, מביזת ,
.30הים 

אפך", יחרה ה' "למה רבנו: משה אמר זאת ואת
"כלום  כי בעגל, "מתקנא" של לענין מקום כלל אין
האמת  הרי – בגבור" גבור בחכם חכם אלא מתקנא
גדול  בכח מ"מצרים הוציאם שהקדושֿברוךֿהוא היא
שום  אין לעבודהֿזרה ח"ו, העגל ולא חזקה", וביד

בה! "להתקנא" שייך אין ולכן גבורה, או חכמה

.Ê

Œ‰„Â·Ú ˙ÏÏÂ˘ È„Â‰È‰ ˙Â‰Ó :"‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÈÈ"
‰¯Ê

רש"י: בפירוש תורה" של מ"יינה

העבודהֿ לגבי אמנם להבין: יש עדיין לכאורה
אלא  מתקנא "כלום כי "להתקנא", מקום אין הזרה
לעגל  שעבדו אלו מצד אבל בגבור", גבור בחכם חכם
מארץ  העלוך אשר ישראל אלקיך "אלה ואמרו
"מתקנא" של לענין ח"ו, מקום, יש לכאורה מצרים",

חשבו  שהם כיון העגל, בעובדי – קנא" "אֿל –
ו"גבור". "חכם" הוא שהעגל

הוא: לכך ההסבר

בעבודהֿזרה  טועה אינו כשלעצמו הוא 31יהודי ,

את  כלל מחשיב ואינו ואבן עץ רק שזהו יודע

"גם  כי החטא, על עובר כשהוא אפילו העבודהֿזרה,
יתברך" אתו באמנה היתה החטא כמאמר 32בשעת ,

להינתק  יכול ואינו רוצה אינו יהודי הזקן: אדמו"ר
אלקיך 33מאלקות  "אלה העבודהֿזרה עובד ודברי .

שטות" רוח בו ש"נכנס משום רק נאמרים ,34ישראל"

דבר  היא ורוחֿהשטות כאלו, דיבורים נובעים ומכך
" – עצמו היהודי מן eaנפרד qpkp."

– בעמך" אפך יחרה ה' "למה משה טענת וזוהי
"עמך" מצד מקום 35גם כלל אין ישראל, מצד ,

כלל  מסוגלים אינם הם במהותם כי ל"מתקנא",

– "גבור" או כ"חכם" העבודהֿהזרה את להחשיב
מתקנא  "כלום בגבור",36ולפיכך גבור בחכם חכם אלא

ה'...". ל"וינחם גרמו אלו ודברים

(a"lyz `yz t"y zgiyn)
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כב.30) טו, בשלח
פי"ט.31) תניא
פכ"ד.32) תניא
עג.33) ע' יום היום פ"ג. ה'שי"ת לגני באתי ד"ה ראה
ופכ"ה.34) שם תניא וראה א. ג, סוטה – עבירות משאר ובמכש"כ

וישתחוו  ב)): (כה, בלק בפרש"י הובא א. (קו, מסנה' ולהעיר

(דג"ע). עליו יצרו כשתקף לאלהיהן.
פ"ז).35) והאמונה היחוד (שער עוממות (גחלים) כמו שהם אלה גם
י"ל 36) – קנאה צ"ל הי' ע"ז דעובדי והבפועל המעשה שמצד ואף

בהעצמות  שנוגע "הקנאה ב) (ריט, בראשית באוה"ת משנ"ת ע"פ
ובעצמיותם. שבפנימיותם מה בעיקר נוגע וא"כ והעצמיות",
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`yzÎik zyxt zegiyÎihewlc dgiy fh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

"ÍÓÚÂ ¯Ó‡ ‡Ï Ô‡Î" È"˘¯ È¯·„

אתה 1בפסוק  מזה עלה לך משה אל ה' "וידבר
ב"דבור  רש"י מפרש מצרים", מארץ העלית אשר והעם

ועמך". אמר לא כאן והעם, "אתה השני: המתחיל"

לפירוש  כהמשך זה רש"י פירוש בא בפשטות,
– מזה" עלה "לך הראשון המתחיל" ב"דבור השני

רד  לך הכעס בשעת לו שאמר בשעת 2"כלפי לו אמר
כשם  שבדיוק רש"י אומר לכך ובהמשך עלה", לך רצון
"לך  באמרו הקדושֿברוךֿהוא 'ריפא' משה שלגבי

dlr לך" – הכעס" "בשעת – כן לפני אמירתו את "
cx הקדושֿברוךֿהוא דברי כנגד ישראל: לגבי גם כך ,"

עמ  שחת "כי כן מצרים",jלפני מארץ העלית אשר
זאת שמפרש כפי ישראל, של לשבחם i"yx3שאינם

רב  ערב עמך, אלא נאמר לא העם שחת עמך, "שחת
הקדושֿ אמר והשחיתו", שחתו הם מעצמך... שקבלת

"אתהdlr("לךdzrברוךֿהוא ולא mrdeמזה..") ,"...
"ועמך".

מדובר  כאשר הקודם, הפסוק לגבי להבין: צריך אך
מובן  והשחיתו", "שחתו הם אשר רב", ה"ערב על
ולא  "עמך" בפסוק הדיוק את לפרש צריך שרש"י
רב" ה"ערב שרק למדנו לא עדיין עתה עד כי "העם",
כאשר  בפסוקנו, מכן, לאחר אבל "עמך". נקראים
הארץ  אל "עלה... – ישראל לארץ ההליכה על מדובר

על בפשטות מדובר הרי – נשבעתי..." ישראל,lkאשר
כתוב  להיות שצריך מחשבה בכלל תהיה ומדוע
לא  ש"כאן זאת את להבהיר רש"י צריך ומדוע "עמך",

ועמך"? אמר

ייקראו  ישראל שכל מחשבה קיימת אם שני: ומצד
בצורה דוקא להיזכר צריכים הם זה שבענין ,ef"עמך",

לפיכך ש"yecigdואשר הוא l`והדגש o`k אמר

"לך  המילים על להתעכב רש"י היה צריך – ועמך"
את המוזכרותmrdנחה – לך" דברתי אשר iptlאל

ok4 אמר לא "כאן שם ולומר פסוקים), שני (לפני 
?5עמך"

.·

Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈ‚ÂÒ È˘ ÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘
ÌÚ‰

כאן  להבהיר היא רש"י כוונת הוא: לכך ההסבר
לגבי מובן: שאינו נוסף מדוע dynענין מובן ("אתה"),

לא  עתה עד כי מזה", עלה "לך לומר התורה צריכה
"לך הדבור את ממנו שהסירו ".cxמצאנו

כן  לפני נאמר כבר ה"עם", ישראל, כלל לגבי אך
מוסיפות  ומה לך", דברתי אשר אל העם את נחה "לך

הארץ..." אל עלה... "לך כך,6המילים כדי ועד ?
בדיבור נאמרו הקדושֿברוךֿהוא cgeinשהדברים של

הסיפור  ובהפסקת עלה...", לך משה אל ה' "וידבר –
העם..."? את ה' "ויגוף

על  מדברים אלו פסוקים ששני רש"י מסיק לפיכך
מ  העם..." את נחה "לך שונים: סוגים אודות שני דבר

– לי חטא "אשר והאחרים ויעקב, יצחק אברהם בני
מספרי". xzeiאמחנו xge`ne קצת) ה'... "ויגוף לאחר ,

העגל" את עשו אשר על החידוש,7פרעון) מופיע ,
מזה... עלה "לך נפרד, בדיבור כאן mrdeהמוזכר – "...

רב"wxמדובר ה"ערב ותיקון 8על לאזהרה הזקוקים ,
ה'. בסעיף להלן שיוסבר כפי מיוחדים,

התורה אומרת מדוע גם מובן זה "והעם o`k[לפי
מצרים",zilrdאשר –dynyמארץ ממצרים הוציאם

עמ  "שחת כן לפני המופיע ביטוי zilrdאשרjאותו
בעצמך", שקבלת רב ל"ערב שכוונתו מצרים", מארץ

היא הכוונה כאן גם כי – לעיל רב"].wxכאמור ל"ערב
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א.1) לג, פרשתנו
ז.2) לב, פרשתנו
שם.3) עה"פ
לד.4) לב,
לכאורה 5) הותחלה כבר כאן שבפרש"י רצון" שה"שעת ובפרט

שהדיבור  דמשמע, יא), (י, עקב פרש"י ראה – גו'" נחה "לך מהדיבור
יום במ' הי' גו'" נחה קושיית mipexg`d"לך עפ"ז (ומתורצת עיי"ש ,*

כאן). לדוד המשכיל
"הנה 6) – לפנ"ז נאמר כבר ב) (לג, מלאך" לפניך ד"ושלחתי זה וגם

ואילך). (וברש"י) כ כג, משפטים גם (וראה לפניך" ילך :xwireמלאכי
בפ"ע  נאמר למה – גו'" עלה "לך בהדיבור פרט איזה שנתוסף את"ל גם

ש "לך ואף ? גו'" נחה "לך הדיבור עם יחד כללו קאי dgpולא העם" את
מכיון  מ"מ, – יעלו) (שהם בנ"י אל מדבר והעם" גו' עלה ו"לך משה על
יחד. לכללם הו"ל גו'), הארץ אל (ההליכה הוא אחד הענין שתוכן

ובפרש"י. שם מעקב ולהעיר
לדֿלה.7) לב, רמב"ן וראה
לאברהם 8) "נשבעתי ממשיך זה בפסוק שדוקא מה צע"ק שעפ"ז אף

אתננה". לזרעך גו'

) "okynd mwedy cr mixetkd mein" dyn zbdpd md `iÎf ,bl miweqtd mby xirdle (*i"yxt.(`i ,my
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העגל  עובדי בענין הללו הסוגים שני בין ההבדל
בתורה: מוזכר בפועל

כן  לפני פירש כבר שם 9רש"י נדונו מיתות "שלש :
התראה  בלא עדים בסייף.. והתראה עדים יש אם

שבדקום  בהדרוקן התראה ולא עדים לא במגפה..

בטניהם". וצבו המים

בתורה, מוזכרות שהן כפי המיתות" "שלש לגבי

נאמר  "סייף" לגבי לעין: בולט הבדל מן 10יש "ויפול
mrd נאמר המגיפה לגבי וכן את 11...", ה' "ויגוף

mrd המים "בדקום אשר אלה לגבי זאת, ולעומת ."

נאמר  בטניהם" את8וצבו "וישק :l`xyi ipa."

ישראל" "בני לבין "עם" בין הוא:zehytaההבדל

הגרים  את גם – העם כל את כולל "עם" הביטוי
בניגוד  המופיע ישראל", "בני הביטוי ואילו וכדומה,

ויעקב  יצחק אברהם בני – משמעותו "עם", .12לביטוי

בתורה  שנאמר "ויסעו13כפי מצרים: יציאת ipaלגבי
l`xyi...הגברים רגלי אלף מאות כשש ...ax axr mbe

נכללים  אינם רב" ש"ערב רואים מכאן אתם", עלה

ריבוא  שישים ישראל 14במספר בני .15של

"וישק  שנאמר כיון גדול: חידוש מתחדש זה ולפי

l`xyiאת ipa"רב ה"ערב שאת מובן, "`l ולפי השקו.
ובלא  עדים בלא לעגל עבדו אשר רב" ה "ערב אנשי זה,

בחיים  נותרו ,16התראה

של  באופן התבצעה לא מספרי" "אמחנו והגזירה

שהיה  כפי ופקדתי" פקדי "וביום אלא יחד", "לכלותם

משה  התחנן רב" ה"ערב על גם כי ישראל, בני אצל
"שמעתי נענה והקדושֿברוךֿהוא .jil`"17רבינו,

.„
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זאת  את רב"? ה"ערב את השקו לא מדוע ואכן,
ישראל" בני את "וישק על בפירושו רש"י 8מסביר

הפרשה: בהמשך ובפירושו

ישראל  בני את "וישק "נתכוין 8על רש"י אומר
של zeheqkלבדקם הענין לכאן מתקשר וכיצד ."

בהמשך 18"סוטות" רש"י מפירוש מובן הדבר ?
לך" "פסל על למלך...19הפרשה. "משל רש"י: אומר

הקדושֿ זה המלך כך השפחות... עם ארוסתו והניח
משה, זה והשושבין רב, ערב אלו השפחות ברוךֿהוא,
כלומר, ישראל". אלו הקדושֿברוךֿהוא של ארוסתו

של לקלקול דומה העגל "נתכוין dqex`20חטא ולכן ,
".zeheqkלבקדם

מובן זה ה"ערב zehytaולפי את השקו לא מדוע
" שהרי axרב", axr el` zegtydהם כלומר, ."mpi`

מתאים  אין ולגביהם הקדושֿברוךֿהוא", של "ארוסתו
"לבדקם של ".zeheqkהענין

.‰
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"לך  שבפסוק החידוש מובן לעיל, האמור כל לפי
העם...": את נחה "לך לפסוק בנוסף והעם..." עלה...

ישראל  בני על מדובר העם..." את נחה "לך בפסוק
ישראל l`אשר מבני העגל עובדי שהרי לעגל, עבדו

מחו  שלא בכך היה וחטאם מיתות. בשלוש נידונו
.21וכדומה 

הקדושֿברוךֿהוא  הודיע עלה..." "לך בפסוק ואילו
אשר  רב" ה"ערב מבין אלו שאפילו חדש, דבר למשה
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כ.9) לב,
כח.10) שם,
לה.11) שם,
(וברובם 12) הגרים גם ישראל, כל על שקאי פשוט שבכ"מ ואף

שהפסוק  במקום מ"מ, – וכיו"ב) בנ"י אל "דבר נאמר דהציווים ככולם
dpyn.כבפנים – שונה שהתוכן משמע כבנדו"ד ל"בנ"י" מ"עם"

לזֿלח.13) יב, בא
בני 14) כ"א נמנו שלא פינחס ופ' במדבר דפ' מהמנין ג"כ וכדמוכח

השבטים.
שם.15) בא ומכילתא תיב"ע ראה
עדים 16) בלא שחטא רב מהערב אחד אף הי' שלא לומר גדול ודוחק

להשקות). מי הי' (ולא התראה ובלא
והשחיתו"zehytnולהעיר: שחתו הם רב.. ערב "עמך רש"י לשון

לכאו', משמע א) לד, לקמן ד. לב, לעיל מפרש"י רב lky(ועד"ז הערב
) העגל חטא לאחרי גם רב מהערב שמצינו ומכיון בעגל, i"yxtחטאו

כולם). מתו (שלא כבפנים עכצ"ל ד), שם, א. יא, בהעלותך
(17– קצת פרעון גו'" "ויגוף צ"ל שתחלה הוא בזה שהסדר אלא

והעם". גו' "עלה בגלוי (ומחילה) דבור ואח"כ
רש"י 18) שמביאו מכיון הרי – רע"א) מד, (ע"ז בדרז"ל שזהו ואף

ע"ד גם שכ"ה מובן עה"ת .hytdבפירושו
א.19) לד, פרשתנו
חת"ס 20) במדבר. הפטורת יהונתן מאהבת הדרוש) (ע"ד להעיר

כח. לב, פרשתנו עה"ת
(21" יט) (לב, רש"י –lkeולשון (מומרים)" משומדים ישראל

לו  שבט כל שהרי דוקא, לאו שהוא צ"ל כו.בלאה"כ שם, (פרש"י כשר י
ט). לג, ברכה
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e`hg לכך היו שלא כיון בחיים ונותרו העגל בחטא
גם – והתראה מכך mdiablעדים ויותר "לך..." נאמר

"לך –dlrתהיה אצלם שגם ,"...dilr.

"כאן  רש"י אומר כך על עלייתם? מתבטאת ובמה
`l ולכן חטאם, על בתשובה חזרו הם ועמך": אמר

– יותר נעלה בתואר מכונים הם "עמך", לכנותם אין
"העם".

.Â
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ומוסיפה  התורה מדייקת כאן מדוע גם מובן בכך
דברתי" אשר אל העם את נחה "לך כן לפני הנאמר על

עלה "לך המילים אשר,dfnאת בעוד והעם...", אתה
והעם...". אתה עלה "לך לכתוב היה צריך לכאורה,

הוא  כאן "22הדיוק להיות צריך שה"עלה" ,dfn"23

"לא  אשר משה לגבי העגל, מחטא ולהתרחק לעלות –
בשבילם" אלא גדולה לך –24נתתי רב" ה"ערב ולגבי ,

לעגל. עבדו אשר

נחה  "לך נאמר שלגביהם ישראל, בני אצל ואילו
להדגיש  צריך אין לעגל, עבדו לא ואשר העם...", את

העגל.dfn"לך... מחטא ,"

.Ê
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שדוקא  ייתכן כיצד מובן: לא עדיין הכל למרות אך
ה"ערב ועובדי אצל החוטאים עיקר היו הם אשר רב",

כולם  לא (א) הרי – והשחיתו" שחתו "הם – העגל
במיתה  "25נידונו נאמר אצלם דוקא (ב) ,dlr ולא ,"
"נחה"? סתם

חז"ל  מאמר הקדמת תוך כך, על להסביר 26ויש

וזאת  נצחיים. הם משה שמעשי כיון נצחי שהמשכן
ישראל, כל ידי על הובאו וכדומה והכסף הזהב כאשר

על  ולא וכו' בצלאל ידי על היה וכליו המשכן מעשה

משה  וההסבר 27ידי משה, ידי על היתה ההקמה ורק ,
הראית" "אשר – לעשותו עלֿאחת28ֿכיצד כך, ואם .

רב  "ערב מעצמך29כמהֿוכמה שאז mzxiibeשקבלת ,"
אשר "הנפש .dyr"30זהו

.Á
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השלימות  הוא: לכך הפנימי שההסבר לומר, ויש
שלא בכך מתבטאת העגל חטא תיקון את `ecaiשל

תיקנו אלא רב", כדלהלן.elrdeה"ערב אותם,

מאמר  את ולהבהיר להקדים יש זאת, להבין כדי

לאותו 31חז"ל  ראויין ישראל "לא העגל חטא לגבי

ליתן  כדי היתה... מלך "גזירת העגל ושחטא מעשה",
תשובה". לבעלי פה פתחון

של 32וידוע  שהענין הוא, בפנימיות לכך שהביאור
לגבי  רק מכוון אינו לבעליֿתשובה" פה פתחון "ליתן

oknבעליֿתשובה xg`ly ישראל בני ש(גם) אלא ,

תשובה idd`שבתקופה שהרי התשובה. למעלת יגיעו
לבחרה  יכול אינו שהיהודי רוחנית עבודה היא

dligzkln אין ואשוב אחטא האומר אדרבה: אלא ,
תשובה  לעשות בידו לאחר 33מספיקין רק אלא –

בתשובה. לחזור האפשרות לו ניתנת נכשל, שמישהו

על  התשובה בעבודת גדול יתרון יש זאת, עם אך
חז"ל  כדברי הצדיקים, עבודת שבעלי34ֿפני "מקום

בו". לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדין תשובה
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כאן.22) רע"ב גם ראה
עלה 23) "לך על ברש"י הראשון לפירוש גם מתורץ זה שדיוק וי"ל

dfnגבוה ישראל "ארץ – "lkn לך" שנאמר מזה דוקא כי – הארצות"
הארצות". מכל גבוה ש"א"י ידעינן גו'" הארץ אל גו' מזה עלה

לא"י עלייתו הרי בהר*, אז הי' שמשה מכיון "מזה"`epiוהביאור:
)xdd on עלה" מדגיש שהפסוק אלא ההר: מן לירד הוצרך מקודם שהרי (

dfn כי "עלה", נק' הר) (כמו גבוה ממקום לא"י ההליכה שגם ללמדנו "
גבוה הארצות".lkn"א"י

(24i"yxt.ז לב, לעיל
ידעתי 25) אתכם "רק ב) ג, (עמוס עדמש"נ שהוא אפ"ל הפשט ע"ד

עונותיכם". כל את עליכם אפקוד כן על גו'
תדבא"ר 26) וראה תש"כ), רמז תהלים ביל"ש (הובא סע"א ט, סוטה

א. לד, ברכה תרומה. ר"פ עה"ת צפע"נ פי"ח.
(27i"yxt.לג לט, פקודי
ל.28) כו, תרומה
שחת 29) כו' בסוד משה של ניצוצין ש"הם פ"ב של"ב ע"ח וראה

לתקנם  רצה כי בעבורם** במדבר ומת כ"כ בעבורם טרח ע"כ כו' עמך
בארוכה. שמות בפ' הפסוקים שער וראה – במ"א" כנזכר –

ה.30) יב, לך פרש"י
עשו.31) לא ד"ה שם ובפרש"י סע"ב ד, ע"ז
שם.32) 28 ובהערה 249 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם ראה
יומא.33) סוף משנה
ב.34) לד, ברכות אבהו ר' כדעת – ה"ד פ"ז תשובה הל' רמב"ם

.29 הערה שם לקו"ש וראה

.(`l ,al epzyxt) "'d l` dyn ayie" xy`k 'idy (i"yxtae `i ,i awrn mb rnyncke) "'eb dgp jl" xeaicd ly onfd eze`a df xeaic 'id zehyta ixdy (*
.`"rq ,fpw a"gf .h ,a"t dax mixacn xirdl (**
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יוכלו  תורה במתן שהיו ישראל שבני כדי ולפיכך,
היו  לא כשלעצמן אשר התשובה, למעלת להגיע

היו" ביצרם "שליטים שהרי זו לעבודה ,35מגיעים
לשלוט  יוכל הרע שהיצר מלך" "גזירת הכרחית היתה
התשובה. למעלת להגיע יוכלו ועלֿידיֿזה זמנית, בהם
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פני  על התשובה עבודת של היתרונות מן אחד
ניתן  תשובה ידי על שדוקא הוא, הצדיקים עבודת
ונמצאים  שנפלו הקדושה ניצוצות את ולזכך "לברר"

הטמאות  קליפות שלוש .36בתוך

הקדושה  ניצוצות את להעלות יכול צדיק ישר, אדם
האיסור  דברי את אך וההיתר, הרשות בדברי הנמצאים

אסור zegcl37עליו דבר להפוך יכול הוא ואין ,
לקדושה.

ידי  שעל כך לידי מביא בעלֿתשובה זאת, לעומת
זדונותיו הופכים שלימה לא zeiekfl38תשובה כלומר, .

שהוא בלבד הוא lhanזו – מכך יותר אלא הרע, את
dlrn עד בזדונות, שנמצאים הקדושה ניצוצות את

וקדושה. לזכויות להפיכתם

.È
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נובע  אינו בעלֿתשובה לבין צדיק בין זה הבדל
להבדל  בהתאם הוא אלא "זדונות", אין שלצדיק מכך

התשובה. עבודת לבין הצדיקים עבודת שבין הכללי

של  האמיתית האחדות מצד הוא: לכך ההסבר
כל  מציאות שיש לומר ייתכן לא הרי הקדושֿברוךֿהוא

חז"ל  כמאמר האחדות, ח"ו מגיעה אין שלשם 39שהיא

פמליא  שמכחישין כשפים... ואפילו מלבדו... עוד "אין
ענינים: שני ישנם זו שבאחדות אלא מעלה", של

הוא  אין כי יתברך, לאחדותו סותר אינו הרע א)
ידי  על מתגלה וזה – "העדר" של ענין אלא מציאות

של הרע.ziigcעבודה

בגלוי  מתאחד הרע את המחיה הקדושה ניצוץ ב)
כל  ונחשך "נתרחק הוא כן שלפני למרות אלקות, עם

רע" כמו שהוא עד שזהו 40כך הרע, בריאת תכלית כי ,
לטוב יתהפך שהוא היא, שבו, הקדושה dlrzieניצוץ

כאשר  התשובה, עבודת ידי על וזאת – לקדושה
כזכיות". לו נעשות "זדונות

.‡È

Ú¯‰ ÏÚ ˙ÂÏÎ˙Ò‰‰ ÔÙÂ‡

שהיא  כפי ה' אחדות בין ההבדל זהו כללי, באופן
בעולם  התגלותה אופן לבין אלקות :41מצד

כלומר, בעולם, מתגלה שהיא כפי ה' אחדות מצד
שמהות ecvnשהעולם כיון הרי אלקות, עם מאוחד

לאלקות, מנוגד היותו היא העולם מצד שהוא כפי הרע
בא  שעלֿידיֿזה הרע, דחיית ידי על ה' אחדות מתגלה

ואיֿמציאות. "העדר" הוא שהרע הגילוי

האמיתי  המציאות הרי האלקות מצד זאת, לעומת
ה' ודבר האלקי הניצוץ – פנימיותו היא דבר כל של
את  המחיה ה'" "דבר מבחינת ולפיכך, אותו. המחיה
היא  הרע של שמציאותו מורגש, כביכול, הרע,

תשובה. עלֿידי לקדושה התעלותו

.·È

Y ‰·Â˘˙ ÈÏÚ· .‰Î˘Ó‰ Y ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙„Â·Ú
‰‡ÏÚ‰

עבודת  לבין הצדיקים עבודת בין ההבדל וזהו
:42התשובה 

המשכת  של באופן היא הצדיקים אלקות 43עבודת
jeza הרע 44העולם לגבי גם וכך למטה. מלמעלה –

ברע, גם המצויה יתברך ה' אחדות את מגלים הם –
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ומה 35) בסופו: תרמ"ג וירד מד"ה ולהעיר שם. ע"ז רש"י לשון
שהרע  בבינונים בסש"ב כמ"ש שהוא י"ל אולי זוהמתן, פסקה שבמ"ת

כו' ישן שבהם
ענין והרי –dhilyd כמ"ש – ישן) (כשהרע בבינוני הוא ביצה"ר

ב).myבתניא יח, – (פי"ג לפנ"ז
ועוד.36) א. קצא, דרמ"צ בכ"ז ראה
ד.37) ו, שה"ש לקו"ת גם ראה
ב.38) פו, יומא
ב.39) ז, חולין
ויגדלו 40) ובד"ה קג. ע' עת"ר סה"מ שעד. פרק תער"ב המשך

נבילה. נעשה חתיכה ע"ד תרס"ה: הנערים

ע'41) ואילך. 49 ע' שלום (תורת מההפרש להעיר – לקמן בהבא
והוי' למעלה, מלמטה אחד הוי' היחוד, אופני ב' בין ועוד) ואילך. 184

למטה. מלמעלה אחד
בביאור 42) ואילך 125 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

לאו  ועל הן הן "על אמרו אם א) כ, יתרו (מכילתא ור"י דרע"ק הפלוגתא
הן". לאו ואל הן הן "על או לאו"

ותלמידיו  דרע"ק הסיפור ביאור (35 הערה 132 (ע' בארוכה ועיי"ש
ב). (סא, בברכות

ובכ"מ.43) תרס"א. תקעו ד"ה ראה
דירה44) נעשה הצדיקים עבודת ע"י דוקא (לקו"ת mipezgzaשלכן

ועוד). תקלג. ע' תרס"ו המשך שם. אוה"ת יתנך. מי ד"ה שה"ש
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מצד שהוא ומסתירmlerdכפי המעלים –cbepne
ידי על כאמור, וזאת, הרע.ziigcלאלקות.

בהעלאה  היא בעליֿתשובה עבודת ממטה 40ואילו
– הם z`vlלמעלה – הרע לגבי גם וכך מהעולם.

עם  המאוחד ה'" ב"דבר ברע, אשר בפנימיות חשים

הם ולכן – באמצעות milrnהקדושֿברוךֿהוא ,
לקדושה. הרע את התשובה,

.‚È

¯Â˘ ÈÙ ˙ÈÈ‡¯Ó ‰‡ˆÂ˙Î Ì¯‚ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
‰·Î¯Ó·˘

חז"ל  דברי יובנו עלֿידי45ֿבכך נגרם העגל שחטא

ראו שישראל dxezזה ozna"השור "פני את

dakxnay,לעיל כאמור אמנם, מאד: תמוה ולכאורה, .
ייתכן  כיצד אך – היתה" מלך "גזירת העגל חטא

ייגרם  השור"שהחטא "פני ראיית ,dakxnayעקב

בעת שראו דבר ידי על כזה חטא ייגרם oznומדוע
dxez?

להביא  כדי היה העגל שחטא לעיל, האמור ולפי
כיון  הענין, מובן התשובה, למעלת ישראל בני את

היא ישראל של התשובה לגילוי jyndשעבודת

תורה: במתן האלקות

מצד  שהיא כפי ה' אחדות התגלתה תורה במתן

בעולם 46"למעלה" גם האחדות שתתגלה כדי אבל ,
הטמאות, קליפות שמג' במעשיֿכשפים ואפילו למטה,

ישראל  של וחזרתם מלך") ("גזירת באמצעות זה הרי

העגל. חטא על בתשובה

.„È

‡¯Â‰Ï ‡ÎÂ˘Á ‡ÎÙ‰˙‡

התחתון שברע הניצוצות וזיכוך xzeiaבירור
התבטא  העגל חטא על התשובה עשיית באמצעות

לעגל  עבדו אשר רב" ה"ערב מבין אלה שגם בזאת
בתשובה. חזרו בחיים, ונותרו

והשחיתו", שחתו "הם אשר רב", ה"ערב שהרי
קובעת  – אמת תורת – שתורתינו ומדיחים, מסיתים

זכות  עליהם ללמד קליפות 47שאסור משלוש הם ,
כלל 48הטמאות  טוב בהם ואין לגמרי, ,49והרעות

לנהורא  חשוכא אתהפכא היא בתשובה וחזרתם
כזכיות". לו נעשות "זדונות – לאור) חושך (=הפיכת

עלה  ב"לך הענינים בפנימיות הפירוש וזהו
" העליה באמצעות dfnמזה...": שנגרמה העליה – "

לקדושה, נתעלו רב" שה"ערב בכך נובעת העגל חטא
ל"העם". הפכו ש"עמך"

.ÂË
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הפרשה" של "מענינה הן הענין 50ההפטרות .
בהפטרה  גם נמצא בסיפור 51דלעיל תשא, פרשת של

הכרמל: בהר אליהו אודות

חז"ל  אומרים הבעל" לשם "שעלה הפר ,52על
של  (פרו הוא לאליהו... "ואמר ללכת רצה לא שהוא
של  ושמו הקדושֿברוךֿהוא של לחלקו עולה אליהו)
לחלק  עליתי ואני עליו, מתקדש הקדושֿברוךֿהוא
"כשם  אליהו ענה כך ועל בוראי". את להכעיס הבעל
שעמי, זה ידי על מתקדש הקדושֿברוךֿהוא של ששמו

ידך". על מתקדש כך

של  שפרו כשם היא: בפשטות הענין משמעות
ידי  על הקדושֿברוךֿהוא של שמו את קידש אליהו

הוכיח אשר בהקרבה, שהתרחש את ielbaהנס
לשם  "שעלה הפר גם כך אליהו, נבואת של אמיתותה
ידי  על הקדושֿברוךֿהוא של שמו את קידש הבעל"

עונה" ואין קול הוכחת53ש"אין – הקרבתו xwydבעת
ה'. אמת – ועלֿידיֿזה הבעל, נביאי של
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ה.45) פמ"ב, שמו"ר כא. פרשתנו תנחומא
(46] היא כאן "למעלה" מצד ה' באחדות ההעלאה l`הכוונה לענין

אם] כי בפנים), (דלעיל דמ"ת zellkyכו' הגילוי
מצד  ית' אחדותו גילוי הן – סי"א דלעיל אחדות אפני ב' [שכולל
ית' אחדותו גילוי והן דהעולם, והכוונה הפנימיות היינו ) – ("למעלה"

גופא] דהעולם ענינו היינו) – ("למטה" מצד
– למטה מלמעלה בדרך אלקות, מצד כ"א התחתון מצד לא הי'
המשך  שנג. ע' תרס"ו המשך שם. וירד ד"ה ב. כח, ראה לקו"ת ראה

תתקל. ע' ח"ב תער"ב
יד.47) ג, בראשית פרש"י א. כט, סנהדרין
מגקה"ט.48) שהיו משה שגיירם קודם ובפרט

מאו"א  א. קצא, פרשתנו לזהר [רמ"ז בכ"מ להמבואר סותר זה ואין

רב  שהערב ב) (קמד, סכ"ו מאגה"ק ולהעיר רב. ערב ע' וקה"י (וש"נ)
p"wn miwpei אות ג' מע' קדמות במדבר (חיד"א הפי' בדוגמת זהו כי – [

" במחז"ל הואxbג') שהמתגייר – קודם xbשנתגייר" [ובכ"ז מעיקרא
נתגייר  ולבסוף כו' שהחריב מנבוזראדן ולהעיר מגקה"ט]. הוא שנתגייר

ועוד. ב). צו, סנהדרין ב. נז, (גיטין
בפנימיות. בהעלם וזה בחיצוניות, שזה – החילוק ואולי

ספ"ו.49) תניא
(וסרפ"ג).50) שם אדה"ז שו"ע רסרפ"ד. או"ח טושו"ע
ואילך).51) א שם, – האשכנזים (ולמנהג ואילך כ יח, מ"א
(ופרש"י)52) ברד"ק הובא ריד. רמז מ"א יל"ש ט. פכ"ג, במדב"ר

כו. שם, מלכים
כט).53) (ושם, שם מלכים
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" המדרש מלשון מובן: לא עדיין ששמו mykאך
שעמי, זה ידי על מתקדש הקדושֿברוךֿהוא jkשל

שני  ידי על ה' שם שקידוש נראה, ידך" על מתקדש
ידי  על ה' קידוש לכאורה: אך, זהה. באופן היה הפרים
אמיתות  – עצמו ובפר באמצעותו נעשה אליהו של פרו

התגלתה של aה' שמו "קידוש זאת לעומת הקרבתו.
הבעל" לשם "שעלה הפר ידי על הקדושֿברוךֿהוא,

שלילי, באופן הוכיחה`iנעשה `epiהקרבתו lrady
אמת?

אליהו  עבודת באמצעות הוא: לכך ההסבר
בתשובה  לחזור ישראל על למטה 54dzlbzpוהשפעתו

האלקים" הוא "ה' – ה' מצד 55אחדות שהיא כפי –
"dlrnl"56,"'ה "דבר גלוי זו אחדות שמצד וכיון .

– בעולם דבר שבכל הפנימיות

" מתקדש mykלפיכך הקדושֿברוךֿהוא של ששמו
שעמי, זה ידי זוהיjkעל – ידך" על `dzeמתקדש

פנימיות 57אחדות  נתגלתה התשובה באמצעות שהרי ,
הבעל  לשם שעלה לקדושה.58הפר עלייתו –

.ÊË

‰˘ÚÓÏ ‰‡¯Â‰‰

רק  העוסקים יש למעשה: ההוראה גם נלמדת מכך
טוענים, הם מלכתחילה, קדושה עניני שהם בדברים

הקדושֿברוךֿהוא", של "שמו מתקדש שבהם

שכפי  – ר"ל עבירה עוברי על להשפיע אך
הזקן  אדמו"ר ממש lk,59שמסביר ההיפך היא עבירה

– לעבודהֿזרה השתחואה לאיסור ודומה ה' מרצון

להתעסק  רוצים הם אין לטענתם, עוסקים. הם אין בזה
עבודהֿזרה". של ב"פר

הקדושֿברוךֿהוא  של ששמו "כשם אומרים כך על
זה ידי על –inry,jkמתקדש ידך" על מתקדש

יקר הוצאת ידי על דוקא מתגלה ה' ,llefn60אחדות

ידי  ועל לכך, הזקוקים אלו של בתשובה החזרה עלֿידי
כזכיות. להם נעשות זדונות – כך

daxc`eנתן אליהו :dligza הפר את הבעל לנביאי
מכן  לאחר ורק להקריבו, שינסו הבעל" לשם "שעלה

"שמו  קידוש של העבודה כלומר, פרו. את הקריב הוא

לשם  "שעלה הפר באמצעות הקדושֿברוךֿהוא" של
באה מתקדש iptlהבעל" הקדושֿברוךֿהוא של "שמו

זה ידי ".inryעל

אף  ואחד: אחד כל של הרוחנית בעבודה גם וכך

לפעמים  כרוכה רחוק יהודי קירוב של העבודה כאשר

עצמית  רוחנית ועבודה תורה לימוד משל זמן ב"גזילת"
שם  לקידוש לגרום שצריך לדעת, יש – שעמי") ("זה

לשם  "שעלה הפר של לקדושה העלאה ידי על שמים
מיהדות, הרחוק יהודי קירוב – ש"שמו mykהבעל"

– שעמי" זה ידי על מתקדש הקדושֿברוךֿהוא של

שלי. העצמיים והעבודה לתורה בדומה

לסיפור בדומה הכפולה, אודות dxezdוהעבודה

האמיתית  לגאולה תביא הגאולה, מבשר הנביא אליהו
ממש. בקרוב והשלימה

,`"lyz `yz t"y zegiyn)
(e"lyz zeny t"y ,c"kyz y"dbg
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לט).54) שם, (מלכים האלקים" הוא ה' האלקים הוא "ה' כאמרם
שב"פ  ,(174 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם (וראה עה"פ אוה"ת וראה

התשובה. הו"ע האלקים" הוא "ה'
שם.55) מלכים
ואילך.56) קנז ס"ע תרס"ו המשך (ראה ב"ן שם ענינו דאליהו להעיר

תש"ח. וה"ס עבודת cereד"ה בדוגמת למעלה, מלמטה העלאה ,(
.(43 הערה לעיל הנסמן (ראה התשובה

רע"ק 57) בשיטת (42 הערה סיום לעיל שנסמן (לקו"ש משנ"ת וע"ד
על ו(גם) הן הן "על מ"ת) (בעת ענו odשבנ"י e`l.עיי"ש ,"

עליתי  ואני כו' הקב"ה של לחלקו עולה "הוא אמר שהפר דזה וי"ל,
רצה  שלא הלשון) (כפשטות הכוונה אין בוראי", את להכעיס הבעל לחלק

לע"ז  נקרב הוא שעי"ז משום בזה
והוא  כו' אחד מבטן יצאנו וחברי "אני הלשון אריכות מהו שא"כ, –
"לחלק  לעלות כו' לילך רצה שלא רק והול"ל כו'", עליתי ואני כו' עולה

נפק"מ  ולמאי בוראי", את להכעיס של הבעל לחלקו "עולה שחברו
– הקב"ה"?

בזה  (כי הקב"ה של שמו מתקדש לבעל שעולה עי"ז שגם אף כ"א:

מ"חברו" חלקו יוגרע למה מ"מ, – אמת) אינם הבעל שנביאי מגלה
כ"א) גופא, בו (לא ידו על יתקדש שמים ששם כו'"), א' מבטן (ש"יצאנו

אינה ililyבאופן בוראי" את ד"להכעיס שמציאות לאו"), לאו ("על
– חיובי באופן ולא העדר), – (כ"א dl'אמיתית axweiy,

" אליהו לו ענה כו'mykוע"ז מתקדש הקב"ה של מתקדש jkששמו
ה"ה ית' עצמותו שמצד – לאו `dzeכו'" "על – חיובי באופן האחדות,

כבפנים. הן",
והפר 58) אליהו בין דהמו"מ סו) אלף (סי' הרדב"ז בשו"ת עפמ"ש

אליהו  מענה לאחרי שגם מה ג"כ יומתק – פר" של וכחו "שרו עם היינו
עד כו' ו"א"ל כו' לילך הפר רצה לא כו'" –ipxqnzymcia"כשם "

מצד  דוקא הוא ידך" על כו' מתקדש הקב"ה של "ששמו זה כי
אבל הפר, של ה'" ו"דבר כמו"שl`ה"כוונה" הפר של dhnlבכחו

ב" רק כו'") (ד"כשם זה נרגש ולכן לבעל: פר"exyegkeונקרב של
בידים. מסרו שאליהו ע"י דוקא הוא כו' ילך למטה שהפר וכדי למעלה,

פכ"ד.59) תניא
א.60) פה, ב"מ וראה יט. טו, ירמי' ע"פ



נו

שמות ב, י – ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה 
לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו

שבשמים.  לאביהן  ישראל  את  שחיבר  חבר 
חבר1 קאי על משה, חבר לשון התחברות בחי' דעת2.

ויש לומר, חב"ר ר"ת,

ח – חכמה
ב – בינה

ר – אות ריש3 ברא בוכרא4 רומז על דעת.

1( מבאר ומרמז ש"חבר" הוא משה, הן מצד "פירוש" התיבה מלשון 

התחברות, והן מצד ה"ראשי תיבות", שמשה בחי' "דעת" והוא לשון 

ובינה  חכמה  בחי'  ומקשר  – שמחבר  "חבר"  והתחברות  התקשרות 

ביחד, והוא ג"כ מרומז בהר"ת חב"ר.

הממוצעת  בחי'  וז"ל:  רכב  ע'  השירים  שיר  התורה  אור  ראה   )2

המחבר ומזווג חכמה עם בינה הוא הדעת, דעת הוא לשון התקשרות 

כמו שכתוב והאדם ידע כו', דהיינו שיהי' מקושר בעומק נקודת הלב 

האופן  היות  הוא  לבדה  בינה  משא"כ  שמתבונן,  הבינה  במחשבת 

שיהי'  אבל  כלל,  ללבו  דהיינו  לעצמותו  נוגע  ואינו  לבד  במחשבה 

רעותא דליבא התלהבות לבבו ודבקותו בהענין שמחשב ומתבונן עד 

והוא  נק' דעת,  זהו  גופו  שיהי' כולו בהענין דבוק מאד בכל חושיי 

גורם שיתחבר בחי' חכ' לבינה דהיינו שיגרום ברוב חוזק ההתבוננות 

עד שיהי' בהבינה בחי' ראי' ראיית הנשמה כנ"ל וד"ל. עי"ש. ובאור 

התורה דרושים לפסח ע' תשצ-א. ועוד.

3( אות ר' דעת: בזהר פרשת תרומה דף קלו, ב מפרש הפסוק )תהלים 

מלמעלה  וגילוי  המשכה  יש  יום  דכל  אמר",  יביע  ליום  "יום  ג(  יט, 

המרומז באותיות אמ"ר וז"ל: אל"ף )של א'מר רומז על( אבא )בחי' 

חכמה(, וכד איהו סליק ונחית אתחברת מ' בהדי א' )וכשבחי' חכמה 

ובינה מתחברים, אז מתחברת אות מ' עם אות א'(, ואיהו ֵאם )אז היא 

נקראת אם, וכשנשלם בה פרצוף הדעת אז הוא רמוז באות ר' של אמר', 

כי הדעת הוא( ר' רישא בוכרא )הוא "ריש" היינו הראש של כל הו"ק 

לכן נקרא בכור( כד מתחברי אתוון כלהו אמ"ר )כשמתחברים כל ג' 

דא נהירו דאבא ואימא וברא בוכרא )זהו הא'ור  אותיות אמ"ר, אז( 

של אבא ומ'ים של אימא ובן בכור שהוא הדעת הנקרא ר'אש( עי"ש.

ראה הערה 5. ביאורי הזהר להצמח צדק ח"ב ע' תתיד.

4( הכוונה – בן הבכור. ראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית 

עמוד ר וז"ל: "דעת הוא ברא בוכרא הנוטל פי שנים בו, ב' עטרין 

חסד וגבורה כמ"ש באדרא זוטא דף רצא ע"א, ע"ש. 

מוחין  בחי'  בין  ההפרש  וז"ל:  תתקט  עמוד  תשא  כי  התורה  אור 

אחיזה  יש  דקטנות  מוחין  שבחי'  דגדלות,  מוחין  לבחי'  דקטנות 

ויניקה לחיצוניות כענין אברהם יצא ממנו ישמעאל כו' לפי שבחי' 

אחוריים דשם אלקים הוא המסתיר על אור האלקי עד שיוכל להיות 

נפרד כידוע, ובבחי' מוחין דקטנות שבלא דעת הרי בחי' הפנימיות 

העליונים  המדות  של  ואחוריים  חיצוניות  ומבחי'  ונעלם  מוסתר 

יכולים גם החיצונים לקבל, אבל בבחי' מוחין דגדלות שהוא הארת 

שבבחי'  מפני  כלל  החיצונים  ליניקת  מקום  שם  אין  במדות  הדעת 

מבחי'  להיותם  לחיצוניות  מקום  שם  אין  המדות  של  הפנימיות 

הדעת  בענין  באדר"ז  שם  שנזכר  וזהו  כידוע.  וחיצוניות  אחוריים 

ירותא דאב וֵאם ירית מאי ירותא דא אחסנתוי דאבא ואימא כו' דהיינו 

שהדעת ממשיך פנימיות השכל שזהו בחי' אחסנתוי דאו"א, משא"כ 

מה שהמדות מקבלים מן השכל שלא ע"י הדעת הוא בחי' חיצוניות 

יותר  הארה  מקבל  הבכור  שהבן  כמו  כי  בוכרא  בר  נק'  ולכן  כו'... 

גדולה, ולכן חייב אחיו הקטן ממנו לכבדו כמ"ש בכתבי האריז"ל, 

יקר  הון  כל  ימלאון  חדרים  ובדעת  שכתוב5  וזהו 

ונעים.

הון זה דעת,

יקר6 יסוד אבא-חכמה

נעים7 יסוד אימא-בינה.

כי היסודות דַאב וֵאם מלובשים בדעת8 כידוע. וידוע9 

שמשה הוא בחי' א"ל שד"י שבדעת, והוא ג"כ10 קפ"ד 

קס"א, היסודות דאב ואם שבדעת.

יק"ר נעי"ם הוא מספר11 דעו"ת.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רה

כמו כן הדעת מפנימיות המוחין, ע"ש.

ע'  תצא  כי  התורה  אור  ואילך.  ב  קפב,  דא"ח  עם  סידור  גם  ועיין 

תתקט. לקמן סי' פו. ועוד.

5( משלי כד, ד.

6( ראה ספר קהלת י, א "יקר מחכמה מכבוד סכלות מעט", ופי' במצודת 

דוד וז"ל: אדם היקר וחשוב בעבור החכמה והכבוד הנמצא בו, עכ"ז אם 

גם ימצא בו סכלות מעט, משחית הסכלות את חשיבתו, ע"ש.

וראה אור התורה ויצא קעד, ב ואילך. וישב רסא, ב ואילך, דהטפה 

הנמשכה מחכמה עילאה נק' "יקר" )וכשאין הנוק' מקבל נק' "קרי"(, 

ע"ש. והטפה הוא כמו בחי' נקודה אות י' שהוא בחכמה כידוע.

7( ראה פרי עץ חיים שער השבת פרק כד. תורה אור פ' לך לך יא, 

נועם, עיקר  וז"ל: לפי שהתענוג הנק'  א  צ,  ד. תורת חיים בראשית 

לנגד  והוא  הנהר,  רחובות  שנק'  דבינה  התרחבות  בבחי'  התגלותו 

בינה דקדושה שבה התגלות התענוג שנק' נועם העליון ע"ש.

8( ראה תניא פרק ג.

9( מש"ה בגי' 345, וכן א"ל )31( + שד"י )314( = 345, והוא ג"כ 

הגי' של חכמה ובינה שבדעת. ראה הערה 11.

 .345 = )161( )184( + קסא  וכן קפד  פירוש: משה בגי' 345,   )10

"אחוריים" דחכמה, ומספר קס"א הוא  והנה מספר קפ"ד הוא בחי' 

בחי' "פנים" דבינה. והביאור:

ם )ראה תניא אגרת  "אחוריים דחכמה": הנה חכמה הוא אות י' מהׁשֵ

ם ע"ב, כזה:  ם הוי' עם אות י' הוא ׁשֵ התשובה פרק ד(, והמילוי דׁשֵ

יו"ד )20(  וי"ו ה"י )72(. וה"אחוריים" דהמילוי הוא כך:  יו"ד ה"י 

+ יו"ד ה"י )35( + יו"ד ה"י וי"ו )57( + יו"ד ה"י וי"ו ה"י )72( = 

קפ"ד, 184.

ם אהי' הוא בבינה )ראה לעיל סי' ב הערה  ׁשֵ ה"פנים" דבינה: הנה 

ם אהי' ב"מילוי" הוא: אל"ף )111( + ה"י )15( + יו"ד )20(  13(, וׁשֵ

+ ה"י )15( = 161, קס"א.

וביחד, 184 )קפ"ד( + 161 )קס"א( = 345, מש"ה. וזהו ש"משה" 

בגי' מספר של חכמה ובינה – מוחין דגדלות.

וראה אור התורה תשא עמוד ב'נ וז"ל: משה ונחנו מה בחי' ביטול 

מבחי'  רק  הי'  אבא  מבחי'  שהי'  ואף  בגוף,  הי'  ואעפ"כ  בתכלית 

אחוריים קפ"ד קס"א גי' משה, וכן נובלות חכמה שלמעלה תורה פי' 

הנמשך מבחי' מוחין דאבא למדותיו שיהי' תורה כשר או פסול כו' 

וכמ"כ משה הי' לו אהוי"ר ומדות רק שהי' נמשכין מבחי' מוחין פי' 

שהי' האהוי"ר שלו בבחי' ביטול בתכלית בבחי' אבא מבחי' אחוריים 

כי פנימי' אבא הוא פנימי' עתיק, ופי' אהוי"ר שבבחי' ביטול שלא 

ליו"ט  שבת  שבין  ההפרש  וכמו  אימא  שמבחי'  התלהבות  מבחי' 

שיו"ט הוא בחי' שמחה כו' ושבת בחי' עונג נאדר בקדש כו' מלה 

בגמרה וכן הי' אהוי"ר של משה עי"ש. ועיין גם לקמן סי' כד. לו.

11( יק"ר )בגי' 310( + נעי"ם )170( = 480, מספר דעו"ת.

ילקוט לוי יצחק על התורה



נז מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי־תשא
ל, כג – ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור 
חמשים  מחציתו  בושם  וקנמן  מאות  חמש 

ומאתים וקנה בושם חמשים ומאתים

א. ראוי שתעורר על מה שנאמר בשמן המשחה )ל, כג( 
ואתה קח לך ולא נסתפק לומר ]ועשית[ כמ"ש )שם פסוק 
יח( בכיור וכנו וברוב כלי המקדש, או )שם פסוק לד( קח לך 

כמ"ש בקטורת, אבל הוסיף לומר ואתה קח לך.
וזה בלא ספק מעיד על אמיתת מה שזכרו חז"ל שלא 
נעשה שמן המשחה כי אם פעם אחת שעשאו משה רבינו 
בידו ולא יעשה עוד בעתיד, אמרו במסכת הוריות )ד' י"א( 
במדבר  משה  שעשה  המשחה  שמן  אותו  אומר  יהודה  ר' 
כמה ניסין נעשו בו מתחלה ועד סוף וכו', ואותו שמן קיים 
לעתיד לבוא שנאמר )שם פסוק לא( שמן משחת קדש יהי' 
זה לי לדורותיכם זה בגמטריא תריסר הוי, ועוד אמרו שם 
משנגנז הארון נגנז עמו צלוחית שמן המשחה וצנצנת המן 
פלשתים  ששלחו  וארגז  ופרחי'  שקדי'  אהרן  של  ומקלו 

דורון לאלקי ישראל.
ומה שחלק הראב"ע על זה, כבר השיב הרמב"ן והוכיח 
משחת  שמן  הכתוב  אמר  לא  מאשר  ז"ל  דעתם  אמתת 
לדורותם כמ"ש בבגדים. אבל  ולבניו  זה לאהרן  יהי'  קדש 
ההוא  העשוי  השמן  שיהי'  מורה  לדורותיכם,  לי  יהי'  אמר 

מתמיד למשוח בו לכל הדורות.
אחרת  טענה  הרמב"ן  טענות  על  להוסיף  לי  ונראה 
לב(  פסוק  )שם  כאן  שנאמר  מה  והיא  חז"ל  דעת  לקיום 
בשמן המשחה ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קדש הוא קדש 
יהי' לכם איש אשר יעשה כמוהו וגו'. ואם בא הכתוב לצוות 
שיעשה שמן המשחה תמיד בזה התואר הי' ראוי שתאמר 
בענין  שאמרה  כמו  לצורכנו  כמוהו  נעשה  שלא  התורה 
הקטורת )שם פסוק לז( והקטורת אשר תעשה במתכונתה 
שלא  אלא  המשחה  בשמן  כן  אמר  ולא  לכם  תעשו  לא 
רוצה  כמוהו  יעשה  אשר  איש  בהחלט  ואמר  כלל  נעשהו 
לומר לא לה' ולא לכם כי היא אזהרה מוחלטת והוא לאות 
זולתו  המשחה  שמן  בהחלט  יעשה  שלא  תורה  שכיוונה 

בשום דור מהדורות.
ועוד אני עושה על זה טענה שלישית והוא שאם היתה 
לא  אחרות  פעמים  המשחה  שמן  שיעשו  התורה  כוונת 
ההרכבה  יחס  שלא  בלבד  הסמים  כמות  לכתוב  ראוי  הי' 
ולא  יהי'  בבד  בד  לד(  פסוק  )שם  בקטורת  שאמרה  כמו 
יעשו  שפעמים  לפי  מהם  א'  מכל  שיקח  המשקל  ביארה 
הפשוטים  ויחס  ההרכבה  סדר  אבל  פחות,  ופעמים  יותר 
שיעשה  עת  בכל  תמיד  שמור  יהי'  וערכם  בה  הנכנסים 
אותו וכבר זכר זה הרלב"ג. וכל זה מוכיח שקבלת חז"ל היא 

האמת שלא הי' שם שמן משחה אחר אלא אותו שעשה 
הי' כהן משוח בבית  זה תמצא שלא  ומפני  משה במדבר, 
עם  יאשיהו  שגנזו  המשחה  שמן  נגנז  הי'  שכבר  לפי  שני 

שאר הדברים הקדושים ולא הי' להם רשות לעשותו.
ומפני זה נאמר כאן למשה במצות שמן המשחה ואתה 
האלה  הדברים  לך  תקח  בעצמך  אתה  לומר  רוצה  לך  קח 
כל  עוד  אחר  אדם  אותו  יעשה  לא  המשחה  שמן  ותעשה 

ימי הארץ.
אברבנאל

)ריש פרק א( קחשיב  הרמב"ם בהלכות כלי מקדש  ב. 
מצות עשה לעשות שמן המשחה, ולכאורה קשה שהרי לפי 
הכלל שביאר הרמב"ם בספר המצות )שרש ג'( אין לחשוב 
לדורות,  ולא  במדבר  אז  רק  נהג  שלא  מה  המצות  במנין 
ע"ש שהשיג על הבה"ג, ומטעם זה לא קחשיב בחבורו כל 
המצות הללו, וא"כ איך קחשיב מ"ע דעשיית שמן המשחה 
כיון שזה לא נהג לדורות שהרי לא עשה שמן המשחה רק 
משה אז וזה קיים לדור דורות כדילפינן )הוריות ה:( מקרא 

דיהי' זה לי לדורות, וכן פסק גם הרמב"ם )שם(.
השמן  שישמור  ג"כ  זו  מ"ע  בכלל  דאיכא  כיון  וי"ל 
המשחה ושלא יאבדו דזה הוא בכלל יהי' זה לי, לכן שפיר 
ל"ה(  )מ"ע  המצות  בספר  ולכן  לדורות  שנוהג  מ"ע  הוי 
באמת לא קחשיב מצות עשיי' רק המצות שיהי' לנו שמן 

המשחה ומייתי קרא דיהי' זה לי וזה ג"כ כוונתו בחבורו.
דאיכא  משום  נעשה  וכיצד  הסמנים  דקחשיב  ומה 

נפקותא לדורות לענין במתכונתו לא תעשה כמוהו.
ערוך לנר כריתות ה. ד"ה המפטם את השמן

בשיר  שנאמר  כמו  בשמים1  ראשי  לומר  לו  הי'  ג. 
אנת  נבוכדנצר,  זה  ראש  בשמים  לדרוש,  אלא  השירים2, 
הוא רישא דדהבא3. מר דרור ת"ק שמלך בכיפה4. קנה5 בגי' 
אנטיוכס, על שם שקנה ישראל, שנאמר )יואל ד( מכרתם 
לבני היונים. ר"נ כנגד יון שלא מלכו אלא בירושלים שהוא 
בחצי העולם6. בקנמון וקדה נאמר בשם כנגד פרס ויון שלא 
החריבו הבית. קדה ת"ק כנגד אדום שפשטה מלכותו בכל 
העולם, קדה קרי בי' דקה, הנה קטן נתתיך בגוים7 )עובדי'(.

ג' בפסוק אחד, מר וקנמון וקנה, כנגד בבל מדי יון שהי' 
זה אחר זה, קדה בפסוק שני ששקולה כשלשתן, והי' ריוח 
סמים  בין  ג'  להגן9  כנגד  כן  מכולם,  גלותן  ומשך  ביניהם8 

לסמים10 נטף ושחלת וחלבנה, והרביעי לבד ולבנה זכה.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

1( הכוונה בפסוק ל, כג. ואתה קח לך בשמים ראש.

2( ד, טו: נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים.

3( פסוק: דניאל ב, לח.

4( מגילה י"א א', ור"ל והעולם מהלך ת"ק.

5( הכוונה עם הכולל.

6( יומא נ"ד ב'.

אדום  גלות  וכשראה  גליות,  הד'  בחלום  יעקב  דראה  ויצא  פרשת  תנחומא  עיין   )7

נתירא, וא"ל הקב"ה דלעתיד לבוא אני מורידו.

8( בין השלוש הנ"ל לאדום. עיין ויקרא רבה פי"ג, ה.

9( ר"ל וכן כנגדן בקטרת.

10( פסוק לד.
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íàåEid mdipWAW xWt` ike ,xn`Y §¦Ÿ©§¦¤§¨¤¦§¥¤¨
sl` zF`n WW oieW l`xUi¦§¨¥¨¦¥¥¤¤
,miXnge zF`n Wnge mitl` zWlWE§¤£¨¦©£¥¥©£¦¦
`NW xWt` i`e ,Eid mipW iYWA `lde©£Ÿ¦§¥¨¦¨§¦¤§¨¤Ÿ
rWY ipA oFW`xd oipn zrWA Eid̈¦§©¦§¨¨¦§¥§©
daEWY .mixUr ipA EUrpe dxUr¤§¥§©£§¥¤§¦§¨
zg` dpWA miWp`d zFpW lv` ,xaCl©¨¨¥¤§¨£¨¦§¨¨©©
Eid mixvn z`ivi oipnl la` ,Epnp¦§£¨§¦§©§¦©¦§©¦¨



נט `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(924 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

חטא  ּכללי. ועֹון חטא ׁשהּוא עבֹודה־זרה, היתה העגל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעׂשּית
ּב'נׁשמה  ּפֹוגם הּוא ּוכמֹו־כן הּנׁשמה, ּבכללּות ּפֹוגם ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָּכזה
ׁשּגרם  העגל, ּבחטא היה ׁשאכן ּוכפי ׁשּבּדֹור. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּכללית'
יׂשראל, ּבני ראׁש רּבנּו, ּבמׁשה ּגם מסּוימת ּונפילה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹירידה

ז"ל רּבֹותינּו ז)ּכמאמר לב, לקמן רש"י -(פירוש רד ל" ְֲֵֵֶַַַַ
."ְְִָֻמּגדּלת

ל  ּגרם העגל חטא מּתן־ּתֹורה והּנה, ּבׁשעת (ּכי הּמיתה ענין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּמות" מּמלא "חירּות ׁשל למּצב יׂשראל (תיקוני־זהר זכּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

נו) עץ־הּדעת,תיקון חטא את מחדׁש עֹורר העגל וחטא ;ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשל  לענין ּגרם זה ׁשחטא נמצא לעֹולם). מיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשהביא
הּקׁשר  מּכאן הּכללית'). (ה'נׁשמה רּבנּו ּבמׁשה ּגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'מיתה'

לעיל. הּמדּבר צּדיקים, הסּתּלקּות ׁשל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻלענין

ã ycew zegiyn zecewp ã(apwzz'g zxb` ,bk jxk ycew zexb`)

ּבּמה  עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ׁשאל ּכי - מׁשה אל ה' ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹוידּבר
מעׂשה  זה־עּתה א ׁשהיה - (ּובפרט יׂשראל קרן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּתרּום
ּביֹום  אפילּו (ּכֹולל לדֹורֹות - לאמר הּקּב"ה: לֹו אמר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹהעגל).

- ּבעגל) חּטאתם עליהם ּופקדּתי אז) (אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפקדי
מׁשה  (ורק יׂשראל ׁשל ראׁשם - ּדוקא אּתה - תּׂשא" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ"ּכי
ּבהר  אז היה ׁשהרי העגל, לענין ׁשּיכּות ּכל לֹו היתה לא -ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ה'). ִעם
ּבהגּבהה", ראׁשם את "לׂשאת ּתּוכל - ראׁש" את ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"תּׂשא
לגּלֹות  אֹותם ּתמּנה ראׁש", את "ּתּׂשא - אׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹעל־ידי

הרמת  הּמֹונע החטא על ּולכּפר - הּמקֹום. לפני ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָחּבתם
- נפׁשֹו" ּכֹופר איׁש "ונתנּו - העגל) חטא - (ּובפרט ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָקרנם

ּפרּוק. ּבצדקה וחטא ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְְְֱֲִֶֶֶַָָָָצדקה,
מּבחינת  ּבּה יׁש יׂשראל מּבית ונפׁש נפׁש ּכל אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוכיון
ׁשעל־ידי  ּבפרׁשתנּו, הֹוראה הרי - עליו־הּׁשלֹום רּבנּו ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹמׁשה
יגּלה  אׁשר על־ידי קרנֹו, להרים ואחד אחד ּכל על זֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחינה
ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת אׁשר ּבהתּבֹוננֹו הּמקֹום, לפני ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָחּבתֹו
כּו', וקרבּתנּו - החמרי הּגּוף הּוא - ּבחרּת ּובנּו כּו' ְְְְֱִֵֵַַַַָָָָָֹאלקינּו
לדבקה  הּוא ּגם יתעֹורר לּפנים" הּפנים "ּכּמים מּמילא ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשאזי
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yz`ס ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
ּכל  ּולהעלֹות למּטה ּברּו־הּוא אין־סֹוף אֹור ּולהמׁשי ְְְְֲִֵַַַָָָּבֹו
על־ידי  ּובפרט ּומצֹות, הּתֹורה על־ידי ׁשּזהּו לה', ּכּולֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהעֹולם

- ּכּולנה על ועֹולה המעׂשּיֹות הּמצֹות עּקר ׁשהיא ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהּצדקה,
מׁשּכ לעׂשֹות הּצּוּוי ּבתחּתֹונים.ּבמיּלּוי יתּבר לֹו ודירה ן ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

הרי  - ראׁש" את ּד"תּׂשא הענין מהּו מּובן: אינֹו ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹלכאֹורה
ׁשּבאדם? עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה הּוא ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹה'ראש'

(מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ׂשיחת על־ּפי - ּבזה הּבאּור ְְְִִֵֶַַַַַַָָָוידּוע
ׁשל  ׁשהּתכלית החֹוקרים), על־ּפי ּגם הּוא (וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנׁשמתֹו־עדן
ּולדּוגמא: הימּנה, ׁשּלמעלה ּבּמדרגה להּכלל היא מדרגה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכל

ׁשּיכלל  - הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, ׁשּיכלל - הּדֹומם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַֻֻּתכלית
המדּבר, מין לאדם, ּבנֹוגע ועל־ּדר־זה הלאה, וכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבחי,
ׁשּתכליתֹו - הּׂשכלית) (נפׁש הּׂשכל מעלת היא ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמעלתֹו
ענין  ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה למדרגה להתעּלֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהיא

ראׁש". את ְִֶָֹּד"תּׂשא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr fh jxk y"ewl t"r)

inipR aExiwn d`vFYM zFiUrn zFvn¦§©£¦§¨¨¦¥§¦¦

מחצית  . . יּתנּו | זה . . לה' נפׁשֹו ּכפר איׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָֹֽונתנּו
ֶֶַהּׁשקל 

הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהראה
יּתנּו ּכזה לֹו רש"י)ואמר ובפירוש יב־יג. (ל, ְְִֶַָָ

ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻוהקׁשּו,
אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות ְְְֵֵֶַַַַָָהּקּב"ה

הּׁשקל  ׁשמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹויׁש
ּדלכאֹורה  העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי
רחמנא־לצלן  לגמרי על־ידי־זה ׁשנכרתים ּכזה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבחטא
נתינת  ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמהּקּב"ה,

ְֵַַמטּבע?
מחצית  ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָולכן

ּכזה  לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ׁשאף ללּמד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשקל,
("א  "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת אבל הּקּב"ה, עם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָקׁשר
ׁשּקׁשּורה  הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻפייערל")
לא  עבֹודה־זרה ׁשל חטא ואפילּו ׁשיהיה, מּצב ּבכל ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹלהּקּב"ה
ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמסיר
ׁשל  "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוקׁשר
עׂשה  זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאׁש"
האדם  ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ּגׁשמי, מׁשקל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה
מטּבע  ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאֹות
עם  הּפנימי הקׁשר - אׁש" ׁשל ה"ּמטּבע נמצא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּגׁשמית,

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה,

(âé)äæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìò øáòä-ìk eðzé ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

:ýåýéì äîeøz§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ezÈ ‰Ê∑(רבה מטּבע (שמות ּכמין לֹו הראה ∆ƒ¿ְְְִֵֶַַָ

אׁש ּכזה ׁשל לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ.יּתנּו ¯·Ú‰∑ מעבירין הּמֹונין ּדר ְִ»…≈««¿Àƒֲִִִֶֶַַ

וכן זה, אחר זה הּנמנין כז)את אׁשר (ויקרא "ּכל : ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֹ
וכן הּׁשבט", ּתחת לג)יעבר הּצאן (ירמיה "ּתעברנה : ְְֲֲֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

מֹונה" ‰L„w.עלֿידי Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ ְֵֶַ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆
ּבֹו לׁשקל ל ׁשּקצבּתי הּׁשקל ׁשקלי ּבמׁשקל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹ

ערכין  ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹהּקדׁש,
אחּזה  ‰Ï˜M.ּוׂשדה ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ּפרׁש עכׁשו ְֲֵָֻ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵַַָ

ּכּמה  הּוא ל.‰¯b∑וכן מעה, ב)לׁשֹון א :(שמואל ְַָ≈»ְְֵָָ

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî (âé)©£¦©¤¤§¤¤©Ÿ¤
sqM rAhn EpAx dWn Fl raẅ©¤©¥©§¥©¤¤
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סי `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
לֹו להׁשּתחֹות וכּכרֿלחם "יבֹוא ּכסף ."לאגֹורת ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ
Ï˜M‰ ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ הּׁשלם ארּבעה ׁשהּׁשקל ∆¿ƒ≈»«∆∆ְֵֶֶֶַַַָָָ

אּלא  מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז ּבאּוזּוזים, ְְִִִֵֶַָָָָָ

עליו  ּכסף,ׁשתּות,והֹוסיפּו מעה לׁשׁש והעלּוהּו ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָ
ּתרּומה  יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָּומחצית

.לה' ַ
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לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹׁשלֹוׁשה
יּוכל  מי מׁשה: אמר ּכפר־נפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכיון
מּתחת  אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל ּכפר־נפׁשֹו?... ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹליּתן

יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד (במדבר ּכּסא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
יב) פרשה רבה

מלאכת  את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמה
א הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּצֹורפּות.
ּתחּלה  להּצית ׁשּיׁש לֹו: אמר לא - מאליו הּמּובן - אחד ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר

ּכפי  ועׂשה הּתלמיד הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאת
נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב מּובן הּצית... לא האׁש את  א ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלמד,

ׁשהם. ְִֵֶּכפי
נתינת  ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלפיכ
ּכׁשּנֹותנים  א ּכפר־נפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹמטּבע
הּנפׁש' מ'עצם הּבאֹות והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמטּבע
הּמטּבע  ּבכח אזי אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּנמׁשלה

הּנפׁש. על ְֵֶֶַַַלכּפר
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עד  נתן, ׁשּלא מי את ׁש"ּכֹופין הּוא הּׁשקל ּבמחצית ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּדין
ט)ׁשּיּתן" הלכה א ּפרק ׁשקלים הלכֹות ּתמּה(רמּב"ם זה ועל . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּכפר־נפׁש? להיֹות יכֹולה ּכפּויה נתינה ּכיצד ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹמׁשה,
מחצית  ׁשּמׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה הראהּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלכן
ּוכדי  מּטה, ּכלּפי הּנמׁש ּדבר מׁשמעּותֹו - מׁשקל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשקל.

ּבכפּיה. ואפילּו ּבמאמץ צר יׁש ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹלהרימֹו
ּכאׁשר  ּגם נֹותנים: יׂשראל ׁשּבני הּׁשקל ּבמחצית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּוא־הּדין

ע  והם לעׂשֹותֹו, הּדבר להם ּכפּיה,'ּכבד' מּתֹו זאת ֹוׂשים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
אׁש", ׁשל "מטּבע היא ׁשּכזֹו נתינה ּגם וחּיּות, רצֹון ּכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹללא
הּנׁשמה. ּבעצם - הּכבֹוד" ּכּסא "ּתחת קׁשּורה ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאחר
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yz`סב ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"pyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

ּובכדי  מחצית, רק הּוא הרי ּבפני־עצמֹו, נמצא יהּודי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכאׁשר
ועד  ׁשני, יהּודי עם להתאחד עליו - הּקֹודׁש" "ׁשקל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלהיֹות
קּיּום  וזהּו יׂשראל. מּבני ואחד אחד ּכל עם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהתאחד
רק  לא הּוא "רע" ׁשּפרּוׁש ,"ּכמֹו לרע ּד"ואהבּת ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמצוה
ּבקצוי  ׁשּנמצא יהּודי אפילּו אּלא אליו, קרֹוב ׁשּנמצא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיהּודי
ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ׁשּכֹותב ּכמֹו היא לזה והּסּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּתבל.

מּמעל  אלקה "חלק הּוא יׂשראל מּבני ואחד אחד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכל
ּתֹופס  אּתה ּבמקצתֹו, ּתֹופס ּכׁשאּתה "העצם והרי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּמׁש",
אחת. מציאּות הם יׂשראל ּבני ּכל הרי ואם־ּכן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָֻּבכּלֹו"
- ּבלּתי־רצּוי ענין חברֹו אצל לׁשלֹול ׁשּיׁש ּבמקרה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָואפילּו
ׁשּמׁשּפיע  על־ידי היא זאת לפעל יעילה הכי הּצּורה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהרי

ׁשלֹום. ּובדרכי נעם ּבדרכי ְְְְֵֵַַַָָָֹעליו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr fh jxk y"ewl t"r)

EpYi | df - zFpFr zxRkA mixcb ipW§¥§¨¦§©¨©£¤´¦§À

יּתנּו ּכזה לֹו ואמר . . אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהראה
רש"י) ובפירוש יג. (ל,

הּמטּבע  לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוצרי
ּדוקא? אׁש ְְִֵַָּבדמּות

'ּכֹופר  להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָויׁש
יׂשראל. לבני ְְְִִֵֵַָנפׁשֹו"

טבילה  א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְֳִִִִִֵֵֶַָָָָָֻוהּנה
ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק ׁשהמים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֻּבּמים,
אּלא  הּכלי טמאת מסירה רק לא ׁשהאׁש ּבאׁש, ּכלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻטבילת

חדׁשה. למציאּות הּכלי את ְְְֲִִִֶַַָָָמׁשּנה
ּכּפרה  א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על  ּבכּפרה כן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּוּכמֹו
טמאת  ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻעל
החטא  ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. האדם. מעל ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהחטא

מ  הּנפׁש ׁשּתּנית.אּלא ְִֵֶֶֶַַָ
חטא  על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָולכן
וזה  הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה לּכּפרה זקּוקים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָהעגל,

הּׁשקל. מחצית ידי על ְֲֲִֵֶֶַַַָּפעלּו

(ãé)äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
:ýåýé úîeøz ïzé äìòîå̈¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑ יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן אנׁשים לּמד ּבכלל ונמנה .לּצבא ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ עלֿידי ּתּנגפּוׁשּלא ¿«≈««¿…≈∆ְְִֵֶַָֹ
ׁשרמז  לפי נפׁשתיכם", על "לכּפר אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמנין.
ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ׁשלׁש ּכאן ְְְִֶֶַַָָָָֹלהם
ׁשּמנאן  אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹׁשלׁש
ואחד  אחד ּכל וּנתנּו הּמׁשּכן, ּבנדבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּכׁשהתחילּו

ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל לח)מחצית :(לקמן ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
נעׂשּו ּומהם ּכּכר", מאת העדה ּפקּודי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"וכסף
וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהאדנים,
מּׁשהּוקם  ׁשּמנאן מנין, עלֿידי היא אף ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּׁשנית

הּפקּודים  חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא ְְְְִִִִִַַַַַָָָָֻהּמׁשּכן,
א) ונתנּו(במדבר הּׁשנית", ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד :ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

קרּבנֹות  מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל
ענּיים  ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל ְְְֲִִִֶֶָָָָָָֻצּבּור
על  "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ועל ְְְֱֲִִֵֶַַַַַָָועׁשירים,
ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפׁשתיכם",

ׁשּנאמר ּכמֹו הּמׁשּכן, ּתרּומת היא (לקמן והּׁשליׁשית, ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָ
מ לה) "ּכל יד : היתה ולא ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

לּבֹו ּׁשּנדבֹו מה איׁש איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה .ּכּלם ְִִִֶֶַָָָָָָֻ

ÔÈLיד  ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

ÚÊÈ¯טו  ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ¯ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»≈
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סג `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(æè)ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
ô :íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìàøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,למדּת ¿»«»…«¬…«…∆≈ְַָָ
ּבתחּלת  למנֹותם מעׂשה ׁשּנצטוּו אחר הּמׁשּכן נדבת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָ

ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס מּפני (לקמן העגל, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
על לב) החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף :ְֲִִֶַַַָָָָָֹֹ

לרֹועה: לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ּבּה ׁשּנפל ְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבעליה,
ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּבבּקׁשה
לֹומר  אפׁשר ואי עליו. חביבה ׁשהיא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע
ׁשהרי  הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשהּמנין

ּבֹו א)נאמר והּמׁשּכן (במדבר הּׁשני", לחדׁש "ּבאחד : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד מ)הּוקם "ּביֹום (לקמן : ְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומהּמנין  וגֹו'", ּתקים לחדׁש ּבאחד הראׁשֹון ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהחדׁש
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו לח)הּזה :(לקמן ְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

למדּת, הא וגֹו'", לצקת הּכסף ּכּכר מאת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ"ויהי
יֹום  אחר נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ְְְִִִִֶַַַַַַָָָׁשּׁשּתים
ּבאּיר, ּׁשנּיה ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה ְְְְִִִִִַַַַָָָָָָָָהּכּפּורים
ׁשּבׁשניהם  אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשהּוקם
אלפים  ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיּו

העדה  ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוחמׁש
ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, (במדבר נאמר ְְֱֱִֵֵֶֶַַַַַֻ

ּוׁשלׁשת א) אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו :ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשנים  ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש ְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹאלפים
ּבני  הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹהיּו,
עׂשרים? ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹי"ט
אחת  ּבׁשנה - האנׁשים ׁשנֹות אצל לּדבר, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָּתׁשּובה
ׁשנים, ׁשּתי היּו - מצרים יציאת למנין אבל ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָנמנּו,
ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, מֹונין מצרים ׁשּליציאת ְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָלפי

ּבראׁשֹונה,ּבמּסכ  הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה', 'ראׁש ת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
אבל  ּבניסן. ּבאחד ׁשנה ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָוהּוקם
הּמתחילין  עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָׁשנֹות

אחת, ּבׁשנה הּמנינים ׁשני נמצאּו הּמנין מּתׁשרי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשּנתרּצה  הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהראׁשֹון
הּמׁשּכן, על ונצטּוּו להם, לסלח ליׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמקֹום

ּבאּיר  ּבאחד ÚBÓ„.והּׁשני Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ הן ְְְִִֵֶַָָ«¬…«…∆≈ֵ
ּבֹו ׁשּנעׂשּו .אדנים ֲֲִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

הּׁשקל" "מחצית נתינת על־ידי ׁשּנעׂשה יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָמנין
הרי  - ימעיט" לא והּדל ירּבה לא ׁש"העׁשיר ּובאפן ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדוקא,

וההגּבלה. הּמדידה ּתכלית ְְְְִִֶַַַַָָָזה
ׁשּלמעלה  הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו - נפׁשֹותיכם" על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"לכּפר
על־ידי  הּתֹורה־ּומצֹות ענין ׁשּבכללּות וההגּבלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמהּמדידה
ראׁש", את ּד"תּׂשא הענין על־ּדר) הּצּדיקים ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹעבֹודת

ּבפרּוׁש וכּידּוע נפׁש'), ה'ּמסירת ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמעלה
ׁשעל־ידי  טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָלׁשֹון
ׁשּגם  הינּו, ּומאירים. טֹובים הם הּמעׂשים - ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָהּתׁשּובה
ׁשּלמעלה  העיּלּוי נמׁש ּובהגּבלה, ּבמדידה ׁשהם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבמעׂשים

והגּבלה. ְְְִִַָָָמּמדידה

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּדבר ּבּה ׁשּנפל . . לצאן טז)מׁשל ל, ּבתנחּומא (רש"י ואּלּו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁש"נכנסּו לצאן מׁשל לֹומר,זאביםמּובא ויׁש ּובקעּום". ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

הנאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל חטא ּבׁשעת ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדהּנה
הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבהר,

אין  (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו הרֹועה ׁשּכן ּדבר, מּכת נקט ְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלכן
ׁשל  ּבמקרה מה־ּׁשאין־ּכן מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבידֹו
לׁשמר  ּתפקידֹו (ׁשהרי אׁשם הרֹועה ּגם זאבים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהתנּפלּות

מּפניהם). הּצאן ְִֵֶַַֹעל

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
å çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa Búà:íéî änL zúð ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה, ּדּוד ּכמין ƒְְְְִִִִַַָָ
מים  מֹוׁשב ∑BpÎÂ.ּבפיהם "ּובסיסּה", ּכתרּגּומֹו: ְִִֶַ¿«ְְְִֵַַ
לכּיֹור  על ∑Á¯Ïˆ‰.מתּקן ÔÈ·e.הּכּיֹור מּוסב ְְִָֻ¿»¿»ִַַָ≈

ÁaÊn‰∑ ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח «ƒ¿≈«ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ועֹומד  קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה מֹועד, אהל ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹמׁשּכן

ּכלל  מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכנגד
ׁשּנאמר מּׁשּום מ)ּבינתים, העֹולה (לקמן מזּבח "ואת : ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָ

לפני  מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׂשם
ּכיצד? הא מֹועד, אהל לפני ּכּיֹור ואין מֹועד, ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹאהל

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

Ï‡¯NÈטז  Èa ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È·Ï È‰ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«

:ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»
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ענין  (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ׁשּמהם מהּדברים יּובן הּכּיֹור ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָענין
ׁשּמהם  ּבּדברים ּגם אֹויס) זי (ּדריקט מתּבּטא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּכּיֹור
ּבּמראֹות  נחֹוׁשת גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָנעׂשה),

מה  מקֹומֹות) (ּובכּמה אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', ְְְְְְַַַַָָָהּצֹובאֹות
אסּפקלריא  מראֹות, ב' יׁש ּכי רּבים, לׁשֹון 'מראֹות' ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָּׁשּכתּוב

מאירה. ׁשאינּה ואסּפקלריא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּמאירה

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ היה אחת ּבבת ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְַַַָָ
ידיו  ּכיצד מקּדׁש ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח ורגלים? ידים ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַַָָָקּדּוׁש

הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָהימנית,
.ּומקּדׁשן  ְְַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 184 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mipRd z` mB mivgFx EpPnfA rECn©©¦§©¥£¦©¤©¨¦

גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן יח־יט)ורחצּו .(ל, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּב'ראׁשֹונים' סימן ּומצינּו א חלק הרשב"א שאלות־ותשובות (ראה ִִִָָ
ועֹוד) לפני קצ"א, ורגליהם ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַֹ

הּתפּלה. לפני ּגּופֹו לרחץ החּיּוב עם ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעבֹודה
הרמּב"ם ּכתב ג)והּנה הלכה ד פרק תפילה "ׁשחרית (הלכות ְְֲִִֵַַַַָָ

לׁשיטתֹו, לעּין ויׁש יתּפּלל". ואחר־ּכ ורגליו ידיו ּפניו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָרֹוחץ
ואת  ידיהם "את לרחץ נצטּוּו הּכהנים ׁשּברחיצת טעם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹמה

הּפנים. את ּגם לרחץ יׁש הּתפּלה ולפני ּבלבד, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹרגליהם"
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

ורגלים  ׁשּבּידים הּוא, ורגלים להּידים הּפנים ּבין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָהחילּוק
מקֹום  הם הּפנים מה־ּׁשאין־ּכן האדם, ׁשל העׂשּיה ּכח ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשֹוכן
הראּיה  חּוׁש הּׂשכל, ּכח ׁשּבֹו, הּנעלים הּכחֹות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹמׁשּכן

ּבזה. וכּיֹוצא והּדּבּור ְְְְִִֵֶַַַָָוהּׁשמיעה
להרחיצה  הּכהנים קּדּוׁש ּבין החּלּוק לפרׁש יׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹועל־ּפי־זה
נעלה, ּבמּצב יׂשראל היּו הּבית ּדבזמן הּתפּלה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָלפני
לה' ּבלּתי ּתמיד היּו ּומּדֹותיהם ׂשכלם - הּנעלים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹוכחֹותיהם
ּכֹוחֹות  ּכי ה"ּפנים" את ּולטהר לקּדׁש צריכים היּו ולא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹלבּדֹו,

מּמיל  טהֹורים היּו ׁשּבהם אּלּו ורגליהם ידיהם ורק א. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
נצרכים  היּו ּוׁשתּיה, ּובאכילה ּדחֹול ּבעּובדין ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָָָהתעּסקּו

וטהרה. ְְֳִָָלקּדּוׁש
ּגם  מׁשקיע האדם ּבהם מּצבים יׁשנם ּבזמּננּו, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על  הּתפּלה לפני ולכן הּזה, עֹולם ּבעניני ולּבֹו ׂשכלֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאת
לּתפּלה, ּכהכנה "ּפניו" את ּגם ּולקּדׁש לנּקֹות לטהר ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאדם

ּובטהרה. ּבקדּוׁשה קֹונֹו לפני לעמד יּוכל ְְְְֲֳִִֵַַַַָָָֹלמען

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

הּמּדֹות, ּבירּור ענין הּוא ידיהם" "ורחצּו הּמּדֹות, הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ"ידיהם"
"ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הם ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ"ורגליהם"
ּכּידּוע  הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין הּוא רגליהם" ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאת
ּדקליּפה, מלכּות הּוא ׁשרגל ּברגליהם", אבק "העלּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבענין

זֹו ּורחיצה ּדלעּומת־זה. ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה ענין ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָוהּוא
מּמראֹות  ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור מׁשה ׁשּנתן החכמה מּמי ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהיא
הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות הּתֹורה לבּוׁשי ׁשּגם והינּו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָהּצֹובאֹות,

כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָהּבהמית

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑ זבחים שמיני, פרשת כהנים, (תורת ¿…»∆…∆≈
להקטיר יט) הערּבים : ּובין להּזֹות ׁשחרית אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר ÏÂ‡.מּדם ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…

e˙ÓÈ∑נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם הא »Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ
הן ּכללֹות, ׁשֹומע אּתה לאו ∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומּכלל ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«
אהל,החיצֹון  ּביאת ּכאן ּבחצר ׁשאין אּלא .מֹועד, ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

åéðáe ïøäà eöçøå (àë-èé).'Fbe §¨£©£Ÿ¨¨§
cFaM KxC FGd dvigxd̈§¦¨©¤¤¨
oglWl axTd lM iM ,dlrnNW¤§©§¨¦¨©¨¥§ª§©
KlOd bA ztA rbile zxWl miklOd©§¨¦§¨¥§¦©§©©©¤¤

i ugFx eiYWn oiiaEzFid xEarA eic §¥¦§¨¥¨¨©£¡

zFIpwqr micId(:e"k dMq)o`M siqFde . ©¨©¦©§¨¦ª¨§¦¨
(.`"k wEqR)zFid xEarA "milbxd ugxl" ¨¦§Ÿ¨©§©¦©£¡

mc` ipaA Wie mitgi mizxWn mipdMd©Ÿ£¦§¨§¦§¥¦§¥¦§¥¨¨
.xErke `ndf mdilbxA WIW¤¥§©§¥¤ª£¨§¦

ìòåW`x zFid xEarA ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤©£¡Ÿ

micId iM ,milbxde micId FtFqe mc`d̈¨¨§©¨©¦§¨©§©¦¦©¨©¦
,ozF` FdiAbdA FtEB lMn dlrnl§©§¨¦¨§©§¦¨
mc`d zxEvA mde ,dHnl milbxde§¨©§©¦§©¨§¥§©¨¨¨
FtEB lM didIW zFxitQd xUrl fnx¤¤§¤¤©§¦¤¦§¤¨

dxivi xtqA Exn`W FnkE ,mdipiAwxR) ¥¥¤§¤¨§§¥¤§¦¨¤¤



סה `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(àë)íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷çô ¨¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  הּנכנס על אּלא .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´
-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å úBàî¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥

:íéúàîe íéMîç íNá−Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְִ

ריח  ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשהּקּנמֹון
לֹומר  הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש וטעם, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוב

הּטֹוב  מן ÌÈMÓÁ."קּנמןּֿבׂשם", B˙ÈˆÁÓ ְִִֶֶַָ«¬ƒ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑הבאתֹו חמּׁשים מחצית ּומאתים,ּתהא »»ƒְֲֲֲִִִִֵַַָָָ

מרּֿדר  ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו ּכן,נמצא אם ֹור. ְְְֲִִִֵֵֵָָֻ

להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת חצאין? ּבֹו נאמר ְֱֲֲִִִֵֶַַַַָָָָלּמה
ׁשֹוקלין  ׁשאין הכרעֹות, ׁשּתי ּבֹו להרּבֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלחצאין,

ּב'כריתֹות'ּבעין,עין  ׁשנּויה ה)וכ Œ‰˜e.(דף ְְְְִִִִַַָָ¿≈
ÌN·∑ ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל קנה …∆ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
"ּבׂשם"ּבׂשם  לֹומר הצר ,.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ∑ס ְֶֶַַֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒַ

.ּכּלֹומׁשקל  ְִַֻ

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(.'ezFrAv` xUr oiA zixA Fl zxM ,¨©§¦¥¤¤¤§§
zNnA eilbx zFrAv` xUr oiaE eicï¨¥¤¤¤§§©§¨§¦©
EEhvp Kkitl ,xFrOd zNnaE oFWNd©¨§¦©©¨§¦¨¦§©
."milbxde micId ugxl" oFilr izxWn§¨§¥¤§¦§Ÿ©¨©¦§¨©§©¦
DzF` mBxY dXcwl z`Gd dvigxde§¨§¦¨©Ÿ¦§ª¨¦§¥¨
EpizFAx EpTY dGd oiprd onE ,qElwp ª̀§§¦¨¦§¨©¤¦§©¥
,dfl oEMzIW ,dNtYl mici zlihp§¦©¨©¦©§¦¨¤¦§©¥¨¤
`id dvigxde .miRM zE`iUp mrhM§©©§¦©©¦§¨§¦¨¦

la` ,devOdøBikädpnfdl FA dEv ©¦§¨£¨©¦¦¨§©§¨¨
aMrn EPpi`e(:`"k migaf)iM ,devn `le §¥¤§©¥§¨¦§Ÿ¦§¨¦

eici WCwn lFcB odM mixERMd mFiA§©¦¦Ÿ¥¨§©¥¨¨
oiUFr EidW adf lW oFziTn eilbxe§©§¨¦¦¤¨¨¤¨¦

FcFakl(:b"n `nFi)on Epcnl la` ,øBikä ¦§¨£¨¨©§¦©¦
.ilM dkixv iMak dxez ¦§¦¨§¦

.úBàî Lîç øBøc øî (âë)EniMqd ¨§£¥¥¦§¦
miWxtnd(b"qxd)dWn iAx axde , ©§¨§¦¨©©§¨©©¦¤

(.'a ,'` WCwOd ilM zFkldA)iM ,mllMnøBnä §¦§§¥©¦§¨¦§¨¨¦©
iM aiWd `"xe ."wqEn" `xwPd `Ed©¦§¨¨§¥¦¦

EPpi`íNalr s`.aFh FgixW iR ¥¤Ÿ¤©©¦¤¥
on aEzMd Fcixtd df xEarA ilE`e§©©£¤¦§¦©¨¦

.íéîNaä,aizM iM ,dWwd `Ede ©§¨¦§¦§¨¦§¦
ixFn izix`(.'` ,'d mixiXd xiW)xaC `EdW , ¨¦¦¦¦©¦¦¤¨¨

`Ed iM FzF` mi`iaOd mixnF`e ,hTln§ª¨§§¦©§¦¦¦
,aEzMd on cFre .iaSd oFxbA dUrp©£¨¦§©§¦§¦©¨

xFn Ethp icie(.'d ,'d mW)`Ed oM ilE`e . §¨©¨§¨§©¥
.gl FzFidA¦§©

ïëzéåxEarA "ixFn izix`" xn`IW §¦¨¥¤Ÿ©¨¦¦¦©£
dIgd ohaA xxvp mC `Ed iM¦¨¦§¨§¤¤©©¨
,EcFd ux`A drEcid iavl dnFCd©¤¦§¦©§¨§¤¤
lFcBd mgd iniA migiVd oiA DYklaE§¤§¨¥©¦¦¦¥©Ÿ©¨
xFxv `vFi mCde ,`Edd gtPA zcxbn§¨¤¤©¤©©§©¨¥§
icie ,xn`e .Eg`d on FzF` mihwFle§§¦¦¨¨§¨©§¨©
EN`M Fgix dOci aEzMd iM ,xFn Ethp̈§¦©¨§©¤¥§¦
.min ithp `Edd gixn dptHY eicï¨¦Ÿ§¨¥¥©©¦§¥©¦

Exn` mixg`eWCwOd ilM zFkldA c"a`xd) ©£¥¦¨§¨§¦§§¥©¦§¨

(.'a ,'`qpMi Ki`Lãwä ïîLáe úøèwa ¥¦¨¥©§Ÿ¤§¤¤©Ÿ¤
iM ,`iWw Dpi` Ff mB .d`nh dIg mC©©¨§¥¨©¥¨ª§¨¦
mCd axn DA sq`Pd `Edd zEgNd©©©©¤¡¨¨¥Ÿ©¨
d`nh `l FA oi` diIgA dPOn aEfie§¨¦¤¨§©¤¨¥Ÿª§¨

.qE`n `le§Ÿ¦
eLøôe(xvTd WExRA r"a`x)øBøc,oFWNn ¥§©¥©¨¨§¦§

xFxC mz`xwE(.'i ,d"k `xwIe), §¨¤§©¦§¨

.zaxrYde sEIGd on "iWtg" didIW¤¦§¤¨§¦¦©¦§©©£Ÿ¤
FzFidl aEzMd KixvdW xn`p ilE`e§©Ÿ©¤¦§¦©¨¦§
`Edd iaSd on gTIW xnFl ,"iWtg"¨§¦©¤ª©¦©§¦©
zFBxr oiA KNdzn iWtg FzFidA¦§¨§¦¦§©¥¥£ª
xW`M iM ,FpFvxM bPrznE minUAd©§¨¦¦§©¥¦§¦©£¤
dUri `l mc` zEWxA cnrie ckNi¦¨¥§©£Ÿ¦§¨¨Ÿ©£¤
dfe .mVan EPpi`e hrn m` iM xFn¦¦§©§¥¤§ª¨§¤

.xExA xaC̈¨¨
íòåEpizFAx ixaCn il` d`xPd df lM §¦¨¤©¦§¤¥¨¦¦§¥©¥

oi`WøBnäExn` mdW ,"w"qEn" ¤¥©¨¤¥¨§

zifg WxcnA(.h"k ,'c dAx mixiXd xiW),,øBî §¦§©¨¦¦©¦¦©¨

o"Epxnpi`"oFWlA s` wqEOde ," ¦§§¨§©¨©¦§
Exn`W FnM ,wqEn FnW KM minkg£¨¦¨§¨§¤¨§

zFkxaA(.b"n)`EdW ipRn wqEOn uEg , ¦§¨¦¨¦§¥¤
inlWExiA mW oke ,dIg oin(.'e ,'e)xA , ¦©¨§¥¨©§©§¦©
KExrd lrA azke ,miwqEOn(wqn KxrA) ¦¨¦§¨©©©¤¨§¥¤§¨

xn` cFre .oei oFWlA FnW oM mB iM¦©¥§¦§¨¨§¨©
zifg WxcnA(.g"p ,'` dAx mixiXd xiW)xFxv , §¦§©¨¦¦©¦¦©¨§

dn ,mdxa` df ,il icFC xFOdøBnä ©¦¦¤©§¨¨©©
KM ,minUA ipin lkl W`x dGd©¤Ÿ§¨¦¥§¨¦¨

dn ,miwiCSd lkl W`x mdxa`øBnä ©§¨¨Ÿ§¨©©¦¦©©
mdxa` KM ,xE`A `N` gitn oi` dGd©¤¥¥¦©¤¨¨¨©§¨¨
oWakl KlWdW cr eiUrn ErcFp `lŸ§©£¨©¤ª§©§¦§©

dnE ,W`døBnäFhwFNW in lM dGd ¨¥©©©¤¨¦¤§
xxnn mdxa` KM ,zFxnxnzn eicï¨¦§©§§¨©§¨¨§¨¥
dPde .oixEQiA Fnvr sBqnE Fnvr©§§©¥©§§¦¦§¦¥
cFre ,xE` `lA gitn Fgix "wqEOd"©¨¥¥¦©§Ÿ§

EpipW(.'d ,'h zF`ewn)milMA oivvFg EN` , ¨¦¦§¨¥§¦©¥¦
ztGdøBnäåoAx ,zrCxOd lr ,'Eke ©¤¤§©§©©¦§©©©¨

xQ`M cr xnF` l`ilnB oA oFrnW¦§¤©§¦¥¥©§¦©
ipYwe .iwlhi`d(.'h dpWnA)llMd df , ¨¦©§¦§¨¨¥§¦§¨¤©§¨

ciRwn Fpi`We uvFg eilr ciRwOd lM̈©©§¦¨¨¥§¤¥©§¦
wAcp xaC wqEOd oi`e .uvFg Fpi` eilr̈¨¥¥§¥©¨¨¨¦§¨
FzF` oipTzn `OW m`e ,ugIW ztfM§¤¤¤¨Ÿ§¦¤¨§©§¦
eilr ciRwn Fpi` ,milMA wAcIW oiprA§¦§¨¤¦§©©¥¦¥©§¦¨¨
xn mEBxze .zrCxOd lr ENt` ugIW¤¨Ÿ£¦©©¦§©©§©§Ÿ
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(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑:חכמים ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש ׁשם ¿ƒ»ְֲִִֵֵֶֶָֹ
יׂשראל,∑‰ÔÈ.קציעה  חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ְִָƒְְְְְִִֵֵֶַָ

רּבי  לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו אֹומר: מאיר ְִִִִִֵֵֶַַַָָָָרּבי
אינֹו העּקרין את לסּו והלא אּלא סּפק?יהּודה: ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

הציף ׁשראּום  ואחרּֿכ הּׁשמן, את יבלעּו ׁשּלא ּבמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן מעל עליהם לּׁשמן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

.העּקרין  ִִָָ

(äë)úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑' והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רקח', …«ƒ¿««ְֵַַַַָָֹ
ׁשהּוא  רקע למעלה,מֹוכיח ּכמֹו הּוא רגע,והרי , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָ

ּכמֹו נא)ואינֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): "רקע (שם : ְְְֵַַַָֹֹ
ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהארץ",

מּזה  קֹופח ׁשּזה מרקחת ,עד קרּוי טעם, אֹו ריח .אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
˙Á˜¯Ó Á˜¯∑ אמנּות עלֿידי העׂשּוי רקח …«ƒ¿««ְֳֵֶַַָָֹ

¯˜Á.ותערֹובֹות  ‰NÚÓ∑ ּבּדבר האמן .ׁשם ְֲַ«¬≈…≈«ֳֵַָָָָ

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

LizcbA lM zFrivw zFld`e,d"n miNdY) ©£¨§¦¨¦§Ÿ¤§¦¦

(.'h.`zrivwE o`iliqw`e `xFn :¨§©§¦¦¨§¦£¨
áBøwäåiaxr oFWlA oM `xwPd `EdW §©¨¤©¦§¨¥§¨£¨¦

øBî,oipin EPOn WIWøBî ¤¥¦¤¦¦
hwn FaE ,"uia`e xng`"Fgixe ,oixi ©§©§¨¦©§¦¦§¥

zFpFWNd lM dPde .xzFiA xE`A gitn¥¦©¨§¥§¦¥¨©§
.FA zFeW miIaxrd mbe zinx`e zixar¦§¦©£¨¦§©¨©§¦¦¨
`xwp zipei F` ziqxR dcB` oFWlaE¦§©¨¨©§¦§¨¦¦§¨
oFWlA mbe ,dfl aFxw "oipxnp`"©§©¨¦¨¨¤§©¦§
z`eWdlE ."`xin" `xwp miInFx¦¦¦§¨¦¨§©§¨©
,`Edd oiOd `EdW d`xp FA zFpFWNd©§¦§¨¤©¦©

Exn`X dnE .miOQA aWgi `Edey"dyA) §¥¨¥©©¦©¤¨§§

(.g"p ,'` dAx,minUAd lkl W`x `EdW ©¨¤Ÿ§¨©§¨¦
`EdW F` ,mW`xA dxFY EYxiMfdW¤¦§¦©¨§Ÿ¨¤
xWt`e .mNMn gAWn dxhwdA©©§¨¨§ª¨¦ª¨§¤§¨
mVan gix lrA eipinA cFr `vOIW¤¦¨¥§¦¨©©¥©§ª¨

`xwPd `Ede xzFiAøBøcdfl hwFNde , §¥§©¦§¨§§©¥¨¤
.dprlM xn `EdW zFxnxnzn eicï¨¦§©§§¤¨§©£¨

`xtqA EpWe(.a"i 't daFg `xwIe)mixaC §¨§¦§¨©¦§¨¨§¨¦
min axrnd oFbM ,oYrcl xWt` i`W¤¦¤§¨§©§¨§©§¨¥©¦
FzF` oitIfn df iM ,xFOA qEnFw ,oiIA©©¦©¦¤§©§¦
`EdW iaxrA bnv `xwPd qEnFTA©©¦§¨¤¤§©§¦¤

:xn` KklE .Fl dncp,øBøc øîdidIW ¦§¤§¨¨©¨§¤¦§¤
.cinY FzF` oitIfOW sEIGd on "iwp"¨¦¦©¦¤§©§¦¨¦

ïëzéåmFwn lkA "xFxC" oFWl iM §¦¨¥¦§§§¨¨
xFxC mz`xwE ,oke ,zEIwp§¦§¥§¨¤§

diaWi lkl ux`A(.'i ,d"k `xwIe)EidIW , ¨¨¤§¨§¤¨©¦§¨¤¦§
lMnE zECarn miIwp ux`d ilrA lM̈©£¥¨¨¤§¦¦¥©§¦¨
,oFWNM ,mzFvx`aE mtEbA cEArW¦§§¨§©§¨©¨

é÷ð øBMä ìòáe(.g"k ,`"k lirl)dnE . ©©©¨¦§¥©
xFn Ethp icie ,aEzMd xn`X¤¨©©¨§¨©¨§

xar xFn izFrAv`e(.'d ,'d mixiXd xiW), §¤§§©Ÿ¥¦©¦¦

onW Ethp icie ,FxErW didIW okYi¦¨¥¤¦§¤¦§¨©¨§¤¤
micId mB FA KEql bdpOd iM ,xFn¦©¦§¨¨©©¨©¦
dXW ,aizkcM ,ozF` KMxlE oCrl§©¥§©¥¨§¦§¦¦¨

xOd onWA miWcg(.a"i ,'a xYq`)EWxtE , ¢¨¦§¤¤©Ÿ¤§¥¥§
FA(:b"i dNbn),WilW `iad `NW zif onW , §¦¨¤¤©¦¤Ÿ¥¦§¦

z` oCrnE xrVd z` xiXOW ipRn¦§¥¤©¦¤©¥¨§©¥¤
oipTzn dGd onXd iM ,oiprde .xUAd©¨¨§¨¦§¨¦©¤¤©¤§©§¦

FzF`,øBnaM `xwpemrh dfe ,o ©§¦§¨¥§¤©©
oEpxnpi` `EdW xEaq ip`e ."Ethp"¨§©£¦¨¤¦§©§

WxcOA xMfOd(.h"k ,'c dAx y"dy)KMW , ©ª§¨©¦§¨©¨¤¨
inlWExiA oixFw(.'b ,'` i`nC)cxe onW ¦©§©§¦§©¤¤¤¤

mipnXA zFnXd KxC oke ,oEpiCxe©§¦§¥¤¤©¥©§¨¦
on E`ivFIW okYi mB .miFBd zFpFWlA¦§©¦©¦¨¥¤¦¦

øBnäi"khvnA dUrp xW`M onW ©¤¤©£¤©£¨§©§§¦
FzFxwl iE`x dPde ,mibnSd on FzlEfe§¨¦©§¨¦§¦¥¨¦§

øBîonWe.øBnä §¤¤©
.Búéöçî íNa ïîp÷åitlïBîpwäL §¦§¨¤¤©£¦§¦¤©¦¨

aFh `EdW Wi ,`Ed ur zRlw§¦©¥¥¤
`N` Fpi`W Wie ,mrhe gix FA Wie§¥¥©§©©§¥¤¥¤¨

xnFl Kxvd Kkl .urMïBîp÷on" ¨¥§¨ª§©©¦¨¦
dWn iAx axde .i"Xx oFWl ."aFHd©§©¦§¨©©¦¤

xn`ilM zFkldaE .'` ,'` zFzixM dpWOd WExtA) ¨©§¥©¦§¨§¦§¦§§¥

(.'b ,'` WCwOd,"dkilq" xWw `EdW ©¦§¨¤¤¤§¦¨
Exn` mixg`e(xvTd WExRA r"a`xd)`EdW ©£¥¦¨§¨©¥©¨¨¤

Fpi`e ."aihir" `xwPd aFHd urd̈¥©©¦§¨¥¦§¥
ziW`xaA Exn` ixdW ,mNM ixacM§¦§¥ª¨¤£¥¨§¦§¥¦

dAx(.b"i ,d"q)zifg WxcnaEdAx y"dy) ©¨§¦§©¨¦©¨

(.h"k ,'cïBîp÷l`xUi ux`A lcB did ¦¨¨¨¨¥§¤¤¦§¨¥
dPde ,EPOn milkF` mi`avE miGr Eide§¨¦¦§¨¦§¦¦¤§¦¥
.o`Sd FzF` Erxi dcVd aUrM `Ed§¥¤©¨¤¦§©Ÿ

éôìe`xwPd mVand oaYd `Ed iYrC §¦©§¦©¤¤©§ª¨©¦§¨
minFxd oFWlaE ,"xAc`" iaxrA©£¨¦¦§¨¦§¨¦
`Ede ,aEWg mUA `Ede "hppiwW`"©§¦§¨§Ÿ¤¨§
drxn `Ede ,"`winC `wii`q" frlA§©©¨¥¨¨©¦¨§¦§¤
zFkldd lrA EpAxe .FnFwnA miNnBl©§©¦¦§§©¥©©©£¨

migqtA azM(:d"k s"ix)oFbMïBîp÷ ¨©¦§¨¦¦§¦¨
pqe.oazl minFCW lAäcwäådrEci §¦§¨¤¦§¤¤§©¦¨§¨

oke ,"drivw" `idW zinx`d oFWNn¦§¨£¨¦¤¦§¦¨§¥
.iaxrAck dxez ©£¨¦

Lã÷ úçLî ïîL Búà úéNòå (äë)§¨¦¨Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤
.ç÷ø äNòî úç÷øî ç÷ølr Ÿ©¦§©©©£¥Ÿ¥©©

ixacM onXd dUrn did hWRd KxC¤¤©§¨¨¨©£¥©¤¤§¦§¥
xn`W dcEdi iAx(.'d zFzixM)mE`xW ©¦§¨¤¨©§¦§¨

oi`e ,onXd z` Erlai `NW minA§©¦¤Ÿ¦§§¤©¤¤§¥
Epzp la` ,oCal miOA EidIW dIxXd©§¦¨¤¦§©©¦§©¨£¨¨§
,min `ln ilkA miWEzM minUAd©§¨¦§¦¦§¦¨¥©¦
KM xg`e ,oid zif onW mdilr EtiSde§¦¦£¥¤¤¤©¦¦§©©¨
,min `ln xg` ilM t"r ilMd Epzp̈§©§¦§¦©¥¨¥©¦
,zFnnFr milgB dgp W` lr Epzpe§¨§©¥Ÿ¨¤¨¦§
onXd Ehlwe ,miOd zWai cr ElXaie©§©§©§¤©©¦§¨§©¤¤
onW lkA migwxd dUrn ok iM ,eilrn¥¨¨¦¥©£¥¨§¨¦§¨¤¤
EUrIW dEve aEzMd xSw KklE ,mVan§ª¨§¨¦¥©¨§¦¨¤©£

ïîMädGdäNòîk úç÷øî ç÷ø ©¤¤©¤Ÿ©¦§©©§©£¥
,ç÷BøKxC iM ,dUrOd WxR `le ¥©§Ÿ¥©©©£¤¦¤¤

diz`vn oke .mda drEci migwxd̈§¨¦§¨¨¤§¥§¨¦¨
inlWExi milwWA(.'` ,'e)dcEdi iAx : ¦§¨¦§©§¦©¦§¨

onW ozFpe minA did owlFW xnF`¥§¨¨¨§©¦§¥¤¤
did gixd z` hlFw didXn ,dlrnNn¦§©§¨¦¤¨¨¥¤¨¥©¨¨
,oiUFr minhRdW KxcM ,Fxiarn©£¦§¤¤¤©§¨¦¦

:xn`PWLã÷ úçLî ïîL Búà úéNòå ¤¤¡©§¨¦¨Ÿ¤¤¦§©Ÿ¤
.ç÷ø äNòî úç÷øî ç÷øek dxez Ÿ©¦§©©©£¥Ÿ¥©



סז `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«
i"yx£B· zÁLÓe∑ ּכמין הּמׁשיחֹות יונית,ּכל נזר ּכ"ף ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑זֹו להיֹות מקּדׁשּתםמׁשיחה ¿ƒ«¿»…»ְְְְִִַַָָ
ּכל  וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻקדׁש
קדּׁשת  קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, לכלי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻהראּוי
נפּדה  ואינֹו ּוטבּולֿיֹום ולינה ּביֹוצא, להּפסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָהּגּוף
אין  – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר אבל לחּלין, ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָֻלצאת
מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמקּדׁשין.

ׁשּנאמר כט)מּתֹו יקּדׁש",(לעיל ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל : ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּתלמּודֿלֹומר: ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָׁשֹומע
ּכל  ראּוי. ּכל אף ראּויים, ּכבׂשים מה ְְְִִִַַָָָָָ"ּכבׂשים",
'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִַָָָֹֻמׁשיחת
יּסד  כן "ּכי לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻלפי
ּכגֹון: מׁשיחֹות ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻהּמל

מׁשּוחין, ו)רקיקין ימׁשחּו",(עמוס ׁשמנים "וראׁשית ְְְְְִִִִִִֵָָ
ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית עברית לׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì¦«

(àì)-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּוּבגימטרּיא ∑Ê‰.מּכאן לֹוגין .ּתריסר ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן, ּבׁשני …ƒ»ְְְִִִֵֵָֹ
ו) ל'(דברים ייטב 'למען :.‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ ְִַַַָ«¿«»»…
CÒÈÈ∑עצמֹו הּזה הּׁשמן ˙eNÚ.מן ‡Ï Bzk˙Ó·e ƒ»ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬
e‰Ók∑(ה אחר (כריתות תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום »…ְְֲִֵַַַָָֹ

הין  מּדת לפי הּללּו, סממנין ּבמׁשקל ׁשמן,ּכמֹוהּו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשמן  הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָאבל
הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו העׂשּוי ואף מּתר, –ְְְְֵֶֶֶַַַָָָֻֻ

הרֹוקחֹו אּלא חּיב, לׁשֹון ∑Bzk˙Ó·e.מּמּנּו ְִֶֶַָָָ¿«¿À¿ְ
ּכמֹו ה)חׁשּבֹון, וכן (לעיל הּלבנים", "מתּכנת : ְְְְְִֵֵֶֶַַֹ

קטרת  ׁשל ."ּבמתּכנּתּה" ְְְְֶֶַָֹֻ

(âì)øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
:åénòî úøëðåñ §¦§©−¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑מׁשה מאֹותֹו Ê¯.ׁשל ÏÚ∑ ּכהּנה צר .ּומלכּות ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øæ ìò (âì).zEklnE dPdM Kxv Fpi`W ©¨¤¥Ÿ¤§ª¨©§
iM aiWd `"xe .i"Xx oFWløæ §©¦§¥¦¦¨

oxd` rxGn" EPpi`W lM dGd mFwOA©¨©¤¨¤¥¤¦¤©©£Ÿ
"eipaE(r"aiz)mixMfPd(.'l wEqtA lirl), ¨¨©¦§¨¦§¥§¨

znEi axTd xGde ,FnM(.`"p ,'` xAcOA)lM , §§©¨©¨¥¨©¦§¨¨
xf lke oke ,mixMfPd on uEg xf Wi ¦̀¨¦©¦§¨¦§¥§¨¨



yz`סח ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑ הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְֳִֵֵֶֶַַָָָ
קֹורין  והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, ְְְֲֳִִֵֵַַַַָָָָמעצי

טריאק"ה  ּומצהיר ∑ÏÁLe˙.לֹו חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְִֶֶַָָֹֹ
ׁשּתרּגם  וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּכּצּפרן,

'וטּופרא' רע ∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ֵֶֶַֹ
סממני  ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו ְְְִֵֵַַָָָָוקֹורין

לצרף  ּבעינינּו יקל ׁשּלא ללּמדנּו, עּמנּוהּקטרת, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
יׂשראל  ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֻּבאגּדת

עּמנּו נמנין kÊ‰.אחרים ∑ÌÈnÒ.ׁשּיהיּו ‰·Ïe∑ ְְִִִִֶָ«ƒֲִֵ¿…»«»
ו) סממנין (כריתות עׂשר אחד רּבֹותינּו: למדּו ְְִִֵַַַַָָָָָמּכאן

נטף  ׁשנים. "סּמים", מעּוט ּבסיני: למׁשה לֹו ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָֹנאמרּו
"סּמים", חמׁשה. הרי ׁשלׁשה, – וחלּבנה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹּוׁשחלת

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Wcw lk`i `l(.'i ,a"k `xwie)xW` ornl , ŸŸ©Ÿ¤©¦§¨§©©£¤
xW` xf Wi` axwi `loxd` rxGn `l Ÿ¦§©¦¨£¤Ÿ¦¤©©£Ÿ

`Ed(.'d ,f"i xAcOA)iM xAqi okle . ©¦§¨§¨¥¦§Ÿ¦
dnlWA dgiWOd(.h"l ,'` '`Îmikln) ©§¦¨¦§ŸŸ§¨¦

,ld`d on onXd oxw wFcv `ivFdW¤¦¨¤¤©¤¤¦¨Ÿ¤
lr drW z`xFd ,dgWOd onW `Ede§¤¤©¦§¨¨©¨¨©

EpizFAx zrC oM oi`e .d`EaPd iRzFzixM) ¦©§¨§¥¥©©©¥§¦

(.'e.
øîBàå,xnF` aEzMd iM ,ip`ïîL §¥£¦¦©¨¥¤¤

éì äæ äéäé Lã÷ úçLî¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦
íëéúøãì(.`"l wEqR),xn`IW iE`x dide , §ŸŸ¥¤¨§¨¨¨¤Ÿ©

oxd`l df didi Wcw zgWn onW"¤¤¦§©Ÿ¤¦§¤¤§©£Ÿ
,micbAA xn` xW`M ,"mzFxFcl eipalE§¨¨§¨©£¤¨©©§¨¦
eipal Eidi oxd`l xW` WcTd icbaE¦§¥©Ÿ¤£¤§©£Ÿ¦§§¨¨

eixg`(.h"k ,h"k lirl)z`e" ,xn`IW F` , ©£¨§¥¤Ÿ©§¤
mzF` YWCwe gWnY eipA z`e oxd ©̀£Ÿ§¤¨¨¦§©§¦©§¨¨
mlFr zTg mdl dzide il odkl§©¥¦§¨§¨¨¤ª©¨
wx xiMfd `NW eiWkr iM ,"mzFxFcl§¨¦©§¨¤Ÿ¦§¦©

ozPi `NW xn`e ,mnvr md,øæ ìò ¥©§¨§¨©¤Ÿ¦¨¥©¨
on uEg mc` lM lr rnWOA didi¦§¤©©§¨©¨¨¨¦

,xn` oke ,mnvr mixMfPdøNa ìò ©¦§¨¦©§¨§¥¨©©§©
Cñéé àì íãà(.a"l wEqR)aEzMd dPde , ¨¨Ÿ¦¨¨§¦¥©¨

eipAn eiYgY giWOd odMd ,Wxtn§¨¥©Ÿ¥©¨¦©©§¨¦¨¨
(.e"h ,'e `xwIe)dEv ,xaCd KM la` . ©¦§¨£¨¨©¨¨¦¨

,xn`e ,eipaE oxd` dYr FA gWnIW¤¦§©©¨©£Ÿ¨¨§¨©
,éì äæ äéäé Lã÷ úçLî ïîLgWnl ¤¤¦§©Ÿ¤¦§¤¤¦¦§Ÿ©

FA xga` xW` iWcw giWn FA§¦©¨§¦£¤¤§©
,íëéúBøBãìEPpi`W "xf lr ozPi `le" §¥¤§Ÿ¦¨¥©¨¤¥¤

,éìmipdMde miklOd FA EgWni okle ¦§¨¥¦§§©§¨¦§©Ÿ£¦
aEzke .'d igiWn mdipW iM ,milFcBd©§¦¦§¥¤§¦¥§¨
eiYgWn iWcw onWA iCar ceC iz`vn̈¨¦¨¦©§¦§¤¤¨§¦§©§¦

(.`"k ,h"t miNdY)`EdW onXA ,úçLî §¦¦©¤¤¤¦§©
ã÷.éì L Ÿ¤¦

,Cñéé àì íãà øNa ìò Leøôe¥©§©¨¨Ÿ¦¨
lkA dxdf`,íãàxn` `l iM ©§¨¨§¨¨¨¦Ÿ¨©

wSIW ,mrHde ."Kqii `l xf xUA lr"©§©¨Ÿ¦¨§©©©¤¦Ÿ
FgWnl oxd` W`x lr onXd on¦©¤¤©Ÿ©£Ÿ§¨§

xUA FA Kqii `l la` ,eipA mB gWnie§¦§©©¨¨£¨Ÿ¦©§©
,migEWOd mipdMd ENt` ,mc` mEW¨¨£¦©Ÿ£¦©§¦
,miaFHd mipnXA xUAd oikQ xW`M©£¤¨¦©¨¨©§¨¦©¦
zFgEWn miciA xUAd odA oigxFnE§¦¨¤©¨¨§¨©¦§
Ykqe Yvgxe ,oiprM ,dvigxd ixg ©̀£¥¨§¦¨§¦§©§¨©§§¨©§§

(.'b ,'b zEx)onXA Kkq`e miOA Kvgx`e ,¨¤§¨¥©©¦¨£ª¥©¨¤
(.'h ,f"h l`wfgi)`xwn lW FhEWR Edfe . §¤§¥§¤§¤¦§¨

EpizFAx Exn` Kke .FrnWnE(.'f zFzixM), ©§¨§¨¨§©¥§¦

dgWOd onXn lhPW lFcB odkl oiPn¦©¦§Ÿ¥¨¤¨©¦¤¤©¦§¨
,aIgW eirn ipA lr ozpe FW`x lrW¤©Ÿ§¨©©§¥¥¨¤©¨

,xn`PWàì íãà øNa ìò ¤¤¡©©§©¨¨Ÿ
.Cñéécl dxez ¦¨

.íénñ Eì ç÷ (ãì)`"x xn`WExRA) ©§©¦¨©©¥

(xvTd,FWExR iM ,hWRd KxcA ©¨¨§¤¤©§¨¦¥
íénñ Eì ç÷mdúìçLe óèð ©§©¦¥¨¨§¥¤

,äðaìçådN`äkæ äðBáìe ,íénqä §¤§§¨¥¤©©¦§¨©¨
zxg` mrR xifgdl oFkp EPpi`e .mdOr¦¨¤§¥¤¨§©£¦©©©¤¤

,íénñdn zFPWl aEzMd KxC oi` iM ©¦¦¥¤¤©¨§©©
,zEkix`A oiprd FwiqtdA wx xiMfdX¤¦§¦©§©§¦¨¦§¨©£¦
zn`de ,cinY oM mdW mixacA F`¦§¨¦¤¥¥¨¦§¨¡¤

EpizFAx ixacM(:'e zFzixM)md iMíénñ §¦§¥©¥§¦¦¥©¦
,i"Xx azke .mixg`,íénñ,mipWóèð £¥¦§¨©©¦©¦§©¦¨¨

äðaìçå úìçLedXng ixd,íénñ §¥¤§¤§§¨£¥£¦¨©¦
,dxUr ixd ,EN` FnM cFr zFAxl§©§¥£¥£¨¨

äðBáìe.dxUr zg` ixd §¨£¥©©¤§¥
Léå.aEzMd mxiMfi `l dOle Dnzl §¥¦§Ÿ©§¨¨Ÿ©§¦¥©¨

,aEzMd xn`i ilE`eíénñ Eì ç÷ §©Ÿ©©¨©§©¦
íénñ ,äðaìçå úìçLe óèð,miAx ¨¨§¥¤§¤§§¨©¦©¦

,äkæ äðBáìedN`A wx ciRwi `le §¨©¨§Ÿ©§¦©§¥¤
zxhTd oWr opr mdA iM ,rAx`d̈©§©¦¨¤£©£©©§Ÿ¤

mdOr oYIW dEv wx ,dlFríénñmiAx ¤©¦¨¤¦¥¦¨¤©¦©¦
didIW icM ,aFh gix odl xW £̀¤¨¤¥©§¥¤¦§¤
WxR `l okle .mVan FpWr zFxnzA§¦§£¨§ª¨§¨¥Ÿ¥©
`l iM ,dPOn xihwi dOke lwWOd©¦§¨§©¨©§¦¦¤¨¦Ÿ
,deWA drAx`d dN` EidIW wx ciRwd¦§¦©¤¦§¥¤¨©§¨¨§¨¤

cFr mdOr siqFIWeíénñmiaFh §¤¦¦¨¤©¦¦
xihwdl(.'f ,'b dAx y"dy)iM ,mrHde . §©§¦©¨§©©©¦

xn` xW`MïîMaFzF` dUrIW ©£¤¨©©¤¤¤©£¤
hRWnM,íéç÷øä äNòîcOl `le §¦§©©£¥¨§¨¦§Ÿ¦¥

xn` oM ,mdilr Knq wx ,EdUrn lr©©£¥©¨©£¥¤¥¨©
miOQd drAx` dN`n gTIW ,dfÄ¤¤¦©¥¥¤©§¨¨©©¦

mdOr siqFie deW lwWnAíénñ §¦§¨¨¤§¦¦¨¤©¦
mNMn dUrieçwøî úøè÷dUrnM" §©£¤¦ª¨§Ÿ¤§ª¨§©£¥

mdW mdl mirEcid minQA ,"migwFxd̈§¦©©¦©§¦¨¤¤¥
md xW` dIUraE ,dN` mr miaFh¦¦¥¤©£¦¨£¤¥

,oiUFrúãòä éðôì äpnî ïzéåicM ¦§¦¥¦¤¨¦§¥¨¥ª§¥
iptl zFxnbOd bdpnM FzxnY dlrYW¤©£¤¦§¨§¦§©©ª§¨¦§¥

dIUrA xSw oke .miklOd(.h"k ,f"l oNdl), ©§¨¦§¥¦¥©£¦¨§©¨

mixg`d FxiMfdM DzF` xiMfd `le§Ÿ¦§¦¨§©§¦¨£¥¦
.mNMª¨
äæëå`xnBA Exn`(:'e zFzixM)Wix xn` , §¨¤¨§©§¨¨§¦¨©¥

oFWN dn ,Wiwlúøè÷xaC ¨¦©§§Ÿ¤¨¨
dxFYd DA dEv `l iM ,dlFre "xhFTW"¤¥§¤¦Ÿ¦¨¨©¨
KxC lr oilFre oixhFTW mixacA wx©¦§¨¦¤§¦§¦©¤¤
WxRzp dR lr ilE`e .migwFxd dUrn©£¥¨§¦§©©¤¦§¨¥
,dfl mixgaPd miOQd ipiqA dWnl§¤§¦©©©¦©¦§¨¦¨¤
Fl WxRzp ok iM ,zxhTd dUrn lke§¨©£¥©§Ÿ¤¦¥¦§¨¥
s` ,FzF` dUri Ki` onXd dUrn mB©©£¥©¤¤¥©£¤©
F` .migwFxd bdpnA F`lYW iR lr©¦¤§¨§¦§©¨§¦
dN` lr wx llM ciRwd `NW¤Ÿ¦§¦§¨©©¥¤
mzF` mVaIW dEvi ,aEzMA miWxtnd©§Ÿ¨¦©¨§©¤¤§©¥¨
Kke .migwFxd KxC lr mixg` miOqA§©¦£¥¦©¤¤¨§¦§¨

zifg WxcnA Exn`(.'f ,'b dAx mixiXd xiW) ¨§§¦§©¨¦¦©¦¦©¨

zxhTl miti E`vn `le minkg EwcÄ§£¨¦§Ÿ¨§¨¦©§Ÿ¤
.cal EN` mipOq `"i `N ¤̀¨©¨¦¥§©

ïëzéåoFWl iM cFríéîNáe íénñ §¦¨¥¦§©¦§¨¦
iYxMfd xW`M ,`Ed cg` oFWl̈¤¨©£¤¦§©§¦

(.'e ,d"k lirl)xiMfd xW` dWlXd dN`e , §¥§¥¤©§¨£¤¦§¦
mpi`,íénñiMäðaìçäå óèpä ¥¨©¦¦©¨¨§©¤§§¨

,mitxUúìçMäå.mId on `vFi oxRv §¨¦§©§¥¤¦Ÿ¤¥¦©¨
Ll gw :aEzMd xn`eíénñ,mixMfPd §¨©©¨©§©¦©¦§¨¦

íénñå ,äðaìçå úìçLe óèðå,cFr §¨¨§¥¤§¤§§¨§©¦
,äkæ äðBáìe"dUrze"çwøî úøè÷ §¨©¨§©£¤§Ÿ¤§ª¨

.íéç÷Bøä äNòîkiMíénqä §©£¥¨§¦¦©©¦



סט `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
ּכמֹולרּבֹות  אחד עֹוד הרי ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹ

והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעׂשר,
ׁשמֹונה, הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָֹֹמֹור
הּקֹוׁשט  לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד אחד, ונרּד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהּׁשּבלת
ּכרׁשינה  ּבֹורית עׂשר. אחד הרי והּקּנמֹון, ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָוהּקּלּופה,
ׁשּתהא  ללּבנּה, הּצּפרן את ׁשפין ּבֹו אּלא נקטר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינֹו

È‰È‰.נאה  „·a „a∑ ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ָָ«¿«ƒ¿∆ְְִִֵַַָָָָָ
ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ּבמׁשקל, מׁשקל ׁשוין ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָָיהיּו
החלּבנה  והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל ְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמׁשקלֹו
'ּבד' ּולׁשֹון מנה. ׁשבעים ׁשבעים מׁשקל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָוהּלבֹונה,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני ה נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
זה  .ּכמֹו ְֶ

(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

onXA dlrnl mixMfPd(c"kÎb"k miwEqRA), ©¦§¨¦§©§¨©¤¤©§¦

äc÷å ïîp÷å øBøc øîoiqpkp,úøèwa ¨§§¦¨Ÿ§¦¨¦§¨¦©§Ÿ¤
íNá äð÷e"dRlTd" `Ed iYrC lr §¥Ÿ¤©©§¦©§¦¨

"ipiv`xC" `Ede ,minkg DA ExiMfdW¤¦§¦¨£¨¦§§¨¦¦
oFWlA`xnBd oFWlA oke ,iaxrzAW) §¨£¨¦§¥¦§©§¨¨©¨

(:d"q`Ede ,äð÷miOQde .mipTd zEncM §¨¤¦§©¨¦§©©¦
od siqFdl dESWíkøëå cøð úìaL ¤¦¨§¦¥¦Ÿ¤¥§§§©§Ÿ

èLBwäåilE`e ,minkg EpXX dn itl §©§§¦©¤¨£¨¦§©
dN`A `N` aEzMA `citw oi ¥̀§¦¨©¨¤¨§¥¤
ltMW dOA la` ,xiMfdW drWYd©¦§¨¤¦§¦£¨©¤¤¨©
wx ciRwi `l miOq cFr FA siqFdl§¦©¦Ÿ©§¦©

íNaadUrIW.çwøî úøè÷xSwe ©Ÿ¤¤¥¨¤§Ÿ¤§ª¨§¦¥
ipRn mixg`d ilwWnaE EdUrnA§©£¥§¦§§¥¨£¥¦¦§¥

.gwFx dUrnM EPUrIW dESW¤¦¨¤©£¤§©£¥¥©
äàøðådN`A minkg ExgAW il §¦§¨¦¤¨££¨¦§¥¤

xiWA ExMfdW ipRn ,dWlXd©§¨¦§¥¤ª§§§¦
mixiXd(.c"i ,'c),zFld`e mMxke Cxp , ©¦¦¥§§§©§Ÿ©£¨

ipRn ,miAx oFWlA EP`xwi .hWTd `Ede§©§§¦§¨¤¦§©¦¦§¥
dPde .xOde wFzOd oipin ipW `EdW¤§¥¦¦©¨§©©§¦¥
mr xnE dpFalE oFnPwe dpw ,mW xiMfd¦§¦¨¨¤§¦¨§¨Ÿ¦

xn`e ,dWlXd dN`(mW)iW`x lM mr , ¥¤©§¨§¨©¨¦¨¨¥
lM md dPde ,dCTd `iadl minUa§¨¦§¨¦©¦¨§¦¥¥¨

dNgY xiMfde .zxhTd ipOqwEqR mW) ¦¨¥©§Ÿ¤§¦§¦§¦¨¨¨

(.b"ishp `iadl ,micxp mr mixtM ,§¨¦¦§¨¦§¨¦¨¨
dpAlge zlgWEiM ,mitxU mdW §¥¤§¤§§¨¤¥§¨¦¦

Dz` Yxtke ,on mixtM(.c"i ,'e ziW`xA), §¨¦¦§¨©§¨Ÿ¨§¥¦

xn` inlWExid mBxznde .wAcp sxÜ¨¦§¨§©§©§¥©§©§¦¨©
zFld`e(.c"i ,'c y"dy),oeF`El`l iqw` , ©£¨©§¦©¨

inFx oFWlA `xwPd aFHd urd `Ede§¨¥©©¦§¨¦§¦
,zinx`A ur iqw` iM ,oiaEl `bpil¦§¨¦¦©§¦¥©£¨¦
oM `xwp oei oFWlaE ,FnWM o`El`l©¨¦§¦§¨¨¦§¨¥
l` iaxrA FnW oke ,oi`El iqw` WOn©¨©§¦¦§¥§©£¨¦¤
mild`M mBxY qElwp` la` .aihxEr§¦£¨ª§§¦§¥©£¨¦

'd rhp(.'e ,c"k xAcOA)cgi `l ,`InqaM : ¨©©¦§¨§ª§©¨Ÿ¦¥
.mW Fl¥

,óèðixv `Ed(.`"i ,b"n .d"k ,f"l ziW`xA). ¨¨¢¦§¥¦

,i"Xx WExtA aEzkeéøväå §¨§¥©¦§©¢¦

ixFwlre ,["dw`ixh"] ("`bixh") Fl o ¦§¦¨§¦¨¨§©
ivrn shFPd sxU `N` Fpi`W mW¥¤¥¤¨§¨©¥¥£¥

iExw shTd.óèð`Ed m` iYrci `le ©§¨¨¨¨§Ÿ¨©§¦¦
iM ,Fl WgM ciBOd F` ,mixtFq zErḧ§¦©©¦¦¥¦
`id la` ,cg` mq dPpi` "dw`ixHd"©§¦¨¨¥¤¨©¤¨£¨¦
xF`U DA qpMi ,daMxdd zAx zgwxn¦§©©©©©©§¨¨¦¨¥¨§
EqpMi iM ,miUnxE mivwW xUaE WacE§¨§©§¨¦§¨¦¦¦¨§
iM ,drt`d xUaE miAxwrd wa` DÄ£©¨©§©¦§©¨¤§¤¦
oei oFWlA qx`d iM ,oM z`xwp Kkl§¨¦§¥¥¦¨¤¤¦§¨¨
dIwxh :cEnlY oFWlA oke .w`ixY§¦¨§¥¦§©§¦§©¨

`iEg(:h"w zAW)zgwxOd dxMfd oke , ©¨¨©¨§¥ª§§¨©¦§©©
dtEB dilkl dw`ixEh iM ,mpFWlA¦§¨¦¦¨¨§ª§¨¨

(:`"n mixcp)qpMIW dlilge ,úøèwaxUA §¨¦§¨¦¨¤¦¨¥©§Ÿ¤§©
,aizkE ,WacE xF`UE miUnxE mivwW§¨¦§¨¦§§¨§¦
EPOn Exihwz `l WaC lke x`U lk iM¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦¦¤

(.`"i ,'a `xwIe). ©¦§¨

ìáàshFPd onW oirM sxVd `Ed ixSd £¨©¢¦©¨¨§¥¤¤©¥
oFWlA `xwPd oFnqlAd urn¥¥©§©§©¦§¨¦§

EpipXX dn `Ede ,shw minkgzFzixM) £¨¦§¨§©¤¨¦§¦

(.'eixSd xnF` l`ilnB oA oFrnW oAx :©¨¦§¤©§¦¥¥©¢¦
,shTd ivrn `Ad sxU `N` Fpi ¥̀¤¨§¨©¨¥£¥©§¨
mixaFXW xEarA shw EdE`xwi `OWe§¤¨¦§§§¨©£¤§¦
dtihTdn af ixSde mgd iniA eitpr£¨¨¦¥©Ÿ§©¨¦¨¥©§¦¨
dOA wxtA `xnBA Exn`e .`idd©¦§¨§©§¨¨§¤¤©¤

oiwilcn(.e"k zAW)xfrl` oA oFrnW iAx , ©§¦¦©¨©¦¦§¤¤§¨¨
'x did oke ,ixSA oiwilcn oi` xnF`¥¥©§¦¦©¢¦§¥¨¨
`N` Fpi` ixSd xnF` xfrl` oA oFrnW¦§¤¤§¨¨¥©¢¦¥¤¨
i`n FA EWxtE ,shTd ivrn `Ad sxU§¨©¨¥£¥©§¨¥§©
`OW dxfB scFp FgixW ipRn `nrh©£¨¦§¥¤¥¥§¥¨¤¨
aFHd onXd `Ed dPde .EPOn wRYqi¦§©¥¦¤§¦¥©¤¤©

.xMfPd aEWgd¤¨©¦§¨
éðàåz`kp mBxY qElwp` iM ,DnY ©£¦¨¥©¦ª§§¦§¥§Ÿ

hle ixvE(.d"k ,f"l ziW`xA)srW , §¦¨Ÿ§¥¦§©
ixv hrn oke ,shwE(.`"i ,b"n mW),shw : §©§¥§©¢¦¨§©

shp mBxze(o`M)mBxY `le ,`tFhp :óèð §¦§¥¨¨¨§¨§Ÿ¦§¥¨¨
mFwn lkA ixv mBxY ozpFie .ixSM©¢¦§¨¨¦§¥¢¦§¨¨

(.f"i ,f"k l`wfgi .'g ,`"p .`"i ,e"n Edinxi),sirW , ¦§§¨§¤§¥§¦

:cEnlY oFWNn dgWn onW oFWl `Ede§§¤¤¦§¨¦§©§
`rvA `tiW dil iCar(:`"iw oiNg)`Ede , ©§¥¥¦¨¦§¨ª¦§

dil siIWC ,`tirW ,o"ird rNan§ª¨¨©¦§¦¨§©¥¥
dinEtA `pin `Eddn(.f"h dviA).sirWC , ¥©¦¨§¥¥¨§¨¦

FixtE ixSd oli` iM mYrCn d`xPde§©¦§¤¦©§¨¦¦¨©¢¦¦§
mWM ,WcTd oFWlA ixv E`xTi mdipW§¥¤¦¨§¢¦¦§©Ÿ¤§¥
,miAx mzlEfe bFxz`e oFOxe dp`Y§¥¨§¦§¤§§¨¨©¦
onW lkl mW `Ed mlv` z`kPde§©§Ÿ¤§¨¥§¨¤¤
z` m`xIe :xn` KklE ,mVanE aEWg̈§ª¨§¨¨©©©§¥¤

dzkp ziA lM(.b"i ,'k 'aÎmikln)xvF`dW , ¨¥§ŸŸ§¨¦¤¨¨
FnW lr `xTi aFHd onXd FA xW £̀¤©¤¤©¦¨¥©§
z`e :aEzM mWe ,dNbQd xgan `EdW¤¦§©©§ª¨§¨¨§¥
zgpnA qElwp` xn` KklE ,aFHd onW¤¤©§¨¨©ª§§§¦§©

sqFi(.`"i ,b"n ziW`xA),srW ,Fl E`iadW ¥§¥¦¤¥¦§©
,dGd aEWgd onXd zgiWn mW `EdW¤¥§¦©©¤¤¤¨©¤
`xwPd ixSd `EdW urd itprn E`iade§¥¦¥©§¥¨¥¤©¢¦©¦§¨
aEzMd xiMfIWM zFnFwn x`WaE .shw§¨¦§¨§§¤©§¦©¨
,gaWlE dtExzl EPxiMfie FCal ixv¢¦§©§©§¦¤¦§¨§¤©

crlBA oi` ixSd ,oFbM(.a"k ,'g dinxi), §©¢¦¥©¦§¨¦§§¨

`EdW onXd lr ozpFi FzF` mBxzi§©§¥¨¨©©¤¤¤
qElwp` mBxze .srW:óèð,"`tFhp" §©§¦§¥ª§§¨¨§¨

xEarA oM `xwPW dGd onXd `Ede§©¤¤©¤¤¦§¨¥©£
o`M oi`e .mitprd ixaXn shFp `EdW¤¥¦¦§¥¨£¨¦§¥¨
zxhTA EPpi` iM ,srW FnBxzl mFwn̈§©§§§©¦¥¤©§Ÿ¤

dWn iAx axl izi`xe .dgiWnlzFkldA) ¦§¦¨§¨¦¦¨©©¦¤§¦§

(.'c ,'a WCwOd ilMur zxhTA qipkOW §¥©¦§¨¤©§¦©§Ÿ¤¥
cEr" iaxrA `xwPd xMfPd oli`d̈¦¨©¦§©©¦§¨©£¨¦
b"ayx iM xEaQW d`xp ,"o`qlA©©©¦§¤¤¨¦
shFPd sxU `N` Fpi` ixSd xn`W¤¨©©¢¦¥¤¨§¨©¥
oi`W xnFle wlgl `A shTd ivrn¥£¥©§¨¨©£Ÿ§©¤¥
Fpi` `Ed iM ,zxhTd ipnnQn ixSd©¢¦¦©§¨¥©§Ÿ¤¦¥
FA qpkp sxVd oi` zxhTaE ,sxU `N ¤̀¨§¨©§Ÿ¤¥©§¨¦§¨

.Fnvr shTd `N`dl dxez ¤¨©§¨©§
(äì).Lã÷ øBäè çlîî`dIW §ª¨¨Ÿ¤¤§¥

FnM ,zinFcq glnA "gEln"¨©§¤©§¦§
Exn`W(.'e zFzixM).rax zinFcq gln : ¤¨§§¦¤©§¦Ÿ©

zFUrl dvxi ,"axrn" mBxY qElwp`e§ª§§¦§¥§Ÿ¨¦§¤©£



yz`ע ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÁlÓÓ∑ ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', ּכתרּגּומ ֹו: ¿À»ְְְְְִֵֶַַָָָָ

לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה, א)יפה :(יונה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָ
הּמּלחים", כז)"וּייראּו על (יחזקאל ,"וחבלי מּלחי" ְְְִִִִַַַַַַַָָֹ

את  ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַׁשם

לערבן  טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָהּספינה,
יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָעם

ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑ ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆
יהיה,ממּלח  וטהֹור יהיה יהיה, .וקדׁש ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑ יֹום ׁשּבכל קטרת היא ¿»«»ƒ∆»¿ְְִֶֶָֹ

הּמזּבח ויֹום, מֹועד ׁשעל ּבאהל ׁשהּוא .הּפנימי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
‰nL EÏ „Úe‡ ¯L‡∑ ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי ּכל ¬∆ƒ»≈¿»»ְֲִֵֶֶַָ

,מקֹום ל לאֹותֹו קֹובעם .אני ְְְֲִָָ

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ אּלא ׁשּלא .לׁשמי ּתעׂשּנה ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

(çì)úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
:åénòîñ ¥«©¨«

i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
:äãeäé ähîì§©¥¬§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑ ּבצלאל מלאכּתי,לעׂשֹות .את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

çlîîmNM miOQd dUrIW ,"gFOp" §ª¨¦©¤©£¤©©¦ª¨
cr dti dti miaxrnE c`n miwEgW§¦§Ÿ§Ÿ¨¦¨¤¨¤©
:oFWNn ,mdn mq xMi `le mignp EidIW¤¦§¦§¦§Ÿª©©¥¤¦§

Eglnp oWrM minW iM(.'e ,`"p dirWi),oke , ¦¨©¦¤¨¨¦§¨§©§¨§¥
migln iFlaE(.`"i ,g"l dinxi)ixR ux` , §¥§¨¦¦§§¨¤¤§¦

dglnl(.c"l ,f"w miNdY)oipr mNM , ¦§¥¨§¦¦ª¨¦§©
oFWl iM WxR i"Xxe .dilkE dzgWd©§¨¨§¨¨§©¦¥©¦§

çlîîozwigWA dti "axrn" `dIW §ª¨¤§¥§Ÿ¨¨¤¦§¦¨¨
KigNn :Fl dnFC `iade ,df mr df¤¦¤§¥¦¤©¨©¦

Lilage(.f"k ,f"k l`wfgi)mdW mW lr , §Ÿ§¨¦§¤§¥©¥¤¥
oibidpOWM zFhFWOA miOd oikRdn§©§¦©©¦©§§¤©§¦¦
miviA sMA KRdOW mc`M ,dpitQd z ¤̀©§¦¨§¨¨¤§©¥©©¥¦

.dti oaxrl mitExh§¦§¨§¨¨¤
ìòåmigNn mipRQd inkg E`xwp iYrC §©©§¦¦§§©§¥©©¨¦©¨¦

mId mrh mircFi mdW xEarA©£¤¥§¦©©©¨
FzEgilnA miWiBxOd md EN`M§¦¥©©§¦¦¦§¦
didi izn mircFId xnFlM ,FzEwiznaE¦§¦§©©§¦¨©¦§¤

`Ed izn F` ,mId iklFdl zF`pe wFzn̈§¨§§¥©¨¨©
zFhFWOd iUtFY oi`e .mdl xne rx©¨©¨¤§¥§¥©¨
:xFvA aEzM ixdW ,migNn mi`xwp¦§¨¦©¨¦¤£¥¨§
ipwf ,Kl mihW Eid cex`e oFciv iaWFi§¥¦§©§©¨¨¦¨¦§¥
lM KwcA iwifgn Ka Eid dinkge lab§©©£¨¤¨¨¨©£¦¥¦§¥¨

Ka Eid mdigNnE mId zFIp`,f"k l`wfgi) ¢¦©¨©¨¥¤¨¨§¤§¥

(.'hÎ'gmId ircFi mipwGd mipRQd iM ,¦©©¨¦©§¥¦§¥©¨
mdizFIp`n Ecxie :aizkE ,migNn md¥©¨¦§¦§¨§¥¢¦¥¤
mId ilag lM migNn hFWn iUtY lMŸŸ§¥¨©¨¦ŸŸ§¥©¨

Ecnri ux`d l`(.h"k ,f"k l`wfgi)dPd , ¤¨¨¤©£Ÿ§¤§¥¦¥
,migNOde ,hFWn iUtFY ,dWlW md¥§¨§¥¨§©©¨¦

dglnl ixR ux` ,oke .milaFgdemiNdY) §©§¦§¥¤¤§¦¦§¥¨§¦¦

(.c"l ,f"wglOd mFwOW ,dgEln ux`l ,§¤¤§¨¤§©¤©
i `l,mFcqA aEzMW oiprM ,ginv Ÿ©§¦©§¦§¨¤¨¦§

rxGz `l Dvx` lk dtxU glne zixtB̈§¦¨¤©§¥¨¨©§¨Ÿ¦¨©
gnvz `le(.a"k ,h"k mixaC),aizkE , §Ÿ©§¦©§¨¦§¦

gln drxfIe(.d"n ,'h mihtFW)okYie . ©¦§¨¤¨¤©§¦§¦¨¥

oWrM minW ikA sqFp c"nNd didIW¤¦§¤©¨¤¨§¦¨©¦¤¨¨
Eglnp(.'e ,`"p dirWi),Egnp xnFl dvxie , ¦§¨§©§¨§¦§¤©¦§

miO`lA :FnM(.e"h ,c"n miNdY)op`lW FNM §©§ª¦§¦¦ª©§£¨
eilWe(.b"k ,`"k aFI`).el dxez §¨¥¦

ìäàa úãòä éðôì äpnî äzúðå (åì)§¨©¨¦¤¨¦§¥¨¥ª§Ÿ¤
.ãòBîxiMfdW WxtPW okYi ¥¦¨¥¤§¨¥¤¦§¦

xn` ,zxhTd dUrn lM o`kA aEzMd©¨§¨¨©£¥©§Ÿ¤¨©
"xihwIW"úeãòä éðôì äpnîWcwA ¤©§¦¦¤¨¦§¥¨¥§Ÿ¤

mFi lW zxhw `Ede ,miWcTd©¨¨¦§§Ÿ¤¤
"xihwie" ,mixERMdãòBî ìäàa äpnî ©¦¦§©§¦¦¤¨§Ÿ¤¥

,mFi lkAänL Eì ãòeà øLàåxfgi §¨©£¤¦¨¥§¨¨©£Ÿ
lr.úeãòäiM xiMfIW okYieäpnî ïzé ©¨¥§¦¨¥¤©§¦¦¦¥¦¤¨

oFx` iptl gPn `EdW inipRd gAfOA©¦§¥©©§¦¦¤ª¨¦§¥£
,úeãòä(ldwIe) zWxtA xn`i ok iM ¨¥¦¥Ÿ©§¨¨©©©§¥
[icEwR](.'d ,'n oNdl).fl dxez §¥§©¨

ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø (â-á)§¥¨¨¦§¥§©§¥¤
.øeç ïá éøeà,dWnl mXd xn` ¦¤¨©©¥§¤



עי `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(â)äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ּדברים ∑e·˙·e‰.מה מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
הּקדׁש∑Ú„·e˙.ׁשּלמד  .רּוח ֶַָ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:äëàìî-ìëa§¨§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון "חרׁש(ישעיה : «¬…∆ְְָָָֻ
אבנים  ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס ְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָחכם",

'נּגר' קרּוי עץ וחרׁש 'אמן', ∑lÓÏ‡˙.קרּוי ְֵַָָָָָָָ¿«…

לעׂשֹות  ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָלהֹוׁשיבּה
ועביּה האבן מֹוׁשב למּדת .הּמׁשּבצת ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

(å)Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

:Eúéeö øLà-ìk úà¥−¨£¤¬¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ חכמה ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר אׁשר ועֹוד ּכל את "ועׂשּו , ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

צּוית". ִִִ

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ Ïk ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,íLá éúàø÷ äàøxn` dWnE §¥¨¨¦§¥¤¨©
,l`xUilíLa 'ä àø÷ eàø,d"l oNdl) §¦§¨¥§¨¨§¥§©¨

(.'lmikExR mixvnA l`xUi iM ,mrHde .§©©©¦¦§¨¥§¦§©¦§¦
Ecnl `l ,mipalE xng zcFarA©£©Ÿ¤§¥¦Ÿ¨§
mipa` zWxge adfe sqM zk`ln§¤¤¤¤§¨¨©£¤£¨¦
`Ed dPde .llM mzF` E`x `le zFaFh§Ÿ¨¨§¨§¦¥
lFcB mkg mc` mdA `vOIW `lR¤¤¤¦¨¥¨¤¨¨¨¨¨
aWFge ure oa` zWxgaE adfaE sqkA§¤¤§¨¨©£¤¤¤¨¥§¥
iptl micnFNA s` iM ,bxF`e mwFxe§¥§¥¦©©§¦¦§¥
zFIpO`d lkA iwA `vOi `l minkg£¨¦Ÿ¦¨¥¨¦§¨¨ª¨ª

A mdA milibxE mircFIde ,mNM`a ª¨§©§¦§¦¦¨¤§Ÿ
ElkEi `l Wtxe hihA cinY mdici§¥¤¨¦§¦¨¤¤Ÿ§
,cFre .dtie dTC zEpO` odA zFUrl©£¨¤ª¨©¨§¨¨§

lFcB mkg `EdWäðeáúa äîëça ¤¨¨¨§¨§¨¦§¨
úòãáeeilM lke oMWOd cFq oiadl §©©§¨¦©¦§¨§¨¥¨

.EfnxI dn l`e EEv dOl̈¨ª§¤©¦§Ÿ
ïëìå`lRd d`xIW dWnl mXd xn` §¨¥¨©©¥§¤¤¦§¤©¤¤

`Ed iM rcie ,dGdBúBà àlî ©¤§¥©¦¦¥
íéäìà çeøxEarA dN` lM zrcl ©¡Ÿ¦¨©©¨¥¤©£

eiptNn oFvx did iM ,oMWOd dUrIW¤©£¤©¦§¨¦¨¨¨¦§¨¨
FcFakle ,xAcOA oMWOd zFUrl©£©¦§¨©¦§¨§¦§
W`xn zFxFCd `xFw `Ed iM ,F`xA§¨¦¥©¥Ÿ

(.'c ,`"n dirWi)ohAa LxS` mxhA ,KxcM , §©§¨§¤¤§¤¤¤¨§©¤¤
LiYWCwd mgxn `vY mxhaE LiYrci§©§¦§¤¤¥¥¥¤¤¦§©§¦

(.'d ,'` dinxi),dGd oFWNaE .'ä ék eàø ¦§§¨©¨©¤§¦
ïúð àeä ïk ìò úaMä íëì ïúð̈©¨¤©©¨©¥Ÿ¥

íéîBé íçì éMMä íBia íëìlirl) ¨¤©©¦¦¤¤¨¦§¥

(.h"k ,f"h.
eðéúBaøìeWxcn dfA(.'a ,'n x"eny), §©¥¨¤¦§¨

lW Fxtq FzF` d`xd¤§¨¦§¤
cg` lM Fl xn`e oFW`xd mc`̈¨¨¦§¨©¨¤¨
l`lvA s`e ,drW DzF`n eiYpwzd¦§©§¦¥¨¨¨§©§©§¥
,xn`PW ,FzF` iYpwzd drW DzF`n¥¨¨¨¦§©§¦¤¤¡©

.ìàìöa íLá éúàø÷ äàø`Ede §¥¨¨¦§¥§©§¥§
Exn` cFre .iYWxRW oiprM(.d"p zFkxA), ¨¦§¨¤¥©§¦§¨§§¨

zFIzF` sxvl l`lvA did rcFi¥©¨¨§©§¥§¨¥¦
iM ,oiprde .ux`e minW odA E`xaPW¤¦§§¨¤¨©¦¨¨¤§¨¦§¨¦
oianE rcFId `Ede EN`A fnxi oMWOd©¦§¨¦§Ÿ§¥§©¥©¥¦

.FcFqc dxez



yz`עב ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ ׁשם כט)טהֹורזהב על .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְֲִִֵֶ
לפי  מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמקרא,

הּכהן ׁשּנאמר  לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
הם  הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואתּֿבגדי
האמּורים  ׁשני, ותֹולעת והארּגמן הּתכלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבגדי

מּסעֹות ד)ּבפרׁשת ּתכלת",(במדבר ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּתֹולעת  ּבגד עליהם "ונתנּו ארּגמן", ּבגד עליו ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ"ונתנּו

ׁשּנאמר ּדברי, ונראין לט)ׁשני". הּתכלת (לקמן "ּומן : ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָ

לׁשרת  ׂשרד בגדי עׂשּו הּׁשני ותֹולעת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָוהארּגמן
ּכהּנה  ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻּבּקדׁש",
ׁשני  ּתֹולעת אֹו ארּגמן מהם ּבאחד מצינּו לא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמדּבר,

ׁשׁש ‰O¯„.ּבלא È„‚a∑ עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְֵֹƒ¿≈«¿»ְְְֲִֵָָ
ּדמיֹון  לֹו ואין ׁשּמּוׁשא', 'לבּוׁשי ּכתרּגּומֹו ְְְְְְִִֵֵֵַָוׁשרּות,
ׁשל  ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָּבּמקרא.

ותרּגּום  "מכּבר","קלעים" ּבמחט,ׁשל ארּוגים ׁשהיּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
ּבלע"ז  לצידי"ן נקבים, נקבים .עׂשּויים ְְְֲִִִַַָָ

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(é).ãøOä éãâa úàådOl iYrci `l §¥¦§¥©§¨Ÿ¨©§¦¨¨
micbAd zFUrl dNgY dEv `lŸ¦¨§¦¨©£©§¨¦
zk`ln lkA dUr xW`M ,dN`d̈¥¤©£¤¨¨§¨§¤¤
did iM ,eipaE oxd` icbaaE oMWOd©¦§¨§¦§¥©£Ÿ¨¨¦¨¨
lilM cbA ziUre" Fl xn`IW iE`ẍ¤Ÿ©§¨¦¨¤¤§¦
onBx` cbaE oFx`d FA zFQkl zlkY§¥¤§©¨¨¤¤©§¨¨
ipW zrlFY cbaE gAfOd FA zFQkl§©©¦§¥©¤¤©©¨¦
dEvi xW`M dYre ,"oglXd FA zFQkl§©©ª§¨§©¨©£¤§©¤
x`W mr mzF` llki miUFrd z ¤̀¨¦¦§Ÿ¨¦§¨
`citw mdA dzid `l ilE`e .dk`lOd©§¨¨§©Ÿ¨§¨¨¤§¥¨

mpFvxM mzF` EUrieãøN éãâaoiOn §©£¨¦§¨¦§¥§¨¦¦
on EUr mde ,FCal cg`úìëzä ¤¨§©§¥¨¦©§¥¤
.éðMä úòìBúå ïîbøàäåEvx `le §¨©§¨¨§©©©¨¦§Ÿ¨

ixg`e .mzFnM cAkp EPpi` iM WWA§¥¦¥¤¦§¨§¨§©£¥
didIW mXd dvx ok EUrPWúìëzä ¤©£¥¨¨©¥¤¦§¤©§¥¤

,oFx`lïîbøàäå,gAfOléðMäå ¨¨§¨©§¨¨©¦§¥©§©¨¦
oglXl(.b"iÎ'e ,'c xAcOA),mdl wiRqd okle ©ª§¨©¦§¨§¨¥¦§¦¨¤

lr dEv xW`M dxvwA d`ESd©©¨¨¦§¨¨©£¤¦¨©
EUri mYrcl iM ,miUFrd.ãøOä éãâa ¨¦¦§©§¨©£¦§¥©§¨

epðéàåiEUr dQknd cbA didIW oEbd §¥¤¨¤¦§¤¤¤©§©¤¨
la` ,i"Xx ixacM miawp miawp§¨¦§¨¦§¦§¥©¦£¨
oin mzFid xEarA ,"cixU" oFWNn `Ed¦§¨¦©£¡¨¦

.`"x ixacM ,cg ¤̀¨§¦§¥
ézáúëålke .i"Xx zHW itl oiprd df §¨©§¦¤¨¦§¨§¦¦©©¦§¨

mrH dn iM ,il deW EPpi` df¤¥¤Ÿ¤¦¦©©©

EUrie dWnl `Ed KExA WFcTd xn`IW¤Ÿ©©¨¨§¤§©£
ilA dcixVd icbA F` mirlTd icbA¦§¥©§¨¦¦§¥©§¦¨§¦
,d`n F` mipW ,Eidi dOM Fl x`aIW¤§¨¥©¨¦§§©¦¥¨
,EUri dOle ,mAgx dOke mMx` dOke§©¨¨§¨§©¨¨§¨§¨¨¥¨
,cFre .dGd xEACA llM oaEn oiprd oi`e§¥¨¦§¨¨§¨©¦©¤§
.oxd` icbA mcw mlFrl mzF` xiMfOW¤©§¦¨§¨Ÿ¤¦§¥©£Ÿ

mrH dn ,cFreìLãwa úøL,d"l oNdl) §©©©§¨¥©Ÿ¤§©¨

(.`"n .'` h"l .h"izcFar lr fnxi df iM ,¦¤¦§Ÿ©£©
F` ,xnF`W FnM ,WcTA zFpAxTd©¨§¨©Ÿ¤§¤¥

WcTA zxWl gAfOd l` mYWbalirl) §¦§¨¤©¦§¥©§¨¥©Ÿ¤§¥

(.b"n ,g"kcrFn ld` l` `ai xW` ,oke ,§¥£¤¨Ÿ¤Ÿ¤¥
WcTA zxWl(.'l ,h"k mW)zcFar lr `l , §¨¥©Ÿ¤¨Ÿ©£©

,aEzM iM ,cFre .`VnE uEgúà eNòå ©¨§¦¨§¨¥
ãòBî ìäà úà Eúéeö øLà ìk'Fbe ¨£¤¦¦¦¥Ÿ¤¥§

(.'fÎ'e miwEqR)ãøOä éãâa úàåcrìëk §¦§¥¦§¥©§¨©§Ÿ
eNòé Eúéeö øLà(.`"iÎ'i miwEqR)`le , £¤¦¦¦©£§¦§Ÿ

.llM cxVd icbA lr dNgY FzF` dEv¦¨§¦¨©¦§¥©§¨§¨
äìBòäåiM ,EpizFAx ixaCnéãâa §¨¤¦¦§¥©¥¦¦§¥

ãøOädPdM icbA md ©§¨¥¦§¥§ª¨
`nFi zkQnA df xMfde ,mnvr(.a"r). ©§¨§ª§©¤§©¤¤¨

WxtPW oFkPd oM m`e,ãøOä éãâa §¦¥©¨¤§¨¥¦§¥©§¨
éãâacgizIW micbA xnFlM ,"cEgId" ¦§¥©¦§©§¨¦¤¦§©¥

.eig`n lFcBd mrd cg` mzWialA¦§¦¨¨©©¨¨©¨¥¤¨
`xw 'd xW` micixVaE :oke(.'d ,'b l`Fi), §¥©§¦¦£¤Ÿ¥¥

mdn EcxU micixVd(.'k ,'i rWFdi)on , ©§¦¦¨§¥¤§ª©¦

cixUe hilR(.c"i ,c"n dinxi)icbal fnxie . ¨¦§¨¦¦§§¨§¦§Ÿ§¦§¥
wx mWAli `NW ,oM m`xwie ,oxd ©̀£Ÿ§¦§¨¥¥¤Ÿ¦§§¥©
odMd eixg`e ,eiIgA oxd` ,FxFcA cigï¦§©£Ÿ§©¨§©£¨©Ÿ¥
onW FW`x lr wSi xW` lFcBd©¨£¤ª©©Ÿ¤¤
micbAd z` WAll Fci `NnE dgWOd©¦§¨¦¥¨¦§¤©§¨¦

(.'i ,`"k `xwIe)oxd` icbA xiMfi aEzMde . ©¦§¨§©¨©§¦¦§¥©£Ÿ
cFakl ,xn`W FnM ,cFaM KxC mlFrl§¨¤¤¨§¤¨©§¨

zx`tzlE(.'a ,g"k lirl)Wcw icbA ,mW) §¦§¨¤§¥¦§¥Ÿ¤¨

(.'c ,g"kWcTd xfp adGd uiv ,,'g `xwie) ¦©¨¨¥¤©Ÿ¤©¦§¨

(.'hm`xw oM lre ,,ãøOä éãâaicbA §©¥§¨¨¦§¥©§¨¦§¥
,mrh dfe .zEklnãøOä éãâa úà ©§§¤©©¤¦§¥©§¨

ìïøäàì Lãwä éãâa úà Lãwa úøL §¨¥©Ÿ¤¤¦§¥©Ÿ¤§©£Ÿ
ïäkä"l oNdl)(.h"i ,doke .x`al aW iM , ©Ÿ¥§©¨¦¨§¨¥§¥
xn`i(.`"n ,h"l oNdl)z` E`iaIe zWxtA Ÿ©§©¨§¨¨©©¨¦¤

.oMWOd©¦§¨
äîezWxtA o`kA xn`Xäàø ©¤¨©§¨§¨¨©§¥

úàå ãøOä éãâa úàå ,éúàø÷̈¨¦§¥¦§¥©§¨§¤
,ïäkä ïøäàì Lãwä éãâaFnrh ¦§¥©Ÿ¤§©£Ÿ©Ÿ¥©£

,zFlrn iYW icbA mdWãøOä éãâa ¤¥¦§¥§¥©£¦§¥©§¨
,Lãwä éãâáewx mWAli `NW ciBdl ¦§¥©Ÿ¤§©¦¤Ÿ¦§§¥©

mrd cg`ì Bàáa.Lãwa úøLipRnE ©©¨¨§Ÿ§¨¥Ÿ¤¦§¥
o`M xiMfd `NWì,Lãwa úøLsiqFd ¤Ÿ¦§¦¨§¨¥©Ÿ¤¦

mdW x`al.Lã÷ éãâáe ãøN éãâa §¨¥¤¥¦§¥§¨¦§¥Ÿ¤
.aEzMA zFxzi oi"ee dOM E`A cFre§¨©¨¨¦§¥©¨

,WExtEúòìBúå ïîbøàäå úìëzä ïîe ¥¦©§¥¤§¨©§¨¨§©©



עג `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
ô :eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשהקטרת לצר ׁשהּוא .ההיכל ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑ֿאףֿעל ואּתה, ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְַַַָ

מלאכת  על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי יקל הּמׁשּכן,ּפי אל ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני.C‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«

e¯ÓLz È˙˙aL רדּופין ∑‡˙ ׁשּתהיּו אףֿעלּֿפי ∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ
מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוזריזין

ו"רּק"ין  "אּכ"ין מּמלאכת ּכל ׁשּבת למעט מעּוטין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ÌÎÈÈ·e.המׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְָ

יֹום  את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיא
למנּוחה  ה'∑Ú„Ï˙.מנּוחתי אני "ּכי ּבּה, האּמֹות ְְִִָָ»««ֲִִָָֻ

."מקּדׁשכם  ְְִֶַ

(ãé)íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑יׁש והתראה אם התראה ∑ÎÂ¯˙‰.עדים ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ì ãøN éãâá eNò éðMäLãwa úøL ©¨¦¨¦§¥§¨§¨¥©Ÿ¤
(.'` ,h"l oNdl)icEwt dN` x`an `EdW , §©¨¤§¨¥¥¤§¥

sqMaE adGA oFAWg ozpe ,oMWOd©¦§¨§¨©¤§©¨¨©¤¤
EUr dnE ,l`xUi E`iad dOM zWgPaE©§¤©¨¥¦¦§¨¥¤¨
xn` KM xg`e ,mzEaiWg xEarA ,odÄ¤©££¦¨§©©¨¨©

iMúòìBúå ïîbøàäå úìëzä ïî ¦¦©§¥¤§¨©§¨¨§©©
éãâá eNò íäì àáeä øLà éðMä©¨¦£¤¨¨¤¨¦§¥

,ãøNiM ,WXd xiMfd `le .siqFd `l §¨Ÿ¦§Ÿ¦§¦©¥¦
dAxd EPOn E`iad ilE`e .aEWg EPpi ¥̀¤¨§©¥¦¦¤©§¥

:x`al aWe .xizFdeéãâa úà eNòiå §¦§¨§¨¥©©£¤¦§¥
'ä äeö øLàk ïøäàì øLà Lãwä©Ÿ¤£¤§©£Ÿ©£¤¦¨

áäæ ãôàä úà Nòiå ,äLî úà'Fbe ¤¤©©©¤¨¥Ÿ¨¨§
(.'aÎ'` ,h"l oNdl).`i dxez §©¨

.eøîLz éúúaL úà Cà (æé-âé)s` ©¤©§Ÿ©¦§Ÿ©
zEfixfA oitEcx EidYW iR lr©¦¤¦§§¦¦§¦
lM .dipRn zAW dgcY l` dk`lOd©§¨¨©¦§¤©¨¦¨¤¨¨
zAW hrnl ,oihErn oiTxe oik ©̀¦§©¦¦¦§©¥©¨
`le .i"Xx oFWl .oMWOd zk`lOn¦§¤¤©¦§¨§©¦§Ÿ

zFAx Wxcn itl iM ,ilv` oEMzpEpi ¦§©¥¤§¦¦§¦¦§©©¥
iM ,zAXd zxinWA hrni oiTxe oik`A§©¦§©¦§©¥¦§¦©©©¨¦

Ehrni mFwn lkA mlv` mihErOd©¦¦¤§¨§¨¨§©£
hErOd WxcY m`e ,FA dEvnd xaCA©¨¨©§ª¤§¦¦§©¦
xYn didi oMWOd zk`ln oiprA§¦§©§¤¤©¦§¨¦§¤ª¨
dGd hErOd la` .zAWA DzFUrl©£¨§©¨£¨©¦©¤
odA `vFIke Wtp gETtl F` dlinl§¦¨§¦©¤¤§©¥¨¤
Exn` Kke .zAXd z` oigFC odW¤¥¦¤©©¨§¨¨§

`nFi zkQnA(.'d ,'g inlWExi)wtQW oiPnE : §©¤¤¨§©§¦¦©¦¤¨¥
xn` Eda` iAx ,zAW dgFC zFWtp§¨¤©¨©¦£¨¨©

opgFi iAx,eøîLz éúúaL úà Cà ©¦¨¨©¤©§Ÿ©¦§Ÿ
dgFC Dpi`W oMWOd zk`lnE .hErn¦§¤¤©¦§¨¤¥¨¨

.o`kA DA xidfdW ipRn ,zAW©¨¦§¥¤¦§¦¨§¨
ìòåEUrY :xn`i oM `Ed hWRd KxC §©¤¤©§¨¥Ÿ©©£

la` crFn ld` zk`lnéúBúaL §¤¤Ÿ¤¥£¨©§©
eøîLzmipdM zxFzaE .mlFrl`xwIe) ¦§Ÿ§¨§©Ÿ£¦©¦§¨

(.'l ,h"iWCwOd ziA oipA `di lFki ,¨§¥¦§©¥©¦§¨
xnFl cEnlY ,zAW dgFCéúúaL úà ¤©¨©§©¤©§Ÿ©

.'ä éðà eàøéz éLc÷îe eøîLzmrhe ¦§Ÿ¦§¨¦¦¨£¦§©©
,éúúaLdpXd zFzAW iM xEarA ©§Ÿ©©£¦©§©¨¨

.miAx©¦
ìòåxFkfA o`kA dEv ,zn`d KxC §©¤¤¨¡¤¦¨§¨§¨

mcFqA iYfnx xW`M xFnWe,'k lirl) §¨©£¤¨©§¦§¨§¥

(.'gmrh dfe ,éúúaLmdipWA xn`e . §¤©©©§Ÿ©§¨©¦§¥¤
,àéä úBà ék`idWíëéðéáe éðéa ¦¦¤¦¥¦¥¥¤

.úòãì,xn`e,úaMä úà ízøîLe ¨©©§¨©§©§¤¤©©¨
"zxM dilNgnA aIge"(.c"i wEqR)iM , §¦¥¦§©§¤¨¨¥¨¦

xW` midl`d l` aEWY gExdDpzp ¨©¨¤¨¡Ÿ¦£¤§¨¨
(.'f ,a"i zldw)xn`e .mXn zxMY Ffe ,íBiáe Ÿ¤¤§¦¨¥¦¨§¨©©

éòéáMä`EdW'äì Lã÷ ïBúaL úaL ©§¦¦¤©¨©¨Ÿ¤©
(.e"h wEqR)xEarA ,.mlFr cFqi `EdW ¨©£¤§¨

`idW zAXA xiMfdeíìBò úéøawEqR) §¦§¦©©¨¤¦§¦¨¨

(.f"hxn`e xfge ,ïéáe éðéa àéä úBà ék §¨©§¨©¦¦¥¦¥
ìàøNé éða(.f"i wEqR),àéä úBàzAXd §¥¦§¨¥¨¦©©¨

zF` mFIdW ,mrHde ,iriaXd mFIA©©§¦¦§©©©¤©
zAXde.íìBòì úBà àéämrh dfe §©©¨¦§¨§¤©©

.Lôpiå úáLdxzi dnWp `idedviA) ¨©©¦¨©§¦§¨¨§¥¨¥¨

(.f"hWtp FciA xW` mlFr cFqin d`Ad©¨¨¦¨£¤§¨¤¤
ig lM(.'i ,a"i aFI`).zx`an dWxRd dPde . ¨¨¦§¦¥©¨¨¨§Ÿ¤¤

zFxACd zxUrA Dpipr iYfnx xakE§¨¨©§¦¦§¨¨©£¤¤©¦§
(.'g ,'k lirl).oiai liMUOde .gi dxez §¥§©©§¦¨¦



yz`עד ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(åè)éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²

:úîeé úBî úaMä íBéa§¬©©−̈¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑ מרּגֹוע מנּוחת מנּוחת ולא , «««»ְְְְַַַַֹ

ÔB˙aL(עראי: ˙aL∑ לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ ֲָ«««»ְְַַָָָ
יֹום  וכן נפׁש. אכל אפּלּו מלאכה, ּבכל ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָֹׁשאסּור

ּבֹו: ׁשּנאמר כג)הּכּפּורים, היא (ויקרא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ֱִִִֶֶַַַַַָ
נאמר  לא יֹוםֿטֹוב אבל מלאכה. ּבכל אסּור ְְֱֲֶֶַָָָָָָֹלכם",

הּׁשמיני  ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום ּכיֿאם: ְִִִִִַַַַָָּבֹו
ּומּתרים (שם)ׁשּבתֹון" עבֹודה, מלאכת ּבכל אסּורים , ְְֲֲִִֶֶַָָָָֻ

נפׁש) אכל Ï‰'.ּבמלאכת L„˜∑קדּׁשתּה ׁשמירת ְִֶֶֶֶֶֹ…∆«ְְִַָָֻ
ּובמצותי  .לׁשמי ְְְִִִִָ

(æè)-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤
íìBò úéøa íúøãì úaMä: ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

(æé)úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò íéîé̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

ñ :Lôpiå úáL éòéáMä©§¦¦½¨©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑'נֹופׁש' לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְֶַָָ

ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב 'נפׁש', לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָהּוא
ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי הּמלאכה, מ)מּטרח ייעף (ישעיה "לא : ְִִִֶַַַָָָֹֹ

ּפעלֹו וכל ייגע" מנּוחה ּבמאמר ולא הכּתיב , ְְְְְֲֳִִִַָָָָָֹ
לׂשּבר  לׁשמע לעצמֹו? יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

ß '` xc` b"i ipy mei ß

(çé)éðL éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½§¥−
:íéäìû òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçìª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬¡Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְֵָָֻֻ
הּמׁשּכן  מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, רּבים ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָימים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום ְְִִִַַַַָָָהּלּוחֹות,
והּוקם  הּמׁשּכן, ּבנדבת התחילּו ּולמחרת ְְְְְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָליׂשראל,
ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאחד
ימים  ּבארּבעים היה למׁשה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֶַַָָָָָָֹוצּוּוי
מההר  רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹהראׁשֹונים,
צּוּוי  ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה העגל, את ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹעׂשּו
יׂשראל  ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכן
ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְְְְִֵֶַַָָָֹֻמרּצים
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר ְְֲִֵֵֶַַַַָָ"וּיקהל".
ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ּכל "מאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָּכתיב:

איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַָָָָׁשּדרׁשּו
"קחּו ליׂשראל אמר ּבּצּוּוי ּומׁשה וכּו'. ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹמלּמד
ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמאּתכם"

להבין) וקל ּכתיב "∑B˙lÎk.ּבנזקין, ּככּלתֹו" ְְְִִִַָָ¿«…ְְִַָ
ׁשּלא  לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹחסר,

ללמד  יכל אחר:היה ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹֻ
הן  קּׁשּוטין, וארּבעה ּבעׂשרים מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמה
צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהאמּורים

ספרים  וארּבעה ּבעׂשרים ּבקי ‡Bz.להיֹות ¯a„Ï∑ ְְְְְְִִִִֶַָָָָ¿«≈ƒ
הּמׁשּפטים"החּקים  ׁשּב"ואּלה a„Ï¯.והּמׁשּפטים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈

Bz‡∑,הּגבּורה מּפי ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ƒְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
יחד וׁשֹונין וחֹוזרין  ׁשניהם ההלכה ∑ÁÏ˙.את ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָÀ…

ּכתיב," ׁשוֹות ׁשהיּולחת" .ׁשּתיהן ְְִֵֶֶַָָֻ

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז  „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז  ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dnÚיח  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÈÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äLî ìà ïziå (çé)l` ,eiptl KWnp ©¦¥¤¤¦§©§¨¨¤
,wEqRd sFqA xMfPd "midl`"¡Ÿ¦©¦§©§©¨

,äLî ìà íéäìà ïziåxiMfd xW`M ©¦¥¡Ÿ¦¤¤©£¤¦§¦

,xEACAíéøácä ìk úà íéäìà øaãéå ©¦©§©¥¡Ÿ¦¥¨©§¨¦
älàä(.'` ,'k lirl),aYkOaE dUrOaE , ¨¥¤§¥©©£¤©¦§¨

ázënäå änä íéäìà äNòî úçläå§©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨§©¦§¨

íéäìà ázëî(.f"h ,a"l oNdl)oke , ¦§©¡Ÿ¦§©¨§¥
,dpizPA.äLî ìà íéäìà ïziå` dxez ©§¦¨©¦¥¡Ÿ¦¤¤



עה `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּכתיב, יח)לחת לא, ּבּפסּוק (רש"י ְְִֵֶֶַָָָֹֻ
האבן" לחֹות את ל יב)"ואּתנה כד, ּכן (משפטים ּגם ּכתיב ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֻ

לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם א חסר, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ"לחֹות"
מעלת  את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻׁשּכאן

("ּכתּובים אלקים הּלּוחֹות חסר,ּבאצּבע ּכתיב יׁש ּומּדּוע ,(" ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָֹ
ללּמדנּו ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּתיהן ׁשּמׁשמעּותֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

"ׁשוֹות  ׁשהם הּמֹוכיח ּדבר אלקים , לאדם מעׂשה ּכי ," ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבצמצּום. ּכל־ּכ לדּיק ְְְְִִֵֶַָָָאי־אפׁשר

áì(à)øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä ìäwiå|-äNò ©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì|Léàä äLî ¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑:וכן אחּור, לׁשֹון ּכתרּגּומֹו, ƒ…≈…∆ְְְְִֵַ
רכּבֹו" ה)"ּבׁשׁש ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכי (שם , ְִִִֵַַָֹ

יֹום  ארּבעים לסֹוף להם: אמר להר, מׁשה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשעלה
יֹום  ׁשאֹותֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ׁשׁש ּבתֹו ּבא, ְְֲִִִֵֵֶָָאני
ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין מן - ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשעלה
עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום ְְְֲִִִִֵֵֵַָָארּבעים
ּבי"ז  ארּבעים יֹום נמצא עלה, ּבסיון ּבז' ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשהרי

והראה  העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּבתּמּוז,
מת  וּדאי לֹומר: וערּבּוביא, ואפלה חׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֹּדמּות
מת  להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹמׁשה,

ּבאּו ׁשּכבר ּכדאיתא מׁשה, וכּו', ּבא ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ׁשּבת פט)ּבמּסכת אּלא .(דף טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי  ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשהרי  חצֹות, לאחר ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֻּבּיֹום
"וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד ְֱֳִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

ÔÓא  ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ Lk˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.eðéðôì eëìé øLà (à)dAxd zEdl` £¤¥§§¨¥¡Ÿ©§¥
.mdl EE`Léàä äLî äæ ék ¦¨¤¦¤¤¨¦

,íéøöî õøàî eðìòä øLàdide £¤¤¡¨¥¤¤¦§©¦§¨¨
,DA dlrp KxCd Epl dxFneðòãé àì ¤¨©¤¤©£¤¨Ÿ¨©§

,Bì äéä äî"zEdl`l" oikixv dYr ¤¨¨©¨§¦¦¥Ÿ
dAxd.eðéðôì eëìé øLà.i"Xx oFWl ©§¥£¤¥§§¨¥§©¦

`Ed dGd aEzMd la` .oEkn FpFWl oi`e§¥§§ª¨£¨©¨©¤
zaWgnE lbrd oipr oFkp zrcl gYtn©§¥©¨©©¨¦§©¨¥¤©§¤¤
l`xUi Eid `NW rEcIA iM ,eiUFr¨¦©¨©¤Ÿ¨¦§¨¥
`EdWe ,midl`d `Ed dWOW mixEaq§¦¤¤¨¡Ÿ¦§¤
,miztFOde zFzF`d mdl dUr FgkA§Ÿ¨¨¨¤¨§©§¦
dWn KldW oeiM Exn`IW mrH dnE©©©¤Ÿ§¥¨¤¨©¤
WExtA iM ,cFre .midl` dUrp EPOn¦¤©£¤¡Ÿ¦§¦§¥

,Exn`,eðéðôì eëìé øLà íéäìà`l ¨§¡Ÿ¦£¤¥§§¨¥Ÿ
dGd mlFrA miIg mdl oipzFp EidIW¤¦§§¦¨¤©¦¨¨©¤
dWn oiWTan Eid la` .`Ad mlFrA F`¨¨©¨£¨¨§©§¦¤
KxCd Epl dxFdW dWn" ,Exn` ,xg ©̀¥¨§¤¤¨¨©¤¤
lr mirQOd EidW ,dPd cre "mixvOn¦¦§©¦§©¥¨¤¨©©¨¦©

dWn ciA 'd iR(.b"k ,'h xAcOA)ca` dPd , ¦§©¤©¦§¨¦¥¨©
dxFIW" xg` dWn Epl dUrp .EPOn¦¤©£¤¨¤©¥¤¤
mrh dfe .FciA 'd iR lr "Epiptl KxCd©¤¤§¨¥©¦§¨§¤©©

:mxiMfd,eðìòä øLà Léàä äLî ©§¦¨¤¨¦£¤¤¡¨
Wi`l Ekxhvi iM ,mlrd xW` l`d `lŸ¨¥£¤¤¡¨¦¦§¨§§¦

.midl ¡̀Ÿ¦
ïëåoxd` zaEWYn df oiadl lkEY §¥©§¨¦¤¦§©©£Ÿ

:EpAx dWn l`íòä Eì äNò äî ¤¤©¥¤¨¨§¨¨
äìãb äàhç åéìò úàáä ék äfä©¤¦¥¥¨¨¨©¨¨§Ÿ¨

(.`"k wEqR oNdl),FzaEWY dzide ,eøîàiå §©¨¨§¨§¨§¨©Ÿ§
íéäìà eðì äNò íe÷ éì,'Fbeøîàå ¦£¥¨¡Ÿ¦§¨Ÿ©

éì eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì̈¤§¦¨¨¦§¨¨©¦§¦
Làá eäëìLàå(.c"kÎb"k miwEqR mW)dPde . ¨©§¦¥¨¥¨§¦§¦¥

:Fl xn`e dWnl lSpzn oxd`øçé ìà ©£Ÿ¦§©¥§¤§¨©©¦©
éðãà óà(.a"k wEqR)lr siqFnM `Ede , ©£Ÿ¦¨§§¦©

EWTA md iM xnF`W ,rWR Fz`Hg©¨¤©¤¥¦¥¦§
,eiciA mdl d`Ure dxf dcFar EPOn¦¤£¨¨¨©£¨¨¨¤§¨¨
dlFcB d`Hg dnE ,FR` xgi `l dOle§¨¨Ÿ¦©©©©¨¨§¨

.FGn¦
ìáàEWTA `NW ,iYxn`W FnM oiprd £¨¨¦§¨§¤¨©§¦¤Ÿ¦§

zinn l`l mdl zFidl lbrd̈¥¤¦§¨¤§¥¥¦
,mdilr FzEdl` zcFar ElAwe ,dIgnE§©¤§¦§£©¡Ÿ£¥¤
dWn mFwnA mdl didIW Evxi la £̀¨¦§¤¦§¤¨¤¦§¤
,oxd` lW FzElSpzd Edfe .mMxC dxFn¥©§¨§¤¦§©§¤©£Ÿ

Exn` `l iM orhmdl dUr`W" wx il ¨©¦Ÿ¨§¦©¤¤¡¤¨¤
LnFwnA mdiptl Ekli xW` midl ¡̀Ÿ¦£¤¥§¦§¥¤¦§§
m`e ,"Ll did dn Erci `NW ,ipc £̀Ÿ¦¤Ÿ¨§¤¨¨§§¦
oikixv Eid md okle ,`l m` aEWŸ¦Ÿ§¨¥¥¨§¦¦
`NW onf lM mMxC mdl dxFIW inl§¦¤¤¨¤©§¨¨§¨¤Ÿ
aEWY ilE` m`e ,mdOr dY` didY¦§¤©¨¦¨¤§¦©¨

.dpFW`xaM Lixg` Eklie EdEafri©©§§¥§©£¤§¨¦¨
ïëåmrd E`xW oeiM iM ,xaCd did §¥¨¨©¨¨¦¥¨¤¨¨¨

lbrd z` EgiPd cIn dWn z ¤̀¤¦¨¦¦¤¨¥¤
zFxfle FtxUl Fl EgiPdW FA EhraE¨£¤¦¦§¨§§¦§
mdn did `le ,miOd ipR lr Fxtr£¨©§¥©©¦§Ÿ¨¨¥¤
`NW d`xY oke ,llM eilr wlFg¥¨¨§¨§¥¦§¤¤Ÿ

la` ,mElM mdl xn` `le ,mgikFd¦¨§Ÿ¨©¨¤§£¨
zFlFgnE lbrd z` `xIe dpgOA F`FaA§©©£¤©©§¤¨¥¤§
lbrd gwl `Ede ,EPOn EgxA cIn¦¨¨§¦¤§¨©¨¥¤
Ep`n `le mdl FzF` wWIe FzF` sxUIe©¦§Ÿ©©§§¨¤§Ÿ¥£

llM(.'kÎh"i miwEqR oNdl)mdl did EN`e . §¨§©¨§¦§¦¨¨¨¤
FMln mc` giPIW KxC oi` ,midl`l¥Ÿ¦¥¤¤¤©¦©¨¨©§
z` sxUi od ,W` ztxUl eidl`e¥Ÿ¨¦§¥©¥¥¦§Ÿ¤

.EdElwqi `le mdipirl mYarFY©§¨§¥¥¤§Ÿ¦§§
äpäådxESd `ivFd xW` `Ed oxd` §¦¥©£Ÿ£¤¦©¨

dn Fl Exn` `l md iM ,z`Gd©Ÿ¦¥Ÿ¨§©
dfe ,mzlEfe fr F` aUM F` xFW dUrI©£¤¤¤¥§¨¨§¤

Exn`W minkgd xn`n(.b"q oixcdpq), ©£©©£¨¦¤¨§©§¤§¦

md iM ,dAxd zEdl`l EE`W cOln§©¥¤¦¤¡Ÿ©§¥¦¥
.mdl aFHd dfi`e Exgai dOA Erci `lŸ¨§©¤¦§£§¥¤©¨¤
l`xUIW ipRn ,dzid oxd`l dpEMde§©©¨¨§©£Ÿ¨§¨¦§¥¤¦§¨¥
oAxgde ,dnnW axg xAcOA Eid̈©¦§¨Ÿ¤§¨¨§©ª§¨
,oFtSd on E`Fai mlFr zEnnWe§¦§¨¨¦©¨
lM lr drxd gzRY oFtSn aizkcM§¦§¦¦¨¦¨©¨¨¨©¨

ux`d iaWi(.c"i ,'` dinxi)dpEMd oi`W , §¥¨¨¤¦§§¨¤¥©©¨¨
d`xi xW`M ,calA laA KlnAdlbPA §¤¤¨¤¦§©©£¤¥¨¤©¦§¨

`aY l`nVd on iM la` ,aEzMd on¦©¨£¨¦¦©§Ÿ¨Ÿ
iaWFi lM lr aiWdl mlFrl oiCd zCn¦©©¦¨¨§¨¦©¨§¥
daMxOd dUrnA dPde .mzrxM ux`d̈¨¤§¨¨¨§¦¥§©£¥©¤§¨¨
mYrAx`l le`nVdn xFW ipR xn`̈©§¥¥©§Ÿ§©§©§¨

(.'i ,'` l`wfgi)iM oxd` aWg okle , §¤§¥§¨¥¨©©£Ÿ¦
iM oAxgd mFwn KxC dxFi aixgOd©©£¦¤¤¤§©ª§¨¦
mW micaFr mzFidaE ,lFcBd FgM mẄŸ©¨¦§¨§¦¨



yz`עו ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
עֹולֹות" וּיעלּו eÈÙÏ.מּמחרת eÎÏÈ ¯L‡∑ ֲֳִַַָָ¬∆≈¿¿»≈

להם  אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְִ
אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ְְְִֶֶֶֶַָָָָֹּדמּות

הׁשמים  רקיע ı¯‡Ó.ּבאויר eÏÚ‰ ¯L‡ ְֲִִִַַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆
ÌÈ¯ˆÓ∑לנּו מֹורה ּבּה.והיה נעלה אׁשר הּדר ƒ¿«ƒְֲֲֶֶֶֶֶַַָָָָ

לפנינּו ילכּו אׁשר לאלהּות אנּו צריכין .עּתה, ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(341 cenr 'a jxk a"pyz zeiecreezd)

הּפסּוק  על ז"ל חכמינּו מאמר את מבארת ׁשחסידּות ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ...ּכפי
על־ידי־ ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא אדם", ּבני על עלילה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ"נֹורא
ׁש"לפעמים  ׁשּזה - הראׁשֹון) (ּבאדם ּבֹו" נתלה ׁש"עלילה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָזה
מּׁשּום  זה הרי וּיחטא" האדם על ּדיצר־הרע הרע ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגֹובר

זה". לחטא להביאֹו הּיצר־הרע עליו הסיתּו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁש"מלמעלה
לענין  ּוכלל ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּכן
ׁשהּקּב"ה  זה ּבגלל רק ּבא הענין וכל חס־וׁשלֹום, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהחטא
הכי  לעלּיה יׂשראל ּבני את להביא רצה הּגדֹול ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבחסּדֹו
נתלה  "עלילה לכן מּצד־עצמם), מּמּצבם (למעלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָּגדֹולה
"ּברגע  ּׁשּנאמר מה על־ּדר) ׁשעה לפי ירידה ונעׂשית ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבֹו"
להביא  ּבכדי עינים), למראה (רק ּובחיצֹונּיּות ("עזבּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָֹקטן
(ּכנגד  קטן לרגע עלּיה רק ולא ,ּבער ׁשּלא העלּיה ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאת

ּגלּות, אחריה ׁשאין נצחית עלּיה אּלא ,("עזבּתי קטן ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ"רגע
אין  עד עלּיה אחר עלּיה עלּיֹות, עֹוד מתו ּספֹות - ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָואדרּבה

ּבצּיֹון". אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכּו ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹקץ,
לבני  ּבנֹוגע הרי עלּיה, צר היא ירידה ׁשּכל לּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹנֹוסף
הּדר אּלא ירידה, אינּה לאמיּתתּה עצמּה הּירידה - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל

.ּבער ׁשּלא יֹותר נעלית ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹלעלּיה
עץ־הּדעת) חטא (שּבדגמת העגל לחטא ּבנֹוגע ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻועל־ּדר־זה
ליּתן  אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו ׁש"לא ּבּגמרא, ּכּמפרׁש -ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
לאֹותֹו ראּויין יׂשראל היּו "לא לבעלי־ּתׁשּובה", ּפה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּפתחֹון
ּפה  ּפתחֹון ליּתן ּכדי כּו' היתה הּמל "ּגזרת אּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעׂשה",

ְְֲֵַָלבעלי־ּתׁשּובה".
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zFidl zFlGOd znkg zk`lnA lbrd̈¥¤¦§¤¤¨§©©©¨¦§

wx xaCd oi` ,cFaM dpFg FzxEvA§¨¤¨¥©¨¨©
l` DzcFarA oEkl dxESd EUrW¤¨©¨§©¥©£¨¨¤

iYWxR xakE .Dpipr(.h"i ,c"i .`"k ,b"i lirl) ¦§¨¨§¨¥©§¦§¥

dvxW dlilge ,oFW`xd rQOd cFq©©¨¨¦§¨¦¨¤¨¨
gTi EPOn wx ,eil` zFnCdl oxd ©̀£Ÿ§¦¨¥¨©¦¤¦©
.`idd dCOd cvn mrQn didIW¤¦§¤©¨¨¦©©¦¨©¦

.oiai liMUOdea dxez §©©§¦¨¦
.áäfä éîæð e÷øt (á)xgAáäæ`le ¨§¦§¥©¨¨¨©¨¨§Ÿ

zCn lr dxFn `EdW xEarA ,sqM¤¤©£¤¤©¦©
d`xnM Ed`xnE ,oiCdFnkE .W` ©¦©§¥§©§¥¥§

cFr Exn`W(.d"n `nFi)miexR adf ¤¨§¨§©©§©¦
ziA dUrp okle .mixR mcl dnFCW¤¤§©¨¦§¨¥©£¨¥
,zxhTd gAfn oke ,adf FNM zFpAxTd©¨§¨ª¨¨§¥¦§©©§Ÿ¤

mdA EWxce ,miaExMd okeFxzi `zlikn) §¥©§¦§¨§¨¤§¦§¨¦§

(.'k ,'kod ixd sqM lW o`Ur m`W¤¦£¨¨¤¤¤£¥¥
lbr zEnC mbe .adf idl`e sqM idl`M¥Ÿ¥¤¤¥Ÿ¥¨¨§©§¥¤

.sqMd on xzFi "adGA"b dxez ©¨¨¥¦©¤¤



עז `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת לׁשֹון «ƒ¿»¿ְְְְִֶַַָָ

הם  נמצאּו דיׁשקריי"ר מאזניהם, מּנזמיהם, מפרקים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָֹ
ÈÓÊ.ּבלע"ז  ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, ט)ּכמֹו :(לעיל ְַַ∆ƒ¿≈ְְְִִֵ

העיר  מן העיר", את ."ּכצאתי ְִִִִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(66 'nr ,fh jxk mgpn zxez)

ּדעקבתא  ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָאיתא
הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ְְְִִִִֶַָָּדמׁשיחא,

את  "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבדֹור
הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים - ּבאזניהם" אׁשר הּזהב  ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹנזמי
הּמׁשּכן  ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת רצּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
ּוסמּוכין  הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו ְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹנאמר

קדמּו. ׁשהּנׁשים הינּו, ְְֲִֵֶֶַַָָאליהם".
הּקּב"ה  להן ׁש"נתן אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי איתא זה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועל
האנׁשים", מן יֹותר ראׁשי־חדׁשים מׁשּמרֹות ׁשהן ְְְֲֳִִִֵֵֵֶַָָָָָָׂשכרן...
ּדנהיגי  "נׁשי ּפסחים מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּזהּו
טֹוב  (מנהג מנהג" ּדירחא, יֹומא עבידּתא... למיעבד ְְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹּדלא

לקּימֹו. ׁשּצריכים ְְְִִֶַהּוא),
ּתלמידי־חכמים  ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוזהּו
ׁשהּנׁשים  העּובדה מתּבּטאת ׁשּבזה - לנׁשֹותיהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנׁשמעים
ּדעקבתא  ּבדרא הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול הּמדּבר ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבדֹור

האנׁשים. מה־ּׁשאין־ּכן ּכדבעי, התנהגּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּדמׁשיחא)
"ּתֹורה" אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהרי

הֹוראה: מּלׁשֹון -ְִָָ
על־ידי  להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשנן
ׁשאר  וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים ְְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָהּבעלים,
־וכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד טפלים, הם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהענינים

הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ְְְִִֵֶֶַַַָּדֹולרים
לדעת  צריכֹות ׁשהּנׁשים - לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָועל
הּוא  ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּדֹורנּו
צריכה  האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, מׁשּכן. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
נתינת־מקֹום  ׁשּתהיה להניח ולא מׁשּכן, - מהּבית ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹות

"ע  הּזהב".עבּור גל ֲֵֶַָָ
צריכים  ּכסף ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָּכלֹומר:
ּבתקף  לעמֹוד האּׁשה צריכה - יהדּות ׁשל ענין על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלוּתר
להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹולצעק:
זה  ּבבית ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָׁשּיּוכל
על  לוּתר אי־אפׁשר - ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאתּגּלה

יהדּות! ׁשל ְֲִִֶַָענינים
ּכסף  הּזהב", "עגל עם ּיהיה מה היא הּׁשאלה מאי, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאּלא
עבּור  היא הּכסף ׁשל הּתכלית ּובכן: - הענינים וכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּופרנסה
נֹוספים  ּכאׁשר ואילּו ּולבּוׁשים; ּוׁשתּיה אכילה ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָהֹוצאֹות
עבּור  ּבהם מׁשּתּמׁשים אזי - רצּויה ׁשאינּה ּבדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּדֹולרים
ועבּור  ("טעקסעס"), "מּסים" ועבּור רחמנא־ליצלן, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָרֹופאים,
להרויח  ׁשּלא היה מּוטב אׁשר עגמת־נפׁש. ׁשל ענינים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאר
הּקּב"ה  אּלא עגמת־הּנפׁש, ּתהיה ׁשּלא ּובלבד אּלּו, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּדֹולרים
ׁשקטים  חּיים ׁשּיחיּו ּבאֹופן ההצטרכּות ּכל את ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָיּתן

ְִִּובריאים.
האּבן  ("זיי הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּוכׁשם
לאפר  ונעׂשה ּוטחנּוהּו ׂשרפּוהּו הּזהב ׁשעגל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאֹויסּגעפירט")
היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל (ּבעזרתן נבנה הּמׁשּכן ואילּו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָועׁשן,
ׁשּקרׁשי  ּבאֹופן והּמקּדׁש) הּמׁשּכן ּבבנּית לסּיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהראׁשֹונֹות
על  ׁש"אתחזיאּו וׁש' ר' ק' מאֹותּיֹות ׁשּנעׂשּו (אף ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמׁשּכן
לעתיד־לבא  עד לעֹולם, וקּימים עֹומדים ּביׁשא") ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹסטרא

ז"ל), חכמינּו ּבמדרׁשי ְְְְֲִִִֵֵַָָ(ּכדאיתא
הּדֹור  ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכמֹו־כן
הינּו הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההּוא,
ואדרּבה, יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָההׁשּתחואה
מׁשּכן  מּבּתיהן לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים, הּכסף את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלנּצל

הּׁשכינה, להׁשראת ְְְְִִַַַָָָּומקּדׁש
האּׁשה  ּבריא, הּבעל ,הּמצטר ּבכל מאּומה חסר לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואז
מגּדלים  וׂשמחה ּבריאּות ּומּתֹו ּבריאים, והּילדים ְְְְְְְְְִִִִִִִִַַָָָּבריאה
נעׂשים  והם טֹובים, ּולמעׂשים לחּפה לתֹורה הילדים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻאת
ּדֹור  העמידּו ׁשהּנׁשים מצרים ּביציאת ּכמֹו - ה'" ְְְֱִִִִִִִֶֶַַַָ"צבאֹות
א־לי  "זה ואמרּו ים־סּוף ּבקריעת הּקּב"ה את ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכירּו

ְְֵַואנוהּו".
ׁשל ּבידן מׁשּכן וכאמּור, מּביתּה ּתעׂשה אחת ׁשּכל הּנׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ויהיה  וׂשמח, חי ּבריא, הּבית יהיה ׁשאז להּקּב"ה, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּומקּדׁש
וילדיהן  ּבעליהן עם יחד - יזּכּו ועל־ידי־זה ּבגלּוי, אלקּות ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּבֹו
אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לקראת ּבקרֹוב ליל -ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ

(ã)ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤
ìà älà eøîàiå äëqîýéEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
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yz`עח ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑,ּפנים ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְִִֵֵַָ

סּודר, לׁשֹון - 'ּבחרט' קׁשירה, לׁשֹון 'וּיצר' ְְְִֶֶֶַַַָָָָָהאחד:
ג)ּכמֹו והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות ה): ב :(מלכים ְְְְֲִִִַָָ

'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ"וּיצר
ׁשחֹורצין  הּצֹורפין אמנּות ּכלי – ּבחרט צּורה. ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָלׁשֹון
אֹותּיֹות  החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו ְְְְִִֵֵֵַָָוחֹורטין

ּכמֹו ּופנקסין, ח)ּבלּוחֹות ּבחרט (ישעיה עליו "ּוכתב : ְְְְְִִֶֶָָָֹ
ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָאנֹוׁש",
ּבזהב  ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי הּוא זּיּוף, ְְְְֳִִִֶָָָלׁשֹון
ניי"ל  ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, ְְִִִֵֶַַאֹותיֹות

חֹותמֹות  עלֿידֹו ּומזּיפין Ï‚Ú.(גראבשטיכל), ְְִַַָָ≈∆

‰ÎqÓ∑ מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון «≈»ְְְִִֵֵֶַַָָָ
ּבכׁשפים. ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָערבֿרב

ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשם היה מיכה אֹומרים, ּבנין ויׁש ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָ
ּבֹו ׁשּכתב וטס ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנתמע
ׁשל  ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" עלה ׁשֹור! "עלה ְֲֲֲֲֵֵֶֶַֹמׁשה:

הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו העגל יֹוסף ויצא ְְְְִִִִֵֵֶַָָָ
קא) קכ"ה ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין אחר: ּדבר מּתכת. לׁשֹון «≈»ְֵֶֶַַָָ

מּסכה  ׁשל ּכגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב ‡l‰.קנטרין ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ≈∆
EÈ‰Ï‡∑ ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ולא ¡…∆ְֱֱִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

והם  אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹׁשעלּו
אחריו  יׂשראל את הטעּו ואחרּֿכ .ׁשעׂשאּוהּו, ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ

(ä)ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
:øçî ýåýéì âç øîàiå©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו ׁשהיה ««¿«¬…ֱִֶֶֶַַַָָ
קו) אֹוכל (תהלים ׁשֹור "ּבתבנית ׁשהצליח עׂשב",: וראה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הי ׂשטן,מעׂשה  לגמרי ולא לדחֹותם ּפה לֹו Ô·iÂ.ה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ«ƒ∆
ÁaÊÓ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ ולא ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קדם מׁשה יבא ׁשּמא ְְֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּיֹום,
אהרן, ראה הרּבה ּדברים רּבה': ּב'וּיקרא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹּומדרׁשֹו

מֹוכיחם  ׁשהיה אחֹותֹו ּבן חּור וזהּוראה והרגּוהּו, ְֲֲִֶֶֶַָָָָָָ

בינה)"וּיבן לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ועֹוד מזּבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה מּוטב ואמר, ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹראה
מביא  זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָועֹוד
ּבבת  עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת אבן, מביא וזה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָצרֹור
ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַאחת.

ּבא  מׁשה ּכ ּובין ּכ Ï‰'.ּבין ‚Á∑ היה ּבלּבֹו ֵֵֶָָָֹ««ְִָָ
הּמקֹום  את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח .לּׁשמים, ְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 176 'nr e jxk y"ewl t"r)

oMWnA WnWl oxd` xYid¥¤©£Ÿ§©¥©¦§¨

לפניו  מזּבח וּיבן אהרן ְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֽוּירא
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש ה. (לב, ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוקׁשה,
ב) קט, א(מנחות לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ואם־ּכן ,ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ׁשמׁש הרי ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֻּבפֹועל
ְִַָּבמׁשּכן?

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש את (בפרשת אלי הקרב "ואּתה ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּתגמר  לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹאהרן
הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ּדהינּו הּמׁשּכן. ְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמלאכת

"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על ֲִֵַַַָָֹהּוחל
היה  לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה,
יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹאהרן
ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא הּוא אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש,

.ּבכ נפסל אינֹו ְְֲִֵַַָָָָלעבֹודה־זרה,

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»
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.FCal§©
ïëzéåxn`WøçîilE` ,mdl Kix`dl §¦¨¥¤¨©¨¨§©£¦¨¤©

,lbrd z` Eafrie dWn `aïŸ¤§©©§¤¨¥¤
"xwAA EniMWd mde"úBìBò eìòiå §¥¦§¦©Ÿ¤©©£

.íéîìL eLébiåaEzMd xn` `le ©©¦§¨¦§Ÿ¨©©¨
,"minlW Fl EWiBIe zFlFr Fl ElrIe"©©£©©¦§¨¦
mWl mipEkn mdA EidW ipRn ,oiprde§¨¦§¨¦§¥¤¨¨¤§©§¦§¥
,oxd` xn` xW`M `Ed KExA WFcTd©¨¨©£¤¨©©£Ÿ
lre .lbrl migaFfe mizigWn mdnE¥¤©§¦¦§§¦¨¥¤§©
dWnl `Ed KExA WFcTd xn` dN ¥̀¤¨©©¨¨§¤

(.'g wEqR oNdl),Bì eçaæiå Bì eåçzLiå §©¨¨©¦§©£©¦§§
oxd` did ilE` m`e .mi`hgd md iM¦¥©Ÿ§¦§¦©¨¨©£Ÿ

mzq xn` ,zFpAxw aixwOdeìòiå ©©§¦¨§¨¨©§¨©©£
,íéîìL eLébiå úBìBòoEkn `Ed iM ©©¦§¨¦¦§©¥

lxW` lbrd lr mYrC mde ,'d mW §¥§¥©§¨©¨¥¤£¤
.oilBtn milrAd Eide ,EUre dxez ¨§¨©§¨¦§©§¦



עט `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
ô :÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, .הּׂשטן ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ
˜ÁˆÏ∑ ׁשּנאמר ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע יׁש ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָ

לט) ׁשּנאמר (בראשית ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק :ְְְֱִִִֶֶֶַַָ

ב) ב אף (שמואל לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו :ְְֲִִֵַַַָָָָ
חּור  נהרג .ּכאן ֱֶַָ

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦ µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑ ּכמֹוקׁשילׁשֹון מב)הּוא, :(בראשית «¿«≈ְְִֹ
קׁשֹות" אּתם לב)∑ŒCÏ¯„."וידּבר רד (ברכות ְִֵַַָָ∆≈ֵ

ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל נתּתי לא ,ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָֹֻֻמּגדּלת
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה  נתנּדה ÁL˙.ׁשעה, ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ≈

EnÚ∑","עּמ" אּלא נאמר, לא העם" ׁשחת «¿ְֱִֵֶֶַַָָָֹ
ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹערבֿרב
ׁשחתּו הם ּבּׁשכינה, ּגרים ׁשּיּדבקּו טֹוב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָואמרּת:

.והׁשחיתּו ְְִִ

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡ƒ√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(å)mrheBúLå ìëàì íòä áLiå §©©©¥¤¨¨¤¡Ÿ§¨
cg`M mNM EaWIW(.r"aie ,`"z) ¤¨§ª¨§¤¨

xW`M ,dxkWl dzWe draUl lk`l¤¡Ÿ§¨§¨§¨Ÿ§¨§¨©£¤
ok ixg`e ,micrFOaE miBgA EUrieî÷ ©£©©¦©£¦§©£¥¥¨

÷çöìdf xRqe ,dgnUlE mdiAvrA §©¥©£©¥¤§¦§¨§¦¥¤
xn`X dn xEarAéëðà úBpò ìB÷ ©£©¤¨©©¨Ÿ¦

òîL(.g"i wEqR oNdl)o`vn dWn iM , Ÿ¥©§©¨¨¦¤§¨¨
'd ikxcA FAl DAbIe .eiptl oiwgUn§©£¦§¨¨©¦§©¦§©§¥
FtxUlE mdiptNn FzF` zgwl̈©©¦¦§¥¤§¨§
milWde .mdl FzF` wWIe ,mdipirl§¥¥¤©©§§¨¤§¦§¦
oM xg`e ,lbrA EUrX dn lM aEzMd©¨¨©¤¨¨¥¤§©©¥
`Ed KExA WFcTd xn`X dn xRq¦¥©¤¨©©¨¨

dWnl,ãø Cìdf xEAC did la` §¤¤¥£¨¨¨¦¤
xW`M mMWd xwAA dWnleåçzLä §¤©Ÿ¤©§¥©£¤¦§©£

,Bì eçaæiå BìEaWi" dWn zcxaE ©¦§§§¤¤¤¨§
m`vnE ,"wgvl Enwe zFYWle lk`l¤¡Ÿ§¦§§¨§©¥§¨¨
iYWxRX dnl di`x df mbe ,wFgUA¦§§©¤§¨¨§©¤¥©§¦

(.'` wEqR lirl)dWnl xn`p `NW ,ãø Cì §¥¨¤Ÿ¤¡©§¤¤¥
Enò úçL ékoxd` dUrW mFIA ¦¦¥©§©¤¨¨©£Ÿ

la` ,cIn cxFi didW ,gAfOde lbrd̈¥¤§©¦§¥©¤¨¨¥¦¨£¨

xn` f` mrd Fl EegYWde EgaGWM§¤¨§§¦§©£¨¨¨¨©
.cxIW dWnlf dxez §¤¤¥¥

.Enò úçL ék (æ)dWnl mXd xn` ¦¦¥©§¨©©¥§¤
,zg`d ,zFrx miYW EUr iMék ¦¨§©¦¨¨©©¦

,Enò úçLzqixd dzgWdd oipre ¦¥©§§¦§©©©§¨¨£¦©
FzgWn ilM Wi`e xn`PW oiprM ,oipA¦§¨§¦§¨¤¤¡©§¦§¥©§¥

FciA(.'` ,'h l`wfgi)xd Lil` ippd , §¨§¤§¥¦§¦¥¤©
zigWOd(.d"k ,`"p dinxi)lM qxFdd laA ©©§¦¦§§¨¨¤©¥¨

o`kA dzgWdd WExtE ,lCbnE dnFg¨¦§¨¥©©§¨¨§¨
EpizFAx F`xTW xaCd(:c"i dbibg)uSwn ©¨¨¤§¨©¥£¦¨§©¥

iM ,ipXde .zFrihPAäëqî ìâò eNò ©§¦§©¥¦¦¨¥¤©¥¨
.Bì eçaæiå Bì eåçzLäå§¦§©£©¦§§

äpäåwx dPrci `l dpFW`xd dxard §¦¥¨£¥¨¨¦¨Ÿ¥¨¤¨©
zFnElrY rcFi `EdW FCal mXd©¥§©¤¥©©£
mi`hFgd migaFGd dUrn zipXde ,al¥§©¥¦©£¥©§¦©§¦
mrd ax dPde .iYWxR xW`M mdAW¤¨¤©£¤¥©§¦§¦¥Ÿ¨¨
aEzM ok iM ,lbrd dUrnA E`hg̈§§©£¥¨¥¤¦¥¨
áäfä éîæð úà íòä ìk e÷øtúiå©¦§¨§¨¨¨¤¦§¥©¨¨

(.'b lirl)mNkA qrMd did `l df ilEle , §¥§¥¤Ÿ¨¨©©©§ª¨
mitBPde mibxdPd dPde .mzFNkl§©¨§¦¥©¤¡¨¦§©¦¨¦

`hgd did mAxA iM ,mihrEn¨¦¦§ª¨¨¨©¥§
.iYWxRW FnM ,drx daWgnA§©§¨¨¨¨§¤¥©§¦

íéøöî õøàî úéìòä øLà íòèå§©©£¤¤¡¥¨¥¤¤¦§¨¦
z` dWn rQIe wEqRn oaEi©¦¨©©©¤¤

sEq mIn l`xUi(.a"k ,e"h lirl)dvxW F` . ¦§¨¥¦©§¥¤¨¨
Exn` xW` mxn`nM Fl xnFläæ ék ©§©£¨¨£¤¨§¦¤

õøàî eðìòä øLà Léàä äLî¤¨¦£¤¤¡¨¥¤¤
,íéøöîdxFY dpWnA okeøLà ¦§©¦§¥§¦§¥¨£¤

íéøönî úàöBä(.a"i ,'h mixaC)lr iM , ¥¨¦¦§¨¦§¨¦¦©
dWnE .mixnF` md xW`M E`vi Lcï§¨§©£¤¥§¦¤
ux`n z`vFd xW` FzNtzA xn`̈©¦§¦¨£¤¥¨¥¤¤

dwfg ciaE lFcB gkA mixvn(.`"i wEqR), ¦§©¦§Ÿ©¨§¨£¨¨¨

Ll iM ,`ivFOd `Ed LCal dY` iM¦©¨§©§©¦¦§
iM ,dxEaBde gMdìBãb çëa'd oini ©Ÿ©§©§¨¦§Ÿ©¨§¦

,gMA ixC`pä÷æç ãéáeurxY 'd oini ¤§¨¦©Ÿ©§¨£¨¨§¦¦§©
aiF`(.'e ,e"h lirl)lcBd LgkA xn` oke . ¥§¥§¥¨©§Ÿ£©¨Ÿ

diEhPd LrxfaE(.h"k ,'h mixaC)xW`M , ¦§Ÿ£©§¨§¨¦©£¤
iYfnx(.'e ,e"h lirl)zCn cFqA ¨©§¦§¥§¦©

.rFxGdg dxez ©§©



yz`פ ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑ מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּפתח  ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָעליהם,

יתּפּלל  ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו ּפתח ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו
יכּלם לא רבה)עליהם .(שמות ְֲֵֵֶַֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבגּבֹור ּכלּום ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא .מתק ּנא »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

(áé)íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeLµ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑ אחרת מחׁשבה להם התעּׁשת להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.להטיב חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïéàå (é)xn`IW mrhél äçépä §¥©©¤Ÿ©©¦¨¦
oicr FR` dxg `l m` iM ,qrk`e§¤§Ÿ¦¦Ÿ¨¨©£©¦
,dWn EPgiPIW ixg` FR` dxgi Ki ¥̀¤¡¤©©£¥¤©¦¤¤

xn`IW hWRd KxC la`éì äçépä £¨¤¤©§¨¤Ÿ©©¦¨¦
ílëàåiPOn sxd KxcM "iR` oFxgA" ©£©¥©£©¦§¤¤¤¤¦¤¦

mcinW`e(.c"i ,'h mixaC). §©§¦¥§¨¦

ìòå,zn`d KxCäçépäzCnE ,ingx §©¤¤¨¡¤©¦¨©£©¦©
"mdA dxgzY" iNW oicdílëàå ©¦¤¦¦§¨¤¨¤©£©¥

dfe ,mdA zEWx Dl oi` iOr iM ,DÄ¦¦¦¥¨§¨¤§¤
mrhåéäìà 'ä éðt úà äLî ìçéå ©©©§©¤¤§¥¡Ÿ¨

(`Ad wEqRA)oc`d ipR z` mrhM `Ede ©¨©¨§§©©¤§¥¨¨Ÿ
l`xUi idl` 'd(.b"k ,c"l oNdl)xiMfd Kke ¡Ÿ¥¦§¨¥§©¨§¨¦§¦

c"Eie z"lC s"l`A 'd dxFY dpWnA§¦§¥¨§¨¤¨¤§
eixg` `"d(.e"k ,'h mixaC)didIW okYie . ¥©£¨§¨¦§¦¨¥¤¦§¤

ìçéåoiaE "dNgY" oFWNn ©§©¦§§¦¨¦
.rcze`i dxez §¥©

.Età äøçé 'ä änì (ãé-àé)dPd ¨¨¤¡¤©§¦¥
iE`x did dGd lFcBd `hgA©¥§©¨©¤¨¨¨
oiprM ,dPgzE iECe KxC lNRzIW dWn¤¤¦§©¥¤¤¦§¦¨§¦§©

dlcB d`hg dGd mrd `hg `P`oNdl) ¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨§Ÿ¨§©¨

(.`"l wEqRFzFCezdkE `xfr lNRzdkE , ¨§¦§©¥¤§¨§¦§©
(.'` ,'i `xfr)dlFBd lrn lr(.'c ,'h mW). ¤§¨©©©©¨¨

,xn`IW mrh oi`e.'ä änìEpizFAxe §¥©©¤Ÿ©¨¨§©¥
(.'iÎ'f ,b"n x"enyA)KxC lr dfA mixxFrzn ¦¦§§¦¨¤©¤¤

hrnl minrh dOM xiMfdl zFcBdd©©¨§©§¦©¨§¨¦§©¥
.eiptl `hgd©¥§§¨¨

ìòå`d KxCxn`i znäîìoYY" §©¤¤¨¡¤Ÿ©¨¨¦¥

"zhlFW zFidl oiCd zCnl zEWx§§¦©©¦¦§¤¤
,Enòa"dY` iM"úàöBäLnWl mzF` §©¤¦©¨¥¨¨§¦§

íéøöî õøàî,mdA mingx zCnA ¥¤¤¦§©¦§¦©©£¦¨¤
.mdi`pFU lr oiCd zCnaE§¦©©¦©§¥¤

älôzäåz`Gdeøîàé äîì ,'ä äîì §©§¦¨©Ÿ¨¨¨¨Ÿ§
,íéøöîz`f iM zn`A d`xp ¦§©¦¦§¨¤¡¤¦Ÿ

dxFY dpWnA xiMfd xW` `id dNtYd©§¦¨¦£¤¦§¦§¦§¥¨
ìà íéäìà 'ä øîàå 'ä ìà ìltúàå̈¤§©¥¤¨Ÿ©¡Ÿ¦©

Enò úçLz(.e"k ,'h mixaC)oipr iM , ©§¥©§§¨¦¦¦§©
o`M xiMfd dPde .mdipWA deW dNtYd©§¦¨¨¤¦§¥¤§¦¥¦§¦¨
mWe xdd on FYcx mcw dNtYd©§¦¨Ÿ¤¦§¦¨¨§¨

.xdd on FYcx ixg` DxiMfd¦§¦¨©£¥¦§¦¨¨
úòãåcrA lNRzd `l dWn iM `"x §©©¦¤Ÿ¦§©¥§©

dcFar dzidW onf lM l`xUi¦§¨¥¨§©¤¨§¨£¨
sxd Fl xn` xW`M la` ,mdipiA dxf̈¨¥¥¤£¨©£¤¨©¤¤

mcinW`e iPOn(.c"i ,'h mW)iM opFAzd ¦¤¦§©§¦¥¨¦§¥¦
aWe lbrd xraE cxie FA iElY xaCd©¨¨¨§¨©¦¥¨¥¤§¨
mCwn oi`e ,mFi mirAx`A lNRzdl§¦§©¥§©§¨¦§¥ª§¨

.dxFYA xg`nE§ª¨©¨
ïéàådUrW dNtYdW xEarA ,oM iYrC §¥©§¦¥©£¤©§¦¨¤¨¨

xRqi xW` `id FaEWAàèç àpà §¦£¤§©¥¨¨¨¨
äìãb äàèç äfä íòä(.`"l wEqR oNdl), ¨¨©¤£¨¨§Ÿ¨§©¨¨

mirAx`A dUrW zg` dNtY lMd m`e§¦©Ÿ§¦¨©©¤¨¨§©§¨¦
wNgi dOl ,xdl FaEW ixg` mFId©©£¥¨¨¨¨§©¥

DzvTn o`M xiMfie ,DzF`Î`"i miwEqtA) ¨§©§¦¨¦§¨¨¦§¦

(.b"ixg`d zvTOd xiMfi dcixid ixg`e§©£¥©§¦¨©§¦©¦§¨¨©¥
(.`"l wEqR oNdl).zFNtY iYW od la` . §©¨¨£¨¥§¥§¦

Fl xn` xW`M iM ,d`xp okleäçépä §¨¥¦§¤¦©£¤¨©©¦¨
ílëàå íäá étà øçéå éì(.'i wEqR), ¦§¦©©¦¨¤©£©¥¨

cIníMä éðt älç,llM xg` `le ¦¨¦¨§¥©¥§Ÿ¦¥§¨
svTd `vi oR `xi did iM'd iptNn ¦¨¨¨¥¤¥¥©¤¤¦¦§¥

,xn` cInE ,rbxM mzFNkl sbPd lgie§¨¥©¤¤§©¨§¤©¦¨¨©
.Enòa Età äøçé 'ä änìiz`vn Kke ¨¨¤¡¤©§§©¤§¨¨¨¦

dAx zFnW dN`A(.'` ,a"n),dWn xn` §¥¤§©¨¨©¤
oi` il cx`e l`xUi z` ip` giPn m ¦̀©¦©£¦¤¦§¨¥§¥¥¦¥
ff ipi` la` ,mlFrA dnEwY l`xUil§¦§¨¥§¨¨¨£¨¥¦¨
cIn ,mingx mdilr WTa`W cr o`Mn¦¨©¤£©¥£¥¤©£¦¦¨
dixFbPq mdilr cOll dWn ligzd¦§¦¤§©¥£¥¤©¥§¨

mdilr lNRzd dPde .'Ekeìò 'ä íçðå §§¦¥¦§©¥£¥¤§¦¥©
øac øLà äòøämzF` bxdl" ¨¨¨£¤¦¤©£Ÿ¨

wx ,mdl dSxzPW `l ,"mzFNklE§©¨Ÿ¤¦§©¨¨¤©
oeike .dlM dUr` `l iYngp xn`W¤¨©¦©§¦Ÿ¤¡¤¨¨§¥¨
z` sxUe dWn cxi i`pR Fl didW¤¨¨§©¨©¤§¨©¤
mrl xn` oM xg`e eicaFr bxde lbrd̈¥¤§¨©§¨§©©¥¨©¨¨
ãòa äøtëà éìeà 'ä ìà äìòà¤¡¤¤©£©§¨§©

íëúàhç(.'l wEqR).mdl lgnIW . ©©§¤¨¤¦§Ÿ¨¤
ìáàxcqA oiprd xRq dxFY dpWnA £¨§¦§¥¨¦¥¨¦§¨§¥¤

xn`W 'd xaC ixg` iM ,xg ©̀¥¦©£¥§©¤¨©
,íãéîLàå épnî óøäxn`ïôàå ¤¤¦¤¦©©§¦¥¨©¨¥¤

ãøàå(.e"h ,'h mixaC)didW itl ,mrHde . ¨¥¥§¨¦§©©©§¦¤¨¨
mdi`hg lM mW mdl xCqn dWn¤§©¥¨¤¨¨£¨¥¤

xRq dPde ,mdilr gxHW gxHdemW) §©Ÿ©¤¨©£¥¤§¦¥¦¥¨

(.f"hÎa"i miwEqREUrX dn,ìâòa áøBça §¦©¤¨§¥¨¥¤
`Ed KxvdWeìúBçelä øaLwEqR mW) §¤ª§©§©¥©¨¨



פי `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה עׂשרת (שמות על עברּו אם : ¿…¿«¿»»ְֲִֶֶַָ

נסיֹונֹות  ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּדּברֹות,
לא  ּבעׂשר ועדין עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. .קּבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ

Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה לׂשרפה (שמות אם ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְִִֵָ
זכר  ּבאּור לאברהם הם, עלי להּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּכׂשּדים.
ואם  לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר לגלּות, אם ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹלעקדה.
"ואעׂשה  לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָאינן
אינֹו רגלים ׁשלׁש ׁשל ּכּסא ואם ּגדֹול"? לגֹוי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹאֹות

לכּסא  קלֿוחמר ,ּכעס ּבׁשעת לפני רגל עֹומד ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
לב)אחד Ca.(ברכות Ì‰Ï zÚaL ¯L‡∑נׁשּבעּת לא ֶָ¬∆ƒ¿«¿»»∆»ְְִַָֹ

לא  ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר ְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלהם
ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב אּלא ּבגבעֹות, ולא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹבהרים

ׁשּנאמר לעֹולם, טז)קּימת כב נאם (בראשית נׁשּבעּתי "ּבי : ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֻ
נאמר ּוליצחק ג)ה'", כו אתֿהּׁשבּועה (שם "והקימתי : ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹ

נאמר ּוליעקב ,"אבי לאברהם נׁשּבעּתי לה אׁשר (שם ְְְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
ּב"אל יא) לֹו נׁשּבע ּורבה", ּפרה ׁשּדי אל "אני :ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַ

.ׁשּדי" ַַ

(ãé)úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬
Bnòì:ô §©«

(åè)úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−
íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬

:íéáúk§ª¦«
i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נקראֹות האֹותּיֹות נּסים היּו ּומעׂשה קד)היה, .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(.f"i,íBé íéòaøà íäéìò ìltúäìe§¦§©¥£¥¤©§¨¦
äìéì íéòaøàå(.h"iÎg"i miwEqR mW),íâå §©§¨¦©§¨¨§¦§©

ïøäà ìò(.'k wEqR mW)gxHWe ,óøNì ©©£Ÿ¨¨§¤¨©¦§Ÿ
ìâòä úà(.`"k wEqR mW)EUrX dn xRqe , ¤¨¥¤¨¨§¦¥©¤¨

de`Yd zFxawaE dQnaE dxrazAmW) §©§¥¨§©¨§¦§©©£¨¨

(.a"k wEqRrpxA WcTn mzF` 'd gNWaE , ¨§©©¨¦¨¥©§¥©
(.b"k wEqR mW)mixnn milWdW ixg`e . ¨¨§©£¥¤¦§¦©§¦

mkz` iYrC mFIn 'd mr mziidmW) ¡¦¤¦¦©§¦¤§¤¨

(.c"k wEqRxW` eizFNtY oipr l` xfg , ¨¨©¤¦§©§¦¨£¤
xiMfd(.h"kÎd"k miwEqR mW)iYW z` xCqe . ¦§¦¨§¦§¦¥¤§¥

xn`e zFNtYdúà 'ä éðôì ìtðúàå ©§¦§¨©¨¤§©©¦§¥¥
äìélä íéòaøà úàå íBiä íéòaøà©§¨¦©§¤©§¨¦©©§¨
ãéîLäì 'ä øîà ék ézìtðúä øLà£¤¦§©¨§¦¦¨©§©§¦
'ä øîàå 'ä ìà ìltúàå ,íëúà¤§¤¨¤§©¥¤¨Ÿ©

Enò úçLz ìà íéäìàxnF`M ,'Eke ¡Ÿ¦©©§¥©§§§¥

mkxEarA 'd iptl lRpzdl iYkxvdª§©§¦§¦§©¥¦§¥©£§¤
'd xn` dNgYn iM mFi mirAx ©̀§¨¦¦¦§¦¨¨©

,íëúà ãéîLäìeil` iYlNRzdW cr §©§¦¤§¤©¤¦§©©§¦¥¨
.Enò úçLz ìàxiMfdl Kxvd `le ©©§¥©§§Ÿª§©§©§¦

xn` xaM iM ,zipXd dNtYd©§¦¨©¥¦¦§¨¨©
mB iM ,mdilr lRpzd mFi mirAx`W¤©§¨¦¦§©¥£¥¤¦©
aYkl lkEi in iM ,DxiMfd `l o`kA§¨Ÿ¦§¦¨¦¦©¦§Ÿ
lRpzd xW` zFWTaE mipEpgY dOM©¨©£¦©¨£¤¦§©¥
dn oiaY m`e .mFi mirAx` mdilr£¥¤©§¨¦§¦¨¦©
iYW EidW zn`A xiMY iYWxRX¤¥©§¦©¦¨¡¤¤¨§¥

dNgYn iM ,zFNtY'ä éðt úà älç §¦¦¦§¦¨¦¨¤§¥
åéäìà(.`"i wEqR)'d iptl lRpzd sFQaE , ¡Ÿ¨¨©¦§©¥¦§¥

zWxtA x`Azi xW`M ,mFi mirAx ©̀§¨¦©£¤¦§¨¥§¨¨©
'd l` dWn xn`Ie(.`"l wEqR oNdl). ©Ÿ¤¤¤§©¨¨

øékæäådxFYd dpWnA(.g"i ,'h mixaC) §¦§¦§¦§¥©¨§¨¦

pàúä ïøäàáeãòa íb ìltúàå 'ä ó §©£Ÿ¦§©©¨¤§©¥©§©
àåää úòa ïøäà(.'k mW)xiMfd `le , ©£Ÿ¨¥©¦¨§Ÿ¦§¦

iM ,oxd` cFakl dfe ,llM df o`kA§¨¤§¨§¤¦§©£Ÿ¦
KxvdW eiIgA xiMfdl dWn dvx `lŸ¨¨¤§©§¦§©¨¤ª§©
FzFn ixg` mWe ,WFai `NW FzNtzl¦§¦¨¤Ÿ¥§¨©£¥
oFkPd xcQd dfe .zn`d EpricFd¦¨¨¡¤§¤©¥¤©¨

.dN`d zFIWxRAeh dxez ©¨¨¦¨¥¤
.änä íéäìà äNòî úçläå (æè)did §©ªŸ©£¥¡Ÿ¦¥¨¨¨

dUrn lM aEzMd xiMfIW iE`ẍ¤©§¦©¨¨©£¥
wEqRA zFgENdäLî ìà ïziå,`"l lirl) ©©¨©¦¥¤¤§¥

(.g"ixn` xW`M ,òaöàa íéáeúk ©£¤¨©§¦§¤§©
.íéäìàxRql o`kA FxiMfd la` ¡Ÿ¦£¨¦§¦§¨§©¥

lkA dWn rpnp `l iM xnFl ,ozlrnA§©£¨¨©¦Ÿ¦§©¤§¨
FzF`xA Fl dxg iM ,mzF` xAWNn df¤¦§©¥¨¦¨¨¦§
lFki `le ,`Edd rxd dUrOd©©£¤¨©©§Ÿ¨



yz`פב ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְַָ

לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבכבֹודֹו
ּכל  ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני ׁשל עסקיו ְְְֲִִִֶָָָָָָָ'ּכל

ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ∑e¯Á˙.ׁשעׁשּועיו ֲֶַַַָָָָ»
חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד - וחרט חרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָלׁשֹון

(איינׁשניידען) ּבלע"ז .אנטליי"ר ְַַ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְִֵֶֶַ
חּלׁשים  קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית ְֲֲִִִִִִַַַָָֹקֹול

ניסה  אֹו וי, חרּופין ∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים קֹול ֲִִֶַָ«ִֵ
לֹו ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין .וגּדּופין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז ּפסח (שבת מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ֶַַַָ

"ּכלּֿבןֿנכר  ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ּבֹו", ְְִִֵַַָָָָָָֹֹֻלאֿיאכל

להם'? ‰‰¯.ואּתנּנה ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְֶֶֶָָ««»»ְְֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההר: ּתחת אתם ויׁשּבר את־הּלחת מּידו לב,וּיׁשל) ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹֻֽ
יט)

ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי צט,לּוחֹות מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ
א) עמוד סוף

צריכים  הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיׁש
לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵָָלהיֹות

ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְִִִִִֶַַַָָָָמּצד
ואי־ האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָׁשהאֹותּיֹות
להבין  האדם על ּכמֹו־כן ּביניהם, להפריד היה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאפׁשר
והּתֹורה  ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּולהּׂשיג
ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ּבמה לבד דכׁשמאמין מּמׁש, לאחדים ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיהיּו
ּכׁשּמבין  ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָעדין

חֹובתֹו. ידי יֹוצא הּוא הרי הּתֹורה, את ְְְֲִֵֵֵֶַָָּבׂשכלֹו

"ּׁשברי  ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְִִִֵֵַַַָָָָא
האדם  ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל ְְְִִִִֶַַָָָָלּוחֹות",

ְִֵָ"להּׁשבר".
מּׂשכל  ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכי
יבין  ׁשהׂשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו אמּתית ְְֲִִִֶַַָָָָויּׂשיג
ּומתּבּטל  לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם על־ידי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָורק
הּׁשם־יתּבר לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלגמרי
להּׂשיג  מסּגל ויהיה ּביֹותר, ּגבֹוהה לבחינה ׂשכלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיתעּלה
נּצר" "אלקי ּבתפּלת ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל ְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָֹֹאמיּתתּה
"ּפתח  להיֹות יכל לאחרי־זה ורק ּתהיה" לּכל ּכעפר ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ"ונפׁשי

."ּבתֹורת ְִִֶָלּבי

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EpizFAx ExiMfdW oiprM F` .wR`zdl§¦§©¥¨¦§¨¤¦§¦©¥
(.`"i ,'h x"eny)F`FaA dYr azMd gxRW¤¨©©§¨©¨§

d`nHd mFwnA lbrd lEabA¦§¨¥¤¦§©ª§¨
.`hgdefi dxez §©¥§

(çé)mrheòîL éëðà úBpò ìB÷ §©©©¨Ÿ¦Ÿ¥©
did iM ,xaCd Fzrici ipRn EPpi ¥̀¤¦§¥§¦¨©¨¨¦¨¨

iM mrHd la` ,"`Ed zFpr lFw" xnF`¥££¨©©©¦
ipEBp xiMnE `Ed dnkgA a` dWn¤¨§¨§¨©¦¦¥

iM xn`e ,zFlFTdúBpò ìB÷`Ed ©§¨©¦©
dcBdA Exn` Kke .eil` "rnWPd"Wxcn) ©¦§¨¥¨§¨¨§©©¨¨¦§¨

(.`"i ,'h zldw dAxin dWn Fl xn`W ©¨Ÿ¤¤¤¨©¤¦
Fpi` l`xUi lr dxxU bdpl cizrW¤¨¦¦§Ÿ§¨¨©¦§¨¥¥

dWn dPde .lFwl lFw oiA oigan©§¦¥§§¦¥¤
oiprd ciBd `l dlFcBd FzEpzeprA§¦§§¨©§¨Ÿ¦¦¨¦§¨
lW ozEpbA xRql dvx `l iM ,rWFdil¦ª©¦Ÿ¨¨§©¥¦§¨¤
wFgU lFw iM Fl xn` la` ,l`xUi¦§¨¥£¨¨©¦§

.`Edhi dxez



פג `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ë)ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון נוהּו(איוב על "יזרה «ƒ∆ְְְִֵֵֶַָֹ

וכן א)ּגפרית", ׁשּזֹורין (משלי הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹ
וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡¯NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז (יומא ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈

ּכסֹוטֹות  לבדקם אם .נתּכּון ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְְְִִִִֵַָָָָֹ

עיר  אנׁשי ּכמׁשּפט ּבסיף, - והתראה עדים ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָיׁש
ּבמּגפה,ׁשהן הּנּדחת  - התראה ּבלא עדים מרּבים. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻ

התראה  ולא עדים לא העם". את ה' "וּיּגף ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנאמר:
ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, -. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים זה ּכּמה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,. ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑ּתמיד ּבדר הֹולכין הם הּמקֹום רע לפני .ּובנסיֹונֹות ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
äæ-ék|àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

:Bì äéä-äî eðòãé̈©−§¤¨¬¨«

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

úà ÷Liå íénä éðt ìò øæiå (ë)©¦¤©§¥©©¦©©§§¤
.ìàøNé éðawC didW ixg` §¥¦§¨¥©£¥¤¨¨©

xtrl(.`"k ,'h mixaC)in ipR lr Fwxf §¨¨§¨¦§¨©§¥¥
ozF` dwWde xdd on cxFId lgPd©©©©¥¦¨¨§¦§¨¨
sExVd adGd iM xWt`e .miOd ozF`n¥¨©©¦§¤§¨¦©¨¨©¨
oghpe ,sExU `Ed la` ,KYp EPpi`W¤¥¤¦©£¨¨§¦§©
lw ,`"x xiMfd xW`M ,wC xW` cr©£¤©©£¤¦§¦©

d ipR lr `Edsv did oM lr ,miO ©§¥©©¦©¥¨¨¨
lr FzF` dxFf did F` .mdl EdwWde§¦§¨¨¤¨¨¤©
mdl dwWnE a`FWe ,hrn hrn lgPd©©©§©§©§¥©§¤¨¤
.miQPd dUrOn didW F` .rwWi mxh¤¤¦§©¤¨¨¦©£¥©¦¦
Dl`d ogh ,mdiUrn zFGal dvx dPde§¦¥¨¨§©©£¥¤¨©¨¡Ÿ©
EdE`ivFIW mphaA Fqipkde mdNW¤¨¤§¦§¦§¦§¨¤¦
FnM mxfY xn`PW FnM ,d`FSaE irxÄ§¦©¨§¤¤¡©¦§¥§

Fl xn`Y `v dec(.a"k ,'l dirWi)lre . ¨¨¥Ÿ©§©§¨§©
EpizFAx zrC(.c"n f"r)oEMzp cFr ©©©¥¦§©¥

dltpe mphA dzave zFhFqM mwcal§¨§¨§§¨§¨¦§¨§¨§¨
.zn`d `Ede ,mkxi`k dxez §¥¨§¨¡¤

ék äfä íòä Eì äNò äî (àë)¤¨¨§¨¨©¤¦
.äìãb äàèç åéìò úàáädOM ¥¥¨¨¨£¨¨§Ÿ¨©¨

`NW cr LxqIW Ylaq mixEQi`iaY ¦¦¨©§¨¤¦§ª©¤Ÿ¨¦
oFkp EPpi`e .i"Xx oFWl .df `hg mdilr£¥¤¥§¤§©¦§¥¤¨
mi`hgd on dGd `hgd iM ,ipirA§¥©¦©¥§©¤¦©£¨¦
xn` ilE`e .xari `le mdilr bxdIW¤¥¨¥£¥¤§Ÿ©£Ÿ§©¨©
iM ipirA oFkPde .FznW` liCbdl oM Fl¥§©§¦©§¨§©¨§¥©¦
dnE iper dn iziUr dn FnM `Ed§¤¨¦¦¤£Ÿ¦¤
iWtp z` WTan iM Lia` iptl iz`Hg©¨¦¦§¥¨¦¦§©¥¤©§¦

(.'` ,'k '`Îl`EnW)dzid d`pV dn ,xn`i . §¥Ÿ©©¦§¨¨§¨
mcinWdl YaAq iM dGd mrd mr Ll§¦¨¨©¤¦¦©§¨§©§¦¨
mdl oxd` didW ipRnE .mzFNklE§©¨¦§¥¤¨¨©£Ÿ¨¤

xRknle gikFn Wi`l(.`"k ,'b x"eny)dide , §¦¦©§¦§©¥§¨¨
.oM Fl xn` ,mdilr mgxie qEgIW iE`ẍ¤¨¦©¥£¥¤¨©¥
utgd aiF`M mdOr Ybdp ,xnFlM§©¨©§¨¦¨¤§¥¤¨¥
dPde .Ll E`hg `le ErWR `l ,mzrxA§¨¨¨Ÿ¨§§Ÿ¨§§§¦¥
dNgY FzF` miW`dl dWn iE`x did̈¨¨¤§©£¦§¦¨
ok ixg`e ,`Ed `hg xW` Fz`hg lr©£¨£¤¨¨§©£¥¥
,xn`ie ,mrd znW` lr FzF` miW`i©£¦©©§©¨¨§Ÿ©
z`Gd dlFcBd d`hgd z`hg Ki`"¥¨¨¨©£¨¨©§¨©Ÿ
z`ade miAx YlWkd mbe ,midl`l¥Ÿ¦§©¦§©§¨©¦§¥¥¨

dWn la` ,"dlFcB d`hg mdilr£¥¤£¨¨§¨£¨¤
`le lFcBd eig`A cFaM bdp FzEpzeprA§¦§§¨¨©¨§¨¦©¨§Ÿ
mBW okYie .mrd lFWkn wx Fl xiMfd¦§¦©¦§¨¨§¦¨¥¤©
eig` zwcvA gEhA FAl oFkp dWn¤¨¦¨©§¦§©¨¦
znW` lr la` ,drx dzid `l FzpEMW¤©¨¨Ÿ¨§¨¨¨£¨©©§©
iE`x did iM ,FzF` miW`d mrd̈¨¤¡¦¦¨¨¨
`Ede .Fci lr ElWkp mde mgikFdl§¦¨§¥¦§§©¨§

.mdixacA EdErhdW aiWdak dxez ¥¦¤¦§§¦§¥¤
òøá ék íòä úà zòãé äzà (áë)©¨¨©§¨¤¨¨¦§¨

.àeän`i,"drx KxcA" md iM x Ÿ©¦¥§¤¤¨¨
"KxC dxFn mdl zFUrl il Exn`" iM¦¨§¦©£¨¤¥¤¤
,aEWi ilE` il` FaEW cr ipFc` mFwnA¦§£¦©¥©©¨

adGd il EpzpeLàa eäëéìLàådPde §¨§¦©¨¨¨©§¦¥¨¥§¦¥
,äfä ìâòä íäì àöéEaWg md iM ¨¨¨¤¨¥¤©¤¦¥¨§

EgAfie Fl EegYWIW drx daWgn FA©§¨¨¨¨¤¦§©£§¦§§
Kix`dl oxd` dvx `NW xEaraE ,Fl©£¤Ÿ¨¨©£Ÿ§©£¦

xn`e xSw ,opgxEqAäfä ìâòä àöiå §§¨¨¦¥§¨©©¥¥¨¥¤©¤
ipFc` xW` dGd rxd oiprd mdl `vIW¤¨¨¨¤¨¦§¨¨©©¤£¤£¦

.d`Fxbk dxez ¤



yz`פד ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãë)éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàå̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑'זהב 'למי אחד: לי לבד,ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(äë)mrhe,íòä úà äLî àøiå §©©©©§¤¤¨¨
lSpzdW iR lr s` iM xnFl©¦©©¦¤¦§©¥

mdA rWR `NW oxd`äàøäLîFAlA ©£Ÿ¤Ÿ¨©¨¤¨¨¤§¦
,àeä òøô ék íòä úàcaF` iFB iM ¤¨¨¦¨ª©¦¥

,oiprM ,dpEaY mdA oi`e dOd zFvr¥¥¨§¥¨¤§¨§¦§©
izvr lk ErxtYe(.d"k ,'` ilWn)FnM , ©¦§§¨£¨¦¦§¥§

lrn lFrnE dcEdiA rixtd iM ,xn`W¤¨©¦¦§¦©¦¨¨©©
'dA(.h"i ,g"k 'aÎminId ixaC)oxd` drxt iM , ©¦§¥©¨¦¦§¨Ÿ©£Ÿ

md dPde ,xqEnE dvr lM mdn lHaE¦¥¥¤¨¥¨¨§¦¥¥
mixdd lr mivFtPd o`SM'`Îmikln t"r) ©Ÿ©§¦©¤¨¦§¨¦

(.f"i ,a"kdf xn`e .KixcnE urFi `lA§Ÿ¥©§¦§¨©¤
dxFn lbrdW miaWFg md EidW ipRn¦§¥¤¨¥§¦¤¨¥¤¤
mdl oi` EN`M md dPde ,KxCd mdl̈¤©¤¤§¦¥¥§¦¥¨¤
DA Ekli KxCd Erci `le dvr¥¨§Ÿ¥§©¤¤¥§¨
EdEaWg mdn iM ,oEUri xW` dUrOde§©©£¤£¤©£¦¥¤£¨
drxl mdnE ,mzxaq itM ,daFhl§¨§¦§¨¨¨¥¤§¨¨
.FMxcl dpFR mdn cg` lke ,dxEnB§¨§¨¤¨¥¤¤§©§

ì øîàå,íäéî÷a äöîLENt` iM §¨©§¦§¨§¨¥¤¦£¦
drx mYaWgn oi` xW` mzF`¨£¤¥©§©§¨¨¨
,"dAce unW" zFxFcl mdilr E`ivFi¦£¥¤§¤¤§¦¨
mdn ,xqEnE dvr rExR mrd lM dPde§¦¥¨¨¨§©¥¨¨¥¤
oFWl ztU lr zFlrdl mdnE ,drxl§¨¨¥¤§©£©§©¨

r zAcexnFl ,oxd` cbpM df xn`e .m §¦©©§¨©¤§¤¤©£Ÿ©
qElwp` zrcM dfe .`hg mNkl iM¦§ª¨¥§§¤§©©ª§§

mBxYWìíäéî÷a äöîL`wt`l" ¤¦§¥§¦§¨§¨¥¤§©§¨
xn`W itlE ."oFdixcA WiA mEW¦§¨¥§¦¤¨©
iM Wxtl dvxW d`xp "oFdixcA"§¨¥¦§¨¤¨¨§¨¥¦
drx unW didi EUr xW` lbrd̈¥¤£¤¨¦§¤¤¤¨¨
mPgl `l Exn`i iM ,l`xUi zFxFcA§¦§¨¥¦Ÿ§Ÿ§¦¨
wx ,EdEcare lbrd z` EpizFa` EUr̈£¥¤¨¥¤©£¨©
ux`n mlrd xW` `Ed iM FA ErcIW¤¨§¦£¤¤¡¨¥¤¤
,mdl zlrFY FzcFarA E`vnE mixvn¦§©¦¨§©£¨¤¤¨¤
,Fcarl Epl aFh iM ,oM dUrp Epgp` s`e§©£©§©£¤¥¦¨§¨§
ax xn`W mraxiA xaCd did xW`M©£¤¨¨©¨¨§¨¨§¨¤¨©©
Lidl` dPd milWExi zFlrn mkl̈¤¥£§¨©¦¦¥¡Ÿ¤
mixvn ux`n LElrd xW` l`xUi¦§¨¥£¤¤¡¥¤¤¦§¨¦

(.g"k ,a"i '`Îmikln)zFxFcl iM dWn d`x , §¨¦¨¨¤¦§
.FA ErWti¦§§

äöîLåixacl `Ed drx dAC oipr §¦§¨¦§©¦¨¨¨§¦§¥
lBxn oFWl `Ede ,qElwp ª̀§§§¨ª§¨

lEqR unW EpizFAx ixacA(:'b migqR). §¦§¥©¥¤¤§§¨¦

gTYe aEzMd xn`X dn mYrcl ilE`e§©§©§¨©¤¨©©¨©¦©
Edpn unW ipf`(.a"i ,'c aFI`)dgwNW , ¨§¦¤¤¤§¦¤¨§¨

s` xnFl ,FAW itce mc`d mbR Fpf`̈§§©¨¨¨§Ÿ¦¤©©

mcFqi xtrA xW` xng iYa ipkWmW) Ÿ§¥¨¥Ÿ¤£¤¤¨¨§¨¨

(.h"iÎg"i miwEqRrnWp xaC unX dn oke . ¨¦§¥©¥¤¨¨¦§©
FA(.c"i ,e"k mW)itC eikxC lkA oi`W , ¨¤¥§¨§¨¨Ÿ¦

KxC lre .dNdzE gaW wx llM dAce§¦¨§¨©¤©§¦¨§©¤¤
unW hWRd(.a"i ,'c aFI`),hErn oFWl ©§¨¤¤¦§¦

xaC unX dnE ,EPnid hrn ipf` dgwl̈§¨¨§¦§©¥¤©¤¤¨¨
FA rnWp(.c"i ,e"k aFI`)rnWPd lMW , ¦§©¦¤¨©¦§¨

xaC eizFxEabE l`d gkA xn`Pde§©¤¡©§Ÿ©¨¥§¨¨¨
oke ,eiUrn lcB cbpM `Ed hrEn¨§¤¤Ÿ¤©£¨§¥

ì,íäéî÷a äöîLxn`iäòøô ék §¦§¨§¨¥¤Ÿ©¦§¨Ÿ
ïøäàiM ,mdiaiF`A mzF` hrnl mrl ©£Ÿ¨¨§©¥¨§§¥¤¦

iptA mhirni dGd lFcBd oerd¤¨Ÿ©¨©¤©§¦¥¦§¥
m`FaA mzEkf hirni F` ,mdiaiF`§¥¤©§¦§¨§¨
xn`PW oiprM `Ede ,aiF` mr dnglOA©¦§¨¨¦¥§§¦§¨¤¤¡©

lal miYhrndemiFBA zFcx iYl`wfgi) §¦§©§¦§¦§¦§©¦§¤§¥

(.e"h ,h"kK` 'd ipxQi ,xn`PW oiprM F` ,§¦§¨¤¤¡©©§¥¦©
iphirnY oR LR`A l` hRWnAdinxi) §¦§¨©§©§¤©§¦¥¦¦§§¨

(.c"k ,'i.ek dxez

(åë)mrheäðçnä øòLa äLî ãîòiå §©©©©£Ÿ¤§©©©©£¤
d`xW oeiM iM ,xn`X dnA waC̈¥§©¤¨©¦¥¨¤¨¨

didIW mrd z`ìäöîLdqlwlE ¤¨¨¤¦§¤§¦§¨§¦§¨
,mXd lENg dfe ,mdiaiF`AøòLa ãîò §§¥¤§¤¦©¥¨©§©©



פה `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ

.יׂשראל  ְִֵָ

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ידֹו .ּובאחיו ּבבנֹוימּלא ְְְִִֵַָָ

(ì)ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëà£©§−̈§©¬©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר החטא אׂשים ּובין ּביניכם להבּדיל .חּטאתכם, ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfäý:áäæ é ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; ׁשּגרמּת(ברכות הּוא 'אּתה : ¡…≈»»ְֶַַָָָ
ּיעׂשּו,להם  מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

את  ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל מׁשל יחטאּו? ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ְְְְְֲִִֶַַַָּבנֹו
יחטא'? ׁשּלא הּבן ּיעׂשה מה זֹונֹות. ּבית .ּבפתח ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äðçnä,"lFcB lFwA `xwe"'äì éî ©©£¤§¨¨§¨¦©
,éìàlbrd icaFr lM `iqdxtA bxde ¥¨§¨©§©§¤§¨¨§¥¨¥¤

xaCd rnXIW icM,íäéî÷aWCwzie §¥¤¦¨©©¨¨§¨¥¤§¦§©¥
lENgd zgY mdA minW mW¥¨©¦¨¤©©©¦

.EUrWfk dxez ¤¨
(æë)mrhe,ìàøNé éäìà 'ä øîà äk §©©Ÿ¨©¡Ÿ¥¦§¨¥

gAfl lbrd icaFr EaWgW xEarA©£¤¨§§¥¨¥¤¦§Ÿ©
zrbFR oiCd zCn dPde ,l`xUi idl`l¥Ÿ¥¦§¨¥§¦¥¦©©¦©©
iM ,cFre .zFrihPA EvSTW xEarA odÄ¤©£¤¦§©§¦§¦

`Ed midl`l hRWOd(.f"i ,'` mixaC). ©¦§¨¥Ÿ¦§¨¦

idl` liCad iM miIeNA xn` df ipRnE¦§¥¤¨©©§¦¦¦¦§¦¡Ÿ¥
l`xUi zcrn mkz` l`xUi,f"h xAcOA) ¦§¨¥¤§¤¥£©¦§¨¥©¦§¨

(.'hFnWle ,l`xUi idl`l dcFard iM ,¦¨£¨¥Ÿ¥¦§¨¥§¦§
.z`Gd zEkGA ElCap¦§§©§©Ÿ

.Bëøé ìò Baøç Léà eîéNicaFr Eid ¦¦©§©§¥¨§¥
m`iadl ElkEi `le miAx lbrd̈¥¤©¦§Ÿ§©£¦¨
iel ipA lkl dEv" oM lr ,oiC zial§¥¦©¥¦¨§¨§¥¥¦
Exn`X dn KxC lr ,"mAxg xBgl©§Ÿ©§¨©¤¤©¤¨§

EpizFAx(:d"n oixcdpq)dY` oi` m`W ©¥©§¤§¦¤¦¥©¨
dY` FA dxEn`d dziOA Fzindl lFkï©£¦©¦¨¨£¨©¨

dPde .lkEYW dzin lkA Fzindl lFkï©£¦§¨¦¨¤©§¦¥
l drW z`xFd df`NW ,mXd WCw ¤¨©¨¨§©¥©¥¤Ÿ

,mdA dxzd in iM ,d`xzd mdA dzid̈§¨¨¤©§¨¨¦¦¦§¨¨¤
EN`A mixiMn iel ipA Eid la £̀¨¨§¥¥¦©¦¦§¥

.eicaFr Eid mdW mibxdPd©¤¡¨¦¤¥¨§¨
ìòåxnF`d zrC(:e"q `nFi)micr §©©©¨¥¨¥¦

azMW FnM ,mc` iciA d`xzde§©§¨¨¦¥¨¨§¤¨©
i"Xx(.'k wEqR lirl)mzF` dESW" xn`p , ©¦§¥¨Ÿ©¤¦¨¨

m`iadle mzF` URzl "mAxg xBgl©§Ÿ©§¨¦§Ÿ¨§©£¦¨
EdE`vn xW`e ,oixcdpq F` dWn iptl¦§¥¤©§¤§¦©£¤§¨
dliwqA EdEbxd d`xzde micrA§¥¦§©§¨¨£¨¦§¦¨
dzidW F` ,dxf dcFar icaFr hRWnM§¦§©§¥£¨¨¨¤¨§¨
lM dPde .zgCPd xirM siqA mzzin¦¨¨§©¦§¦©¦©©§¦¥¨
`NW mrA mixznE 'dl Eid iel ipA§¥¥¦¨©©§¦¨¨¤Ÿ
`l oxd` iM ,Fl EgAfi `le Fl EegYWi¦§©£§Ÿ¦§§¦©£ŸŸ
xW`M FCal 'dl iYlA bgl dEv¦¨¨Ÿ¦§¦©§©©£¤
,xnF`d ixacM ipirA oFkPde .iYWxR¥©§¦§©¨§¥©§¦§¥¨¥
,dzinA wXpe sRB ,siqA xHwe gaf̈©§¦¥§©¦¦¥§¦¥§¦¨
zkQnA `zi`cM ,owFxcdA FAlA gnÜ©§¦§©§¨¦§¦¨§©¤¤

`nFi(:e"q mW),drW dUrn lMd dPde . ¨¨§¦¥©Ÿ©£¥¨¨

zFxFcl dzinA wXpnE sRbn oi` iM¦¥§©¥§©¥§¦¨§
(:'q oixcdpq). ©§¤§¦

,åéçà úà Léà eâøäå íòèå`NW §©©§¦§¦¤¨¦¤Ÿ
rxe g` lr EQkY `le ElngY©§§§Ÿ¨Ÿ©¨¨¥©

aFxwe(r"aiz)mrhe .éäìà 'ä øîà äk §¨§©©Ÿ¨©¡Ÿ¥
,ìàøNézevOn EPpi`íéäìàì çáæ ¦§¨¥¥¤¦¦§©Ÿ¥©¨¡Ÿ¦

íøçé(.h"i ,a"k lirl)oiaIg EN` oi` iM , ¨¢¨§¥¦¥¥©¨¦
devn `id la` ,oiCd on dzin¦¨¦©¦£¨¦¦§¨

dWnl dxn`PW`le dxEaBd iRn ¤¤¤§¨§¤¦¦©§¨§Ÿ
cAkPd mXd mgp xW`M iM ,DazM§¨¨¦©£¤¦©©¥©¦§¨
dY` oi`W oeiM ,FzF` dEv drxd lr©¨¨¨¦¨¥¨¤¥©¨
z` dY` bxdY mzF` dNk`W dvFx¤¤£©¤¨©£Ÿ©¨¤
iW`x lM z` gw KxcM ,siqA eicaFr§¨§©¦§¤¤©¤¨¨¥

'dl mzF` rwFde mrdWnXd cbp ¨¨§©¨©¤¤©¨¤
l`xUIn 'd s` oFxg aWie,d"k xAcOA) §¨Ÿ£©¦¦§¨¥©¦§¨

(.'cxaCd df zevnM devOd z`f dPde .§¦¥Ÿ©¦§¨§¦§©¤©¨¨
EPOn xnrd `ln 'd dEv xW`lirl) £¤¦¨§Ÿ¨Ÿ¤¦¤§¥

(.a"l ,f"hmdA `vFIk iYxMfd xakE .lirl) §¨¦§©§¦©¥¨¤§¥

(.'` ,`"i .'a ,'i.gk dxez



yz`פו ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(áì)àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqî¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ איני' טֹוב: הרי ¿«»ƒƒ»«»»ֲִֵֵ
מקרא  וזה מחני'"! אין, "ואם "מחני"! ל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָאֹומר

הרּבה  וכן לב)∑E¯ÙqÓ.קצר, הּתֹורה (ברכות מּכל : ְְֵֵַָָƒƒ¿¿ִַָָ

לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֻּכּלּה,
רחמים  .עליהם ֲֲִֵֶַ

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
éðôì Cìé éëàìî äpääìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe Eí ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

:íúàhç©¨¨«
i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑ ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן יׁש ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ִֵֵֶָָ

וכןּבמקֹום  ,'ב)'אלי א על (מלכים לֹו "לדּבר : ְְְִֵֵֵֶַַ
ÈÎ‡ÏÓ.אדנּיהּו" ‰p‰∑ אני ולא.È„˜t ÌBÈ·e ֲִָֹƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ

'B‚Â∑ ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה ¿ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

"ּופקדּתי  עונֹותיהם, עליהם ּכׁשאפקד ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹתמיד,
ואין  העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹעליהם"
עון  מּפרעֹון קצת ּבּה ׁשאין יׂשראל על ּבאה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻּפרענּות

.העגל  ֵֶָ

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLàñ £¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íúàhç àOz íà äzòå (âì-áì)§©¨¦¦¨©¨¨
i"Xx oFWlàOz íà §©¦¦¦¨

íúàhç,ipgn Ll xnF` ipi`e aFh ixd ©¨¨£¥§¥¦¥§§¥¦
,éðçî ïéà íàåoke ,xvw `xwn dfe §¦©¦§¥¦§¤¦§¨¨¨§¥

.dAxd,Eøôqî,DNM dxFYd lMn ©§¥¦¦§§¦¨©¨ª¨
WTal i`cM ipi`W ilr Exn`i `NW¤ŸŸ§¨©¤¥¦§©§©¥
daEWY dn oM m`e .mingx mdilr£¥¤©£¦§¦¥©§¨

`Ed KExA WFcTd FaiWdøLà éî ¥¦©¨¨¦£¤
,éøôqî epçîà éì àèçxg` oi`e ¨¨¦¤§¤¦¦§¦§¥©¥

ip` oi`" xn`i ilE`e .FxtQn zFgnl¦§¦¦§§©Ÿ©¥£¦
`N` "dgFnéì àèçL éî`l dY`e ¤¤¨¦¤¨¨¦§©¨Ÿ

.oFkp EPpi` dfe ,il z`hg̈¨¨¦§¤¥¤¨
à"øåxn`,záúk øLà Eøôqî ék §¨©¦¦¦§§£¤¨¨§¨

EgizR oixtqe aizi `piC FnM§¦¨§¦§¦§¦§¦
(.'i ,'f l`IpC)md FYrcl "mixtQde" . ¨¦¥§©§¨¦§©§¥

miltXd zFxfBW minXd zFkxrn©©§©¨©¦¤§¥©§¨¦
xn`e ,mdA oiiElYéì àèç øLà éî §¦¨¤§¨©¦£¤¨¨¦

,éøôqî epçîàLzF` dgn` `l xnFl ¤§¤¦¦§¦©Ÿ¤§¤§
xW` mi`Hgd mrd on dgn`" wx©¤§¤¦¨¨©©¨¦£¤
`Ede ,Ebxdp `le mYaWgnA "il E`hg̈§¦§©§©§¨§Ÿ¤¤§§

xn`X dnbiåíòä úà 'ä ówEqtA) ©¤¨©©¦Ÿ¤¨¨§¨

(.d"lcaNn iM ,ipirA oFkp EPpi`e .§¥¤¨§¥©¦¦§©
mizOde iel ipA axgA mibxdPd©¤¡¨¦§¤¤§¥¥¦§©¥¦
Fl mi`hFg ldTd ax Eid dtBOA©©¥¨¨Ÿ©¨¨§¦

iYazM xW`M(.'f wEqtA). ©£¤¨©§¦§¨

éôìexn` dWn iM ,iYrCíà äzòå §¦©§¦¦¤¨©§©¨¦
,íúàhç àOz,LingxAíàå ¦¨©¨¨§©£¤§¦

àð éðçî ïéàmiIgd xtQn mYgY ©¦§¥¦¨©§¨¦¥¤©©¦
xn`W oiprM ,mWpr ip` lAq`e§¤§Ÿ£¦¨§¨§¦§¨¤¨©
`Mcn EprWRn llgn `Ede ,aEzMd©¨§§Ÿ¨¦§¨¥§ª¨
FzxagaE eilr EpnFlW xqEn Epizpern¥£ŸŸ¥©§¥¨¨©£ª¨

Epl `Rxp(.'d ,b"p dirWi)KExA WFcTde , ¦§¨¨§©§¨§©¨¨
FaiWd `Ed,éøôqî äçîà àèBçä ¥¦©¥¤§¤¦¦§¦

.z`hg `NW LzF` `lecl dxez §Ÿ§¤Ÿ¨¨¨
,íòä úà äçð Cì äzòå (ãì)iM §©¨¥§¥¤¨¨¦

mgp" mzFNkNn iYngPW ixg ©̀£¥¤¦©§¦¦§©¨§¥
"dY`,Cì ézøac øLà ìàmFwn l` ©¨¤£¤¦©§¦¨¤§

'Fbe ixn`de iprpMd(.f"i .'g ,'b lirl)la` , ©§©£¦§¨¡Ÿ¦§§¥£¨
,qrM KxC dGW oM xiMfdl dvx `lŸ¨¨§©§¦¥¤¤¤¤©©
dUr` Ll iYxACX dn xnF`M§¥©¤¦©§¦§¤¡¤
iM ,mz`Hg `V` `l la` ,LcFakl¦§§£¨Ÿ¤¨©¨¨¦
,íúàhç íäéìò ézã÷ôe éã÷t íBéa§¨§¦¨©§¦£¥¤©¨¨

l` m`FA ixg` mdilr FzF` cwt ¤̀§Ÿ£¥¤©£¥¨¤
F` ,dPOn ElbIW zrl fnx dfe ,ux`d̈¨¤§¤¤¤¨¥¤¦§¦¤¨

EpizFAx Exn`X dnloixcdpq .'b ,b"n x"eny) §©¤¨§©¥©§¤§¦

(.a"w`IwE` DA oi`W zEprxR Ll oi`W¤¥§ª§¨¤¥¨¦¨
.lbrd oerndl dxez ¥£Ÿ¨¥¤

biå (äì).íòä úà 'ä óaEzMd xRq `l ©¦Ÿ¤¨¨Ÿ¦¥©¨
xW`M ,dtBOA mizOd Eid dOM©¨¨©¥¦©©¥¨©£¤
WxR xW`ke ,iel ipA ciA mibxdPd xRq¦¥©¤¡¨¦§©§¥¥¦§©£¤¥©

gxw xaC lW dtBOA(.c"i ,f"i xAcOA)lWe , ©©¥¨¤§©Ÿ©©¦§¨§¤
xFrR lrA(.'h ,d"k mW)Ezn `l ilE` , ©©§¨©Ÿ¥

`lA zEnl 'd mtbp la` ,zg` dtBnA§©¥¨©©£¨§¨¨¨§Ÿ
F` EPtBi 'd m` iM aEzMW oiprM ,mYr¦¨§¦§¨¤¨¦¦¦¢¤

`Fai FnFi(.'i ,e"k '`Îl`EnW)`l ilE`e . ¨§¥§©Ÿ
mizOd dpn `l ok iM ,mzFpnl WWg̈©¦§¨¦¥Ÿ¨¨©¥¦

dxraYA(.'` ,`"i xAcOA),de`Yd zFxawaE ©©§¥¨©¦§¨§¦§©©£¨
c`n dAx dMn mrA 'd KIe xn`PWmW) ¤¤¡©©©¨¨©¨©¨§Ÿ¨

(.b"l ,`"iiel ipA ci lr miltFPd la` .£¨©§¦©©§¥¥¦
mrA miAx EbxdW xnFl ,mcFakl hxR¥©¦§¨©¤¨§©¦¨¨

.EghA 'd lr iM mdn EcgR `le§Ÿ¨£¥¤¦©¨§
,ìâòä úà eNò øLà ìò øîàå`NW §¨©©£¤¨¤¨¥¤¤Ÿ

migaFGde Fl miegYWOd on Eid̈¦©¦§©£¦§©§¦



פז `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑ מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְִִֵֶֶָָָֹ

ּכלּפי  אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ ְְֱֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָהארצֹות,
ּבׁשעת  לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ּבׁשעת לֹו ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשאמר

עלה!" ל" ÌÚ‰Â.רצֹון: ‰z‡∑:אמר לא ּכאן ֲֵֵָ«»¿»»ַָָֹ
'ועּמ'. ְְַ

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ אניל אֹומר ∆∆∆»«»»¿»ְֲִֵ
Ea¯˜a.להעלֹותם  ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑ אֹומר אני לכ ְֲַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְֲִֵָ

ל:"מלא לפני Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ."וׁשלחּתי Èk ְְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆

‰z‡∑ ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּבי,ּוכׁשּׁשכינתי «»ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָ
זעם  עליכם אני ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.מרּבה .לׁשֹון ְֲֲִֵֶֶַַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

(ä)ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà¤«¡¤¨«

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xnFlM ,FzF` "miUFrd" on Eid la` ,Fl£¨¨¦¨¦§©
Fl mi`iaOde oxd` lr mildwPd on¦©¦§¨¦©©£Ÿ§©§¦¦
lr EWprPW xn`W xEaraE .adGd©¨¨©£¤¨©¤¤¤§©
`l mde ,FzcFar lr `l lbrd dUrn©£¥¨¥¤Ÿ©£¨§¥Ÿ

WxR ,EdE`Urïøäà íäì äNò øLà £¨¥©£¤¨¨¨¤©£Ÿ
lr" mBxY qElwp`e .mzevnA§¦§¨¨§ª§§¦§¥©
,"oxd` carc `lbrl EcArYW`c§¦§©§¨§¤§¨©£©©£Ÿ
miwXpnde mitRbnd iM xnFl dvxi¦§¤©¦©§©§¦§©§©§¦

md FA mivtgeqElwp`e ,dtBOA EidW ©£¥¦¥¤¨©©¥¨§ª§§
.mipWl cg` dUrn FnEBxzA oYi `lŸ¦¥§©§©£¤¤¨¦§©¦

dUr did `Ed mW miUFr xW` lM oke§¥¨£¤¦¨¨¨Ÿ¤
(.a"k ,h"l ziW`xA)onY oicarc lke mBxY §¥¦¦§¥§¨§¨§¦©¨

.carzn ded Dixnin lr©¥§¥£¨¦§£¥
äôbnäåbxdW ixg` dzid z`Gd §©©¥¨©Ÿ¨§¨©£¥¤¨©

lNRzde micaFrd dWn¤¨§¦§¦§©¥
,xn`e ,mdilr,àð éðçî ïéà íàåiM £¥¤§¨©§¦©¦§¥¦¨¦

mgx mdilr FWtp xqFn didW xEarA©£¤¨¨¥©§£¥¤¦¥
Fl xn`e ,`Ed KExA WFcTd mdilr£¥¤©¨¨§¨©
mdOr glWIWe ux`d l` mzFlrdl§©£¨¤¨¨¤§¤¦§©¦¨¤

K`ln(mi`Ad miwEqRA oiIr)zFMpl dvxe , ©§¨©¥©§¦©¨¦§¨¨§©

miiE`x EidIW icM lFcBd oerd on mdl̈¤¦¤¨Ÿ©¨§¥¤¦§§¦
F` ,mdA z`Gd dtBOd glWe ,dfl̈¤§¨©©©¥¨©Ÿ¨¤

.sbPd lgde oM mdilr xfBW` dxez ¤¨©£¥¤¥§¥¥©¤¤
éøçàå (ä-à)Fl xn`e xfg dfäfî äìò §©£¥¤¨©§¨©£¥¦¤

íòäå äzà(.'` wEqR)iM xnFl , ©¨§¨¨¨©¦
ipkWl mz`Hg dgnY `l dtBOd©©¥¨Ÿ¦§¤©¨¨§¨§¦

xiMfde ,mkFzAøLà õøàä ìà §¨§¦§¦¤¨¨¤£¤
,á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð¦§©§¦§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ

xn`eéðòðkä úà ézLøâå'Fbe(.'a wEqtA), §¨©§¥©§¦¤©§©£¦§§¨

mdilr xfB F` `iadW dtBOd xEarA iM¦©£©©¥¨¤¥¦¨©£¥¤



yz`פח ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒִ

ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים ואּתם ּבקרּב ְְְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָאעלה
ׁשּנאמר  זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, רגע עליכם ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹאזעם

כו) ואכּלה (ישעיה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי :ְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַַֹ

מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב ,לפיכ ∑zÚÂ‰.אתכם. ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ¿«»
ּתלקּו זֹו מעליכם ּפרענּות עדיכם ׁשּתֹורידּו .מּיד, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ

ClŒ‰NÚ‡ ‰Ó ‰Ú„‡Â∑ אני העון, ׁשאר ּבפקּדת ¿≈¿»»∆¡∆»ְְֲִִֶַָָֹֻ
ליֹודע  לעׂשֹות ּׁשּבלּבי .מה ְֲִִֵֶַַַָ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ ׁשהיה העדי חֹורב את מהר .ּבידם ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑ …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆

לּמחנה. מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה ְְֲֳִֵֵֶֶַַַָֹלׁשֹון
מנּדה  לּתלמיד לרב,אמר: אלּפים ∑‰¯Á˜.מנּדה ְְְִֶֶַַַַָָֻֻ«¿≈ְִַַ

ׁשּנאמר ּכענין ג)אּמה, ּביניכם (יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
אּמה  ּכאלּפים BÏ.ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â∑ קֹורא והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְֵָָ

ּתֹורה  למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל .לֹו ְְִֵֵֵֶַַַָֹ

'‰ Lw·ÓŒÏk∑ ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש מּכאן »¿«≈ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָ
ÚBÓ„.ׁשכינה  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑:אחר ּדבר יֹוצא. ּכמֹו ְִָ≈≈∆…∆≈ְֵֵַָָ

אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש הּׁשרת,"והיה ּכׁשהיּומלאכי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הרי  להם: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָׁשֹואלים

מׁשה  ׁשל ּבאהלֹו .הּוא ְֳֶֶָֹ

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

hrn mdl dSxzpe ,mz`Hg zvw dgnp¦§¨§¨©¨¨§¦§©¨¨¤§¨
mdl mIwIWe" "mzFa` zEkf" xiMfdl§©§¦§£¨§¤§©¥¨¤

d"daFh ux` l` m`iadl drEaXõøà ©§¨©£¦¨¤¤¤¨¤¤
Láãe áìç úáæzgXY `NW Fl fnxe ¨©¨¨§¨§¨©¤Ÿ¦¨¥

ipRn diaWFi zgY spgY `le ux`d̈¨¤§Ÿ¥¨¥©©§¤¨¦§¥
"minnrd dXW lM WxbIWe" ,mz`Hg©¨¨§¤§¨¥¨¦¨¨£¨¦

.mdilr dNgYn EghadW¤ª§§¦§¦¨£¥¤
øîàåiEvx KxCEaø÷a äìòà àì ék §¨©¤¤¦¦Ÿ¤¡¤§¦§§

(.'b wEqtA),LzaFhl ,Eìëà ït §¨§¨§¤£¤§
,Cøcao`kA dPde .LRxr dWwA ©¨¤¦§¥¨§§§¦¥§¨

`NW zg`d ,zFIprxR iYW l`xUil§¦§¨¥§¥ª§¨ª¨©©¤Ÿ
glWIW zipXde ,mkFzA FzpikW dxWi©§¤§¦¨§¨§©¥¦¤¦§©
z` WxbIW cr dWn iptl K`ln©§¨¦§¥¤©¤§¨¥¤
ux`d z` EWxIW xg` la` ,zFO`d̈ª£¨©©¤¨§¤¨¨¤
,mdl xfrl K`lnA ENt` mgihad `lŸ¦§¦¨£¦§©§¨©£Ÿ¨¤

xiMfd Kkl iM.Cøcaxn` df lM lre ¦§¨¦§¦©¨¤§©¨¤¨©
äfä òøä øácä úà íòä òîLiå©¦§©¨¨¤©¨¨¨©©¤
åéìò Béãò Léà eúL àìå eìaàúiå©¦§©¨§Ÿ¨¦¤§¨¨

(.'c wEqR)ongx mXd dPde .mila`M , ¨©£¥¦§¦¥©¥©£¨
ElA`zdW d`x xW`ke ,mingx `ln̈¥©£¦§©£¤¨¨¤¦§©§

mingx KxcA xn`e xfgéðáì øîà ¨©§¨©§¤¤©£¦¡Ÿ¦§¥
ìàøNé(.'d wEqR)xiMfd dYr cr iM , ¦§¨¥¨¦©©¨¦§¦
"LOr"(.'f ,a"l lirl)"mrd"e(.'` wEqR), ©§§¥§¨¨¨

dEve ,aiagd mnWA mxiMfi dYre§©¨©§¦¥¦§¨¤¨¦§¦¨
dlr` `l" mzaFhl iM mdl xn`l¥Ÿ¨¤¦§¨¨Ÿ¤¡¤

la` ,"rbxM mzF` dNk` `NW mAxwA§¦§¨¤Ÿ£©¤¨§¨©£¨
lr lA`zdlE mgPdl EUr xW` Eaihd¥¦£¤¨§¦¨¥§¦§©¥©

,cinY EUri oke ,mz`Hgäî äòãàå ©¨¨§¥©£¨¦§¥§¨¨
,íäì äNòàmz`Hg cwt` xnFlM ¤¡¤¨¤§©¤§Ÿ©¨¨

d itM ,iYrcllr mngPde mlA`z §©§¦§¦¦§©§¨§¦¨£¨©
.zFilM xwFge al ogFA ip` iM ,mper£Ÿ¨¦£¦¥¥§¥§¨

didi zn`d KxC lreäî äòãàå §©¤¤¨¡¤¦§¤§¥§¨¨
Cl äNòàdUri mingxd zrcA iM ¤¡¤¨¦§©©¨©£¦©£¤

drc` `l m`e FnM ,mdA,g"i ziW`xA) ¨¤§§¦Ÿ¥¨¨§¥¦

(.`"keiYWxR xakE .(.'k ,g"i mW).e dxez §¨¥©§¦¨

(å)mrheúà ìàøNé éðá eìvðúiå §©©©¦§©§§¥¦§¨¥¤
,íéãòElSpzd df mrnWA iM ¤§¨¦§¨§¨¤¦§©§

EUrX dOn xzFi icr lMn EwxRzIe©¦§¨§¦¨£¦¥¦©¤¨
oEwY" icrA mBxYW qElwp`e .dNgY§¦¨§ª§§¤¦§¥©£¦¦
ziW`xaA xnF`d ixacM FYrC ,"oif©¦©§§¦§¥¨¥¦§¥¦

dAx(.'` ,d"n x"eny),mdl xbg zE`pif ©¨¥¨¨©¨¤
`Ed KExA WFcTd mdl xbgW xnFlM§©¤¨©¨¤©¨¨
lMn lvPdl oif ilM dxFY oYn zrWA¦§©©©¨§¥©¦§¦¨¥¦¨

EWxCW FnM ,zeOd K`lnE rbRx"eny) ¤©©§©©¨¤§¤¨§
(.'` ,a"lúçlä ìò úeøç(.f"h ,a"l lirl), ¨©©ªŸ§¥

lW eizFnW mde ,zeOd K`lOn "zExg"¥¦©§©©¨¤§¥§¨¤
`Ed KExA WFcTd(r"aiz)l`xUi dPde . ©¨¨§¦¥¦§¨¥

mWtp oFvxA dziOd z` mdilr ElAw¦§£¥¤¤©¦¨¦§©§¨
daEWY oipr dfe ,lbrd Wpr ipRn¦§¥Ÿ¤¨¥¤§¤¦§©§¨

.m`hgA dhxge dlFcBf dxez §¨©£¨¨§¤§¨

(æ).ìäàä úà çwé äLîei"Xx azM ¤¦©¤¨Ÿ¤¨©©¦
(.`"i wEqR oNdl)dWn did dGd xaCd §©¨¨©¨¨©¤¨¨¤

mwEdW cr mixERMd mFIn bdFp¥¦©¦¦©¤©
fEOzA f"iA ixdW ,xzFi `l ,oMWOd©¦§¨Ÿ¥¤£¥§§©
lbrd z` sxU g"iA ,zFgENd ExAYWp¦§©§©§¨©¤¨¥¤
mW dUre dlr h"iA ,mi`hFgd oce§¨©§¦§¨¨§¨¨¨
Fl xn`p lEl` g"xA ,mFi mirAx ©̀§¨¦§¡¤¡©

ø÷aá úéìòå(.'a ,c"l oNdl)zFgEl lAwl §¨¦¨©Ÿ¤§©¨§©¥
,mixg` mFi 'n mW dUre zFIpW§¦§¨¨¨£¥¦
KExA WFcTd dSxzp ixWzA dxUrA©£¨¨§¦§¥¦§©¨©¨¨

`EdzFgEl Fl xqnE l`xUil§¦§¨¥¨©
lr zFEvl ligzd ,cxie zFpFxg`d̈©£§¨©¦§¦§©©
,oqipA cg`A EdE`Ure oMWOd zk`ln§¤¤©¦§¨©£¨§¤¨§¦¨
`N` FOr xAcp `l oMWOd mwEdXnE¦¤©©¦§¨Ÿ¦§©¦¤¨
lM didW mdxa` iAx zrC oke .mXn¦¨§¥©©©¦©§¨¨¤¨¨¨
,zFIpXd zFgENd z` cixFdW xg` df¤©©¤¦¤©©§¦

.dxFYA xg`nE mCwn oi`e§¥ª§¨§ª¨©¨
BðéàåxiMfdl mrH dn iM ,ipirA oFkp §¥¨§¥©¦©©©§©§¦

,dWxRd rvn`A o`kA df¤§¨§¤§©©¨¨¨
dUrW miWxcOd lkA EpizFAx ixace§¦§¥©¥§¨©¦§¨¦¤¨¨
dWn WxC ,lbrd `hg xEarA df dWn¤¤©£¥§¨¥¤¨©¤
FnkE ,cinlYl dCpn axl dCpn§ª¤¨©§ª¤©©§¦§

i"Xx xiMfdW(o`M)dY`e qrkA ip` , ¤¦§¦©¦¨£¦§©©§©¨
maxwi in oM m` qrkAwEqR oNdl i"Xx) §©©¦¥¦§¨§¥©¦§©¨¨

(.`"imFi ixg` ld`d z`vFd did m`e .§¦¨¨¨©¨Ÿ¤©£¥



פט `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ç)íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

:äìäàä Bàa-ãò©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ מן ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ִ

אל  ללכת ÌÚ‰ŒÏk.האהל הּמחנה, eÓe˜È∑ ֲֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»
מהם  ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין ואין מּפניו .עֹומדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

‰LÓ È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח: ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְִִֵַַָ
אהלֹו לפתח אחריו ּתּכנס ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ. ְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ עם 'ּומדּבר מׁשה'.ּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְִֵֶַֹ
ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ְְְְִִִֵֶֶַַָֹּתרּגּומֹו:

ז)ּכמֹו הּקֹול (במדבר את "וּיׁשמע ואינֹו: אליו", מּדּבר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָקֹורא

עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ּפתרֹונֹו: ְְְְִִִִֵֵֵַַַ(ּבחיריק),
'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָוההדיֹוט

ההדיֹוט  עם מדּבר ׁשהּמל .מׁשמע ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäéô §ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`Ed KExA WFcTd mB dPd ,mixERMd©¦¦¦¥©©¨¨
iM d`xPd la` .Eid oFvxA dWn mB©¤§¨¨£¨©¦§¤¦
oce lbrd sxU fEOzA f"iA FYcx mFiA§¦§§§©¨©¨¥¤§¨

,eicaFrúøçnî éäéåmdl xn` §¨©§¦¦¨¢¨¨©¨¤
l` dlre ,mdilr xRkl 'd l` dlrIW¤©£¤¤§©¥£¥¤§¨¨¤

Edfe ,cFaMd mXW xddäLî áLiå ¨¨¤¨©¨§¤©¨¨¤
'ä ìà(.`"l ,a"l lirl)dNtY lNRzde , ¤§¥§¦§©¥§¦¨
dxvw,äfä íòä àèç àpàmXde §¨¨¨¨¨¨¨¨©¤§©¥

FzF` dpràèç øLà éîdYre ,il ¨¨¦£¤¨¨¦§©¨
sbPd mdA lgde ,mrd z` dgp Kl¥§¥¤¨¨§¥¥¨¤©¤¤

(.d"lÎb"l miwEqR mW)Fl dEve ,äìò Cì ¨§¦§¦¨¥£¥
,íòäå äzà äfî(.'bÎ'` miwEqR)`Ede ¦¤©¨§¨¨§¦§
,l`xUil df ciBdeìvðúiå eìaàúiå ¦¦¤§¦§¨¥©¦§©¨©¦§©§

íéãò úà(.'eÎ'c miwEqR)dWn d`x f` . ¤¤§¨§¦¨¨¨¤
`dI dn rci `le c`n Kx` xaCd iM¦©¨¨¨Ÿ§Ÿ§Ÿ¨©©§¥

,FtFqAõeç Bì äèðå ìäàä ç÷ìå §§¨©¨Ÿ¤§¨¨
äðçnì(.'f wEqR)zxAcn dpikW didYW ©©£¤¨¤¦§¤§¦¨§©¤¤

,mrd axwA dxFW dPpi` iM ,mXn Fl¦¨¦¥¤¨¨§¤¤¨¨
`l dpgOd axwA ld`d didi m`e§¦¦§¤¨Ÿ¤§¤¤©©£¤Ÿ

ixn`e .mXn xEACd Fl didìk äéäå ¦§¤©¦¦¨§¨©§¨¨¨

'ä Lwáî(mW)didIW ,mrh ,Lwáî ìk §©¥¨©©¤¦§¤¨§©¥
'äaEzMde .eil` `vFi(.`"i ,'g miwEqR) ¥¥¨§©¨§¦

cFrA didX dn lM xRql milWi©§¦§©¥¨©¤¨¨§
`Ede ,oMWOd mwEdW cr mW ld`d̈Ÿ¤¨©¤©©¦§¨§
zrC lr oqipA cg` cr mixERMd mFIn¦©¦¦©¤¨§¦¨©©©

EpizFAx(:f"t zAW). ©¥©¨

éúéàøåxfril` iAx iwxtA(.e"n wxR) §¨¦¦§¦§¥©¦¡¦¤¤¤¤

,xnF` dgxw oA rWFdi iAx©¦§ª©¤¨§¨¥
zcA `xFw ,xdA dWn dUr mFi 'n¨¨¤¨¨¥§©
.dliNA dpWn zcA dpFWe ,mFIA `xwn¦§¨©§¤§©¦§¨©©§¨
cxie zFgENd z` gwl mFi 'n xg`lE§©©¨©¤©§¨©
z` xaW fEOzA f"iA .dpgOd l ¤̀©©£¤§§©¨©¤
dUre ,l`xUi i`hFg z` bxde zFgENd©§¨©¤§¥¦§¨¥§¨¨
lbrd z` sxVW cr dpgOA mFi 'n©©£¤©¤¨©¤¨¥¤
dcFar zixkde ux`d xtrM FzYke§¦§©£©¨¨¤§¦§¦£¨
.FnFwnA haW lM oiwzde l`xUIn dxf̈¨¦¦§¨¥§¦§¦¨¥¤¦§
`Ed KExA WFcTd Fl xn` lEl` g"xaE§¡¨©©¨¨
dpgOA xtFW Exiarde ,dxdd il` dlr£¥¥©¨¨¨§¤¡¦¨©©£¤
cFr Erzi `NW xdl dlr dWn ixdW¤£¥¤¨¨¨¨¤Ÿ¦§
`Ed KExA WFcTde ,dxf dcFar xg ©̀©£¨¨¨§©¨¨

dlr xn`PW ,xtFW FzF`A dNrzp¦§©¤§¨¤¤¡©¨¨
xtFW lFwA 'd drExzA midl`miNdY) ¡Ÿ¦¦§¨§¨§¦¦

(.'e ,f"noirwFY EidIW minkg Epiwzd oke .§¥¦§¦£¨¦¤¦§§¦
.dpWe dpW lkA lEl` g"xA xtFWA§¨§¡§¨¨¨§¨¨
didi oM m`e .Ff dcB` ixaC o`M cr©¨¦§¥©¨¨§¦¥¦§¤

ìäàä úà çwé äLîedWxRd lke ¤¦©¤¨Ÿ¤§¨©¨¨¨
(.`"iÎ'f miwEqR)'n sFq cr fEOzA g"In §¦¦§©©

.oqipA cg` cr mixERMd mFInE¦©¦¦©¤¨§¦¨
ìáàxn`X dOn obdM df `ai `l £¨Ÿ¨Ÿ¤¨Ÿ¤¦©¤¨©

aEzMd'ä éðôì ìtðúàå ©¨¨¤§©©¦§¥
íéòaøàå íBé íéòaøà äðBLàøk̈¦¨©§¨¦§©§¨¦

ézìëà àì íçì äìéì'Fbe,'h mixaC) ©§¨¤¤Ÿ¨©§¦§§¨¦

(.h"iÎg"iaizkE ,úà 'ä éðôì ìtðúàå §¦¨¤§©©¦§¥¥
äìélä íéòaøà úàå íBiä íéòaøà©§¨¦©§¤©§¨¦©©§¨
ãéîLäì 'ä øîà ék ézìtðúä øLà£¤¦§©¨§¦¦¨©§©§¦

íëúà(.d"k ,'h mW)didIW xWt` i`e . ¤§¤¨§¦¤§¨¤¦§¤
xn`PW xg` mipFxg`d mFi 'nA df lM̈¤§¨©£¦©©¤¤¡©

FlEì ìñt"dxdd il` dlre"oNdl) §¨§©£¥¥©¨¨¨§©¨

(.'aÎ'` ,c"llHA xakE ,oFvxA Eid iM ,¦¨§¨§¨¦¥
.mkz` cinWdlg dxez §©§¦¤§¤



yz`צ ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyily meil inei xeriy
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ ּומתמּלל ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִֵַ

מׁשה  ‡Án‰ŒÏ‰.עם ·LÂ∑ ׁשּנדּבר עּמֹו,לאחר ִֶֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַ
ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב מׁשה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהיה

ׁשהּוקם הּזה והּדבר  עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
הּלּוחֹות  נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹהּמׁשּכן

כח) החֹוטאים,(תענית את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח  ,ְְְִֵֶֶֶַַָָָ
ׁשּנאמרּובי"ט  לב)עלה, וּיאמר (לעיל מּמחרת "ויהי : ְְֱֳִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּובּקׁש יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹמׁשה
ׁשּנאמר ט)רחמים, וגֹו'",(דברים ה' לפני "ואתנּפל : ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָ

הר ּובראׁשֿ אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ארּבעים  ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות לקּבל ְְְֲִִֵַַַַָָָָָסיני"

ּבהם ׁשּנאמר י)יֹום, ּכּימים (שם בהר עמדּתי "ואנכי : ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
אף  ּברצֹון, הראׁשֹונים מה וגֹו'", ְְִִִִַָָָָהראׁשֹונים

ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון. ְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהאחרֹונים
ליׂשראל  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ּבתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָּבי'
"סלחּתי  למׁשה: לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹּבׂשמחה
והתחיל  וירד אחרֹונֹות, לּוחֹות לֹו ּומסר "ְְְְֲִִִֶַַַָָָּכדבר
ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָלצּוֹותֹו
מֹועד  מאהל אּלא עֹוד עּמֹו נדּבר לא .ּומּׁשהּוקם ְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

‰Án‰ Ï‡ ·LÂ∑ לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ¿»∆««¬∆ְְְְְִִַַָָ
העם", כל "וראה הענין. ּכל וכן הוה, לׁשֹון ְְְְִֵֶֶָָָָָָָָֹׁשהּוא
ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", ְְְְְְְֲִִִִִִַַָָוחזן.
מׁשה", אל ה' "ודּבר ּומדרׁשֹו: וסגדין. ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָֹ"והׁשּתחוּו",
ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּיׁשּוב

יקרבם'? מי .אםּֿכן ְְִִֵֵָ

ß '` xc` c"i iyily mei ß

(áé)éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéòa ïç úàöî-íâå§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ ‰‡¯∑ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְִֵֵֵֶ
לא  ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי ְְְֵֵֶַַַַָָָֹעל

לי אמרּת ואׁשר וגֹו'". כג)הֹודעּתני אנכי (לעיל "הּנה : ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ
"מלא ּבּה,ׁשֹולח חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו .אין ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ

ÌL· EÈzÚ„È z¯Ó‡ ‰z‡Â∑ ּבני מּׁשאר הּכרּתי ¿«»»«¿»¿«¿ƒ¿≈ְְְִִִֵַָ
חׁשיבּות  ּבׁשם לי,אדם אמרּת יט)ׁשהרי "הּנה (לעיל : ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָ

יאמינּו ּב וגם וגֹו' הענן ּבעב אלי ּבא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹאנכי
."לעֹולם  ְָ

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øòð ïeð ïa òLBäé BúøLîe (àé)§¨§§ª©¦©©
xUre d`n rWFdi dig `"x azM̈©¨¨§ª©¥¨§¤¤

mipW(.h"k ,c"k rWFdi)Exn` minkge ,migaf) ¨¦§ª©©£¨¦¨§§¨¦

(:g"iwmipW raWe WaM mipW raW iM¦¤©¨¦¨©§¤©¨¦
,dpW WWe miXng oA did oM m` ,wNg¦¥¦¥¨¨¤£¦¦¨¥¨¨

aEzMd Ed`xwi Ki`e,øòðFWExR dkke §¥¦§¨¥©¨©©§¨¨¥
ïeð ïa òLBäé BúøLîezExW.øòð §¨§§ª©¦¥©©

`xTIW WcTd oFWl KxC iYrC lre§©©§¦¤¤¨©Ÿ¤¤¦¨¥
zxWn lM,øòðdxxVd lrA iM ¨§¨¥©©¦©©©§¨¨

`xTi Fl zxWnde ,Wi`d `Ed cAkPd©¦§¨¨¦§©§¨¥¦¨¥
,øòðFxrp ifgiB oke(.a"i ,'c 'aÎmikln), ©©§¥¥£¦©£§¨¦

Epiptl EwgUie mixrPd `p EnEwiÎl`EnW) ¨¨©§¨¦¦©£§¨¥§¥

(.c"i ,'a 'ailM i`Up mixrp dxUr oke ,§¥£¨¨§¨¦Ÿ§¥§¥
a`Fi(.e"h ,g"i mW)xqni `l a`Fi iM , ¨¨¦¨Ÿ¦§Ÿ

EcnrW lig ixFAB miWp`l wx eilM¥¨©¨£¨¦¦¥©¦¤¨§
miWp`d mipWle aizkE .Fci lr©¨§¦§¦§©¦¨£¨¦

rWFdi xn` milBxnd(.a"k ,'e rWFdi), ©§©§¦¨©§ª©§ª©

'Fbe milBxnd mixrPd E`aIe aizkEmW) §¦©¨Ÿ©§¨¦©§©§¦§¨

(.b"k wEqR,dcrd izxWn EidW ipRn , ¨¦§¥¤¨§¨§¥¨¥¨

ixrp oke ,miAx oke .mdl milBxn§©§¦¨¤§¥©¦§¥©£¥
eizxWn KlOda xYq`)(.'a ,'mdW x`A , ©¤¤§¨§¨¤§¥¥¥¤¥

izxWn KlOd iptl micnFrd miWp`d̈£¨¦¨§¦¦§¥©¤¤§¨§¥
xn`i oM m`e .xvgd izxWn `l ,FtEBŸ§¨§¥¤¨¥§¦¥Ÿ©

ïeð ïa òLBäé BúøLîe"cinY zxWn" §¨§§ª©¦§¨¥¨¦
.ìäàä CBzî Leîé àlL¤Ÿ¨¦¨Ÿ¤

,ïeð ïa íòèå,lFBq zxEnY wxigA `A §©©¦¨§¦¦§©¤
dwi oA xEb` ixaC oke,'l ilWn) §¥¦§¥¨¦¨¤¦§¥

(.'`ca` dlil oaE did dlil oAW ,dpFi) ¤¦©§¨¨¨¦©§¨¨¨¨

(.'i ,'crWxd zFMd oA m` ,(.'a ,d"k mixaC). ¦¦©¨¨¨§¨¦

hlnp `l rECn DnY ip` df lM mre§¦¨¤£¦¨¥©©©Ÿ¦§©
.bdpOM `aIW cg` dGd wiCSd mWA§¥©©¦©¤¤¨¤¨Ÿ©¦§¨
,cFakl oM FzFxwl Ebdp iM aWFg ip`e©£¦¥¦¨£¦§¥§¨
EpAx dWn icinlzA lFcBd did iM¦¨¨©¨§©§¦¥¤©¥

Fl E`xwie,ïeðéaoi` iM ,oFaPd xnFlM §¦§§¦§©©¨¦¥
rWFdi Fpipr didi F` ,EdFnM mkge oFap̈§¨¨¨¦§¤¦§¨§ª©

EUri ,cilFn dpiAdWïeðiptl oFWNn ¤©¦¨¦©£¦§¦§¥
WnWïBpéFnW(.f"i ,a"r miNdY).ai dxez ¤¤¦§§¦¦

äzà äàø 'ä ìà äLî øîàiå (áé)©Ÿ¤¤¤§¥©¨

.éìà øîàFzFlrA ipiq xdA df did Ÿ¥¥©¨¨¤§©¦©©£
aEzMd Kxvd `le ,fEOzA h"iA mẄ§§©§Ÿª§©©¨
eil` xn`Ie 'd l` dWn lrIe" xnFl©©©©¤¤©Ÿ¤¥¨
zFid zr lM iM ,"il` xnF` dY` d`x§¥©¨¥¥©¦¨¥¡
mXW rEcIA ipiq xdA okFW cFaMd©¨¥§©¦©©¨©¤¨
'd l` dlr` dYre xn` oke ,xEACd©¦§¥¨©§©¨¤¡¤¤

(.'l ,a"l lirl)'d l` dWn aWIe xn`e , §¥§¨©©¨¨¤¤
(.`"l ,a"l lirl)xW` mFwOd l` aXW , §¥¤¨¤©¨£¤

.'d ipR z` mW cnr̈©¨¤§¥
çìLz øLà úà épzòãBä àì äzàå§©¨Ÿ©§©¦¥£¤¦§©

.énòil Yxn`Wéëðà äpä ¦¦¤¨©§¨¦¦¥¨Ÿ¦
Càìî çìL(.'k ,b"k lirl)Ff oi`e" , Ÿ¥©©§¨§¥§¥

.i"Xx oFWl ,FA utg ip` oi`W ,"drcFd¨¨¤¥£¦¨¥§©¦
iM ,cFre ,aEzMd oFWlA oFkp EPpi`e§¥¤¨¦§©¨§¦
Fl xn`PW zraE ,oM dYr xn`i dOl̈¨Ÿ©©¨¥§¥¤¤¡©
WTai ike ,EPOn wzW `Edd xEACd©¦©¨©¦¤§¦§©¥
.lbrd dUrn xEarA giexdl dYr©¨§©§¦©©£©£¥©¥¤
xn` `Ed KExA WFcTd iM ,oiprd la £̀¨¨¦§¨¦©¨¨¨©

dWnl o`kAéðôì ézçìLåCàìî E §¨§¤§¨©§¦§¨¤©§¨



צי `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyily meil inei xeriy

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòåàð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úàäàøe E ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

:äfä éBbä Enò ék¦¬©§−©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑ חן ׁשּמצאתי אמת ּבעיני,אם ¿«»ְֱִִֵֵֶֶֶָָ

נֹותן  אּתה ּׂשכר  מה ,"ּדרכ את למֹוצאי "הֹודיעניֿנא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
?ּבעיני EÈÈÚa.חן ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑ ְֵֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆

חן  מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ׁשּמצאתי ואדע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אּכיר  למען חן", אמצא "למען ּופתרֹון .ּכּמה ּבעיני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

החן  מציאת ‰f‰.ׂשכר ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑ ׁשּלא ְְִֵַַַ¿≈ƒ«¿««∆ֶֹ

ּתעזב, אּלה ואת ּגדֹול" לגֹוי אֹות "ואעׂשה ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָֹֹּתאמר
סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָראה
הּׂשכר  ּתׁשלּום ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָעל

הּזה  ּבעם ּבמּסכת ׁשּלי ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתֹודיעני. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ז)ּברכֹות ועל (דף אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב ואני , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבאתי  .סדרם ְִִָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ חפץ אני מּזה ּבזֹו ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי ,. «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkîô ¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ הלא" החן, מציאת יּודע «∆ƒ»«≈ְֲִִֵַַַָֹ

מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ׁשּלא ּבלכּת , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשכינת אלילים תׁשרה עֹובדי אּמֹות על .עֹוד ְְְְֱִִִֵֶַַָֻ

EnÚÂ È‡ eÈÏÙÂ∑ מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ּכמֹו ט)העם, יׂשראל (לעיל מקנה ּבין ה' "והפלה : ְְְְְִִִֵֵֵָָָָ

."וגֹו' ְ

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(.'a wEqR)Fl xn` dWnE ,éðzòãBä àì ¨¤¨©Ÿ©§©¦
K`lOd `Ed in,énò çìLzLm` ¦©©§¨¤¦§©¦¦¦

oFW`xd K`ln `Ed.Baø÷a EîML ©§¨¨¦¤¦§§¦§
mrh dfeézòãé zøîà äzàå,íLá E §¤©©§©¨¨©§¨§©§¦§¥

oke ,"LnWA" ipYnnFxe "ipYrcIW"¤§©§©¦§©§©¦§¦§§¥
`"x azM(.`"k wEqR oNdl)FYrC lre .lirl) ¨©§©¨¨§©©§§¥

(ikp` dPd d"c sFq .'k ,b"kExgai xW` K`lOd ¦¥¨Ÿ¦©©§¨£¤¦§£
FlkU aEhA oiad .l`kin `Ed FA¦¨¥¥¦§¦§
iEvx oFW`xd K`lOd iM miwEqRA©§¦¦©©§¨¨¦¨
zrcl lkEi `l la` l`xUilE dWnl§¤§¦§¨¥£¨Ÿ©¨©©

.`aPi `le rnW `l iM zn`dbi dxez ¨¡¤¦Ÿ¨©§Ÿ¦¨¥
(æè-ãé)mrheeëìé éðtlM zrC lr §©©¨©¥¥©©©¨

miWxtndw"cxde r"a`xe i"Xx) ©§¨§¦©¦§§¨©©

(l`EnWAFl E`iade ,Kl` invrA ip` ¦§¥£¦§©§¦¥¥§¥¦

axwA mikld LiptE ,dnFC,f"i 'aÎl`EnW) ¤¨¤Ÿ§¦©§¨§¥

(.`"i.
mrheéðt ïéà íàíéëìä EzrC lr §©©¦¥¨¤Ÿ§¦©©©

K`ln ici lr iM ,utg ip` dfA i"Xx©¦¨¤£¦¨¥¦©§¥©§¨
.äfî eðìòz ìàxn`IW dlilgeíà ©©£¥¦¤§¨¦¨¤Ÿ©¦

éðt ïéàíéëìBä EFgihadW ixg` ¥¨¤§¦©£¥¤¦§¦
.eëìé éðtWxR `"xe(.`"k wEqR oNdl)iM ¨©¥¥§¥©§©¨¨¦

"Kl` invrA ip`" dWnl xn` 'd¨©§¤£¦§©§¦¥¥
Cì éúBçéðäåLCal LOr iM ,LCal ©£¦¦¨§©§¦¦§§©§

aiWd dWnE ,Kl`éðt ïéà íàE ¥¥¤¥¦¦¥¨¤
íéëìBäFNM iFBd mr,äfî eðìòz ìà §¦¦©ª©©£¥¦¤

xn` KklE,eðìòz.miAx oFWlA §¨¨©©£¥¦§©¦
íbdNgY xn` dWn iM oTzn EPpi` df ©¤¥¤§ª¨¦¤¨©§¦¨

çìLz øLà úà éðzòãBä àìŸ©§©¦¤£¤¦§©

,énòoFvxd zrA mB dPde ,cigi oFWlA ¦¦¦§¨¦§¦¥©§¥¨¨
xn` `hgd mcwçìL éëðà äpä Ÿ¤©¥§¨©¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©

éðôì Càìîì EEàéáäìå EøîLlirl) ©§¨§¨¤¦§¨§§©£¦£§¥

(.'k ,b"kdf mB l`xUi mr xAci m`e ,§¦§©¥¦¦§¨¥©¤
did oM m` ,cFre .oM xn`i mxEarA©£¨Ÿ©¥§¦¥¨¨
K`lOd in EPricFIW WTan dWn¤§©¥¤¦¤¦©©§¨
K`lOA dvFx did dPde ,FOr glWIW¤¦§©¦§¦¥¨¨¤©©§¨

FA xn`PWBaø÷a éîL ék,b"k lirl) ¤¤¡©¦§¦§¦§§¥

(.`"kdlEtM daFhA Edpr mXde ,§©¥¨¨§¨§¨
`Ed KlIW" l`XX dOn xzFi zlRknE§ª¤¤¥¦©¤¨©¤¥¥

."FnvrA§©§
ìáàDnldl xWt` i` z`Gd dWxRd £¨©¨¨¨©Ÿ¦¤§¨§¨§¨

.dxFYd ixzqA rnW `NW inl§¦¤Ÿ¨©§¦§¥©¨
KxC lr oiprd `Ed KkeiM ,zn`d §¨¨¦§¨©¤¤¨¡¤¦



yz`צב ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"h iriax meil inei xeriy

ß '` xc` e"h iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְִִִֶֶָֹ
ּבלעם  ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה. אלילים, עֹובדי ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַָָָעל
ּוגלּוי  "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית עלֿידי ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהרׁשע

ּכגֹון ד)עינים", ׁשֹומעין (איוב יגּנב", ּדבר "ואלי : ְְְְִִֵֵַַָָָֻ
ׁשליח  .עלֿידי ְִֵַַָ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑ מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ,ראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèéúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦
éðôì ýåýé íLáézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úà¤£¤¬£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְִִִֶֶָָָ

רֹוצה  ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַּבכבֹודי
רחמים  לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוצרי

יׂשראל  ׁשאם על אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת , ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל  אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין אבֹות, זכּות ְְֲֲִִִֵַַָָָָּתּמה
ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי .מּדת ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

EÈÙÏ '‰ ÌL· È˙‡¯˜Â∑ ּבּקׁשֹות סדר ללּמד ¿»»ƒ¿≈¿»∆ְְֵֶֶַַָ
אבֹות זכּות ּתכלה אם אף יז)רחמים, השנה ּוכסדר (ראש , ְְְֲִִִֵֶֶַַָ

הוי  מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי רֹואה ׁשאּתה ְְֱִִֵֵֶֶֶַָָֻזה
לפני  ׁשּיזּכירּו ועלֿידי ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמלּמד

רחמי  ּכי נענין, יהיּו וחּנּון', ּכלים 'רחּום È˙pÁÂ.לא ְְֲֲִִִִַַַַַָֹ¿«…ƒ
ÔÁ‡ ¯L‡ ּפעמים ∑‡˙ .לחֹון ׁשארצה אֹותן ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn` dWnéðzòãBä àì äzàåwEqR) ¤¨©§©¨Ÿ©§©¦¨

(.a"iK`lOd in,énò çìLz øLàWTaE ¦©©§¨£¤¦§©¦¦¦¥
cg`d ,Fl xn`W mixaC ipW Fl mIwIW¤§©¥§¥§¨¦¤¨©¨¤¨

ézòãéíLá E(mW)rcE`W xnFlM , §©§¦§¥¨§©¤¦¨©
.LxEarA ,inWAdidIW okYieäzàå ¦§¦©£§§¦¨¥¤¦§¤§©¨

zøîà`l 'd inWE Fl xn`X dOn df ¨©§¨¤¦©¤¨©§¦Ÿ
mdl iYrcFp(.'b ,'e lirl)iYWxR xW`M , ©§¦¨¤§¥©£¤¥©§¦

(mW),ipXd xaCde .éðéòa ïç úàöî íâå ¨§©¨¨©¥¦§©¨¨¨¥§¥¨
(.a"i wEqR)zEwaC `Ede ,og `vFn didIW , ¨¤¦§¤¥¥§§¥

xn`e .zrCdéúàöî àð íà äzòå ©©©§¨©§©¨¦¨¨¨¦
éðéòa ïçE(.b"i wEqR),oiCd zCnA ,éðòãBä ¥§¥¤¨§¦©©¦¦¥¦

àð(mW)dY` xW`M "mikxCd zFaizp" ¨¨§¦©§¨¦©£¤©¨
,LnWA rcFpEòãàå(mW)ornl Lcgil , ¨§¦§§¥¨£¨§©¤§§©©

,lFcBd ogd `vn`éBbä Enò ék äàøe ¤§¨©¥©¨§¥¦©§©
äfä(mW)dfle .LipA mde mdia` dY` , ©¤¨©¨£¦¤§¥¨¤§¨¤

zi orM iprci" xnF`W qElwp` oEMzi¦§©¥ª§§¤¥¨©§¦§©¨
Fl dpr f` ."Kngx rc`e KaEh gxF`©¨§¦©©£¨¨¨¨

`Ed KExA WFcTdeëìé éðt(.c"i wEqR), ©¨¨¨©¥¥¨

FAW mivtg mY` xW` zixAd K`ln©§©©§¦£¤©¤£¥¦¤
oFvx zrA xn`p eilrW ,ipR E`xi¥¨¨©¤¨¨¤¡©§¥¨

Lizipr(.'g ,h"n dirWi),,Baø÷á éîL ék £¦¦§©§¨¦§¦§¦§
éúçðäåFzF`,CìLOr bdpz` `NW ©£¦Ÿ¦¨¤Ÿ¤§©¥¦§

dlElM dCnA `N` ,dGr oiCd zCnA§¦©©¦©¨¤¨§¦¨§¨
'd gipdA dide oFWNn ,mingxd zCnA§¦©¨©£¦¦§§¨¨§¨¦©

Liai` lMn Ll Lidl`(.h"i ,d"k mixaC), ¡Ÿ¤§¦¨Ÿ§¤§¨¦

izgipde iR` dlke xn`PW oiprM `Ede§§¦§¨¤¤¡©§¨¨©¦©£¦Ÿ¦
mA izng(.b"i ,'d l`wfgi)dWn dpr f` . £¨¦¨§¤§¥¨¨¨¤

éðt ïéà íàELcFakaE LnvrA,íéëìä ¦¥¨¤§©§§¦§§Ÿ§¦
,äfî eðìòz ìàmipR EpOr didYW ©©£¥¦¤¤¦§¤¦¨¨¦

`x`e zWxtA oi`pYd Eid ok iM ,miptA§¨¦¦¥¨©§¨¦§¨¨©¨¥¨
(.'gÎ'e ,'e lirl)dlrnl xiMfd oke .çëa §¥§¥¦§¦§©§¨§Ÿ©

ä÷æç ãéáe ìãb(.`"iÎ'f ,a"l lirl)dPde , ¨Ÿ§¨£¨¨§¥§¦¥
ux`d l` mzF` dlrIW WTaiçëa §©¥¤©£¤¨¤¨¨¤§Ÿ©

ä÷æç ãéáe ìBãbvFd xW`MmdA m`i ¨§¨£¨¨©£¤¦¨¨¤
mrhe .mixvOn,Enòå éðà eðéìôðå ¦¦§©¦§©©§¦§¦£¦§©§

lkl oM oi`e ,"`ltOA" Epwlg `dIW¤§¥¤§¥©ª§¨§¥¥§¨
.dnc`d ipR lr xW` mrdfi dxez ¨¨£¤©§¥¨£¨¨

zøac øLà äfä øácä úà íb (æé)©¤©¨¨©¤£¤¦©§¨
.äNòàdGd oFvxd did ilE` ¤¡¤©¨¨¨¨©¤

zrC lr miIpXd mFi mirAx` sFqA§©§¨¦©§¦¦©©©

EpizFAx(.`"l o`M `nEgpY)dSxzp xW`M , ©¥©§¨¨©£¤¦§©¨
xn`e ,`Ed KExA WFcTd FlEì ìñt ©¨¨§¨©§¨§
íéðLàøk íéðáà úçì éðL,c"l oNdl) §¥ªŸ£¨¦¨¦Ÿ¦§©¨

(.'`.gi dxez

.Eãák úà àð éðàøä øîàiå (çé)WTA ©Ÿ©©§¥¦¨¤§Ÿ¤¦¥
z` WOn d`xnA d`Fx didIW¤¦§¤¤§©§¤©¨¤

didi iM okYie .mXd cFaMEãBáëo`kA §©¥§¦¨¥¦¦§¤§¤§¨
'de .dxi`Od `ixlwRq` lFcBd cFaMd©¨©¨©§©§©§¨©§¦¨©

FzF` dprøéáòà éðàzCnìò éáeè ìk ¨¨£¦©£¦¦©¨¦©
éðt,EopFAzze EPbiVYWéáeè ìëa ¨¤¤©¦¤§¦§¥§¨¦

mipRd d`xn iM ,mc`d lMn xzFi¥¦¨¨¨¨¦©§¥©¨¦
mzF`xl lkEz `l Yl`XW(.'k wEqR), ¤¨©§¨Ÿ©¦§¨¨

éðôì 'ä íLá éúàø÷å,ELiptl `xw`W §¨¨¦§¥§¨¤¤¤§¨§¨¤
lFcBd mXd,BúBàøì ìëeú àlL ©¥©¨¤Ÿ©¦§

éúpçåFAézîçøå ïçà øLà úàFAúà §©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦¤
,íçøà øLà`idd d`ixTA rcYW £¤£©¥¤¥©©§¦¨©¦

EppFgi xW` mingxd zCnE dpipgd zCn¦©©£¦¨¦©¨©£¦£¤§§
lkA xn`p df lre .iaEhaE inWA Engxie¦ª£¦§¦§¦§©¤¤¡©§¨

`Ed on`p iziA(.'f ,a"i xAcOA)aFh iM , ¥¦¤¡¨©¦§¨¦
.FziaA mc`dhi dxez ¨¨¨§¥



צג `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"h iriax meil inei xeriy
ÈzÓÁ¯Â∑הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ׁשאחּפץ עת ¿ƒ«¿ƒְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ

ּבׁשעת  אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים ְְֱֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹאּלא
הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת אנכי "הּנה לֹו: אמר ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹמעׂשה

ריקם חֹוזרֹות שם)ׁשאינן השנה .(ראש ְֵֵֶָָ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר .אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ּבהר ƒ≈»ƒƒְְֲֲִִֵֶַָָ

ׁשּלא ּתמיד  ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ
ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ְְְִִִֶֶֶֶַַָּתּוזק,

ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּומדרׁשֹו,
ׁשהּקדֹוׁשֿ ּבּמקֹום', 'אני אֹומר ואינֹו אּתי', ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ'הּמקֹום

מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו .ּברּוֿהּוא ְְְֵֶָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
éìò étë éúkNå:éøáò-ãò E §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברלפני.˙¯˜a «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿«
¯ev‰∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני : «ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ

ל) נחל",(משלי עֹורבי "יּקרּוה לז): קרּתי (ישעיה "אני : ְְְֲִִִֵַַַָ
ּכרּית  הּצּור", "נקרת להם. אחת ּגזרה מים", ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָוׁשתיתי

ÈtÎ.הּצּור  È˙kNÂ∑(ויקרא פרשת כהנים, ׁשּנּתנה (תורת מּכאן : ַ¿«…ƒ«ƒְִִֶָָ
ּבמימרי' 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים ,רׁשּות ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָ

לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל ּכבֹוד לדר הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָּכּנּוי
ּבכף  .מּמׁשעליו ְַַָָָ

(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøéô ¥«¨«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑' דברת ית ּולהּלן יקרי'ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק ,. «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k jxk zegiy ihewl)

ּתפּלין ׁשל קׁשר  כג)הראהּו לג, מאחר (רש"י הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכביכֹול ּבטּלית' 'מעּטף היה יט)ׁשהּקּב"ה פסוק ּכיצד (רש"י , ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ

והרי  אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד את מׁשה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹראה
ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשאדם

ּולאחר  ּבתפילין', 'מעּטר וגם ּבטּלית' 'מעּטף היה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֻֻׁשהּקּב"ה
והראה  מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּקרא

ראׁשֹו'. ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַֹֹלמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `k jxk y"ewl t"r)
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את־אחרי ׁשוראית קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ
רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּצינּו
הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ְְְְִִִֶֶַַַָָָּוקריאת

ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבור־המתחיל יט שם, ּומעּטר (רש"י , ְְְִַָָֻֻ
ּתפּלין". ׁשל קׁשר "הראהּו – ְְְִִִִִֶֶֶֶָּבתפּלין

סליחה  לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָויׁש

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
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:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»
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yz`צד ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h iying meil inei xeriy
מּדֹות? י"ג ּוקריאת ְְִִִַָּומחילה

על  יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹויׁש
ּבני  "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמצֹותיו

א)מאמינים" צז, ׁשלימה (שבת ּבאמּונה הּוא ּומאמין , ְֱֲֲִִִֵֶַַָָ
ואם־ּכן  ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּקּב"ה
אֹותֹו הּבֹורא ּבהּקּב"ה, ּתלּוים חּייו זה ׁשּברגע ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּבידעֹו
לעבר  רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹּומחּדׁשֹו

?יתּבר רצֹונֹו ְְִֵַָעל
הּוא  "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא ׁשּברגע ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא,

לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו ְֱֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
רצֹון  על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה לא ּפנימה, ְְְְֲִִַַַַָָָָָֹֹּבלּבֹו

.ְִֵֵַָהּׁשם־יתּבר
החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוזהּו
עטּוף  להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואֹומר
ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי ּכי ּותפ ּלין, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָּבּטּלית
מצֹות  ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָּדמצות

לט)ה'" טו, ּבין (שלח לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ּתפּלין מצות וגם ,ְְְְְִִִִִֵַַָָָ
"ט)עיני יג, .(בא ֵֶ

ß '` xc` f"h iying mei ß

ãì(à)úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑מּתֹו סנּפירינֹון מחצב הראהּו ¿»¿ְְְִִִֶַַַָ

נתעּׁשר  ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאהלֹו,
הרּבה  הראׁשֹונֹות,∑EÏŒÏÒt.מׁשה ׁשברּת אּתה ְֵֶַֹ¿»¿ְִַַָָָָ

מׁשל אחרֹות. ל ּפסל למדינת אּתה ׁשהל למל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
קלקּול  מּתֹו הּׁשפחֹות. עם ארּוסתֹו והּניח ְְְֲִִִִִַַַָָָהּים
וקרע  ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָהּׁשפחֹות
לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר "אם אמר: ְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻּכתּבתּה.
היה  ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ'עדין

לֹו אמר לּה. נתרּצה הּׁשפחֹות, מן אּלא ְְְִִִֶַַַַָָָָָהּקלקּול
ׁשּנקרעה  אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֻׁשֹוׁשבינּה:
אֹותּה, קרעּת "אּתה :הּמל לֹו אמר ְִֶֶַַַַָָָָָָָהראׁשֹונה",
ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
אּלּו הּׁשפחֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. זה ,הּמל ,ְֵֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשל  ארּוסתֹו מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ְְֲִֵֶֶֶֶַַָֹערבֿרב.
"ּפסל  נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו ְְְֱִֵֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,

ל". ְ
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האחרֹונֹות: ולּוחֹות הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּבין] [=ההבּדל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָחּלּוק
ּפסל־ הּׁשנּיֹות אלקים, מעׂשה הראׁשֹונֹות - עצמן ְְְֱֲִִִֵַַַַָָָֹֻּבלחֹות
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּכדרׁשת הּלחֹות, על חרּות - המכּתב .ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻל

א) נד, יׂשראל (ערּובין ּבני ּבמעלת הראׁשֹונֹות. ּבּלחֹות רק הּוא ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָֻ
ּפסקה  סיני הר על ּכׁשעמדּו צּדיקים, הראׁשֹונֹות ּבּלחֹות -ְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּבמּתן־ּתֹורה  - מׁשה ּבמעלת ּבעלי־ּתׁשּובה. ּבּׁשנּיֹות ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֻזהמתן,

מּמּנּו נּטלּו העגל ּובחטא ּבמּתנה, אֹורֹות אלף למׁשה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹנּתן
ּכדאיתא  לֹו, נֹותנים ּבׁשּבת (רק הׁשנּיֹות ּבלּוחֹות חזרּו ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא
הּׁשנּיֹות  לּוחֹות מעלת חּיים'). עץ ּב'פרי ׁשּכתּוב] ְְְֲִִִִֵֶַַַַָ[ּכמֹו
לתּוׁשּיה  ּכפלים כּו', אּגדֹות מדרׁש הלכֹות ּגם־ּכן ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנּתן
'ׁשמֹות  [ּבמדרׁש מ"ו רּבה' ּב'ׁשמֹות ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ְְְְְְִִִִֶַָָָָּכדאיתא

מׁשה. ּפני עֹור וקירּון מו], ּפרׁשה ּתחּלת ְְְִִֵֶַַָָָָֹרּבה'

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּכתּבתּה וקרע ׁשֹוׁשבינּה א)עמד לד, יט)ּולעיל(רש"י (לב, ְְְְִֵַַָָָָָֻ
מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם ְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻהביא
את  למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ויׁש להם". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹואּתננה

לא אבל יׂשראל, לבני הּצּוּוי הּלּוחֹות את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

רׁש"י  הביא לכן אֹותם. ׁשבר אּלא ליׂשראל, אֹותם נתן ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא
את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: הּלּוחֹות,אי־נתינתׁשני ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

את מסּביר הּׁשני .ׁשבירתם והּטעם ְְְִִִֵֶַַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)
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על־הּלחת  היּו אׁשר את־הּדברים על־הּלחת ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹֻֻֽוכתבּתי
ׁשּברּת: אׁשר א)הראׁשנים (לד, ְֲִִִֶַָָֹֽֽ

ׁשׁשּברּת ּכח יּׁשר לקיׁש: ריׁש אמר – ׁשּברּת (שבת אׁשר ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
א) פז,

"יּׁשר  למׁשה הּקּב"ה אמר מּדּוע הקׁשה, ּכאן יפֹות' ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹּב'ּפנים

ׁשּבחֹו ולא הּׁשנּיים, יֹום ארּבעים לסֹוף רק ׁשׁשּברּת" ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָֹֹּכח
הּלּוחֹות? את ּכׁשּׁשבר ְִֶֶַַָָמּיד

הּמדרׁש ּדברי על־ּפי ליּׁשב א)ויׁש מו, פרשה "אמר (שמות־רבה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
אּלא  היּו ׁשּלא הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ּתצטער אל הּקּב"ה, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלֹו
ׁשּיהא  ל נֹותן אני הּׁשנּיים ּובלּוחֹות לבד, הדּברֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַעׂשרת

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»



צה `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h iying meil inei xeriy
לתּוׁשּיה". ּכפלים כּו' ואּגדֹות מדרׁש הלכֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּבהם

מעׂשה  על היה לא הּלּוחֹות ּבׁשבירת דהׁשבח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹונמצא,
יׂשראל  זכּו הּׁשבירה ׁשעל־ידי ּכי־אם עצמֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּׁשבירה

ואּגדֹות". מדרׁש "הלכֹות ּבהם ׁשהיּו הּׁשנּיֹות ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָללּוחֹות

לֹו ּכׁשּצּוה רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹולכן
הביא  הּׁשבירה ּכׁשּמעׂשה רק ּכי ׁשנּיֹות, לּוחֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָעל
היתה  הּׁשבירה ׁשּגם נתּברר הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָלנתינת

טֹוב. ֲֶַמעׂשה

(á)éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(â)-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeää©«
i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ׁשהיּו עלֿידי אין ּבתׁשּואֹות הראׁשֹונֹות, רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל. ְְִִֶַָ

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÌL· ‡¯˜iÂ∑:בׁשמא מתרּגמינן .ּדה'''ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' אחת :(ראשֿהשנה היא, רחמים ֲִִִַַַַמּדת
ׁשּיחטא קדם  לאחר ואחת אף ∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ≈ַ

מּדת  אֹומרזֹו הּוא וכן כב)רחמים, אלי,(תהלים "אלי, : ְֲִִִִֵֵֵֵַַ
עז  עזבּתני',למה 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' מצאתי ּכ.ÌÈt‡ C¯‡∑(קיא :(סנהדרין ְְִִַָָָָ∆∆««ƒ

אּפֹו ׁשּמא מארי להּפרע, ממהר יעׂשה ואינֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ׁשאין ∑ÒÁŒ·¯Â„.ּתׁשּובה  חסד, להם לּצריכים ְָ¿«∆∆ְִִֵֶֶֶֶַָ

ּכלּֿכ יז)זכּיֹות טֹוב ∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה ׂשכר לׁשּלם ְָָֻ∆¡∆ְֵַָָ
רצֹונֹו .לעֹוׂשי ְְֵ

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(â),Cnò äìòé àì LéàåElri `NW §¦Ÿ©£¤¦¨¤Ÿ©£
EUr xW`M l`xUi ipwf llM KOr¦¨§¨¦§¥¦§¨¥©£¤¨

zFpFW`xd zFgElA(.'a ,c"k lirl).íâå ©¨¦§¥§©
,øää ìëa àøé ìà LéàziYgzA mB ¦©¥¨§¨¨¨©§©§¦

dpFW`xA l`xUi cnrn mFwn xdd̈¨§©£©¦§¨¥¨¦¨
(.f"i ,h"i lirl)eòøé ìà ø÷aäå ïàvä íb §¥©©Ÿ§©¨¨©¦§

,àeää øää ìeî ìàiM ,cbPn ¤¨¨©¦¤¤¦
rBY `NW wx Exdfd `l zFpFW`xÄ¦Ÿª§£©¤Ÿ¦©

Wi` m` dndA m` ci FA(.b"i ,h"i lirl). ¨¦§¥¨¦¦§¥

äpäå,`idd dxdf`A micnFr Eid oicr §¦¥£©¦¨§¦¨©§¨¨©¦
cr xdA cinY did cFaMd iM¦©¨¨¨¨¦¨¨©
dYr la` ,zFpFxg`d zFgENd EpYPW¤¦§©¨©££¨©¨
xzFi EN`d zFgENd oYn zrWA xingd¤¡¦¦§©©©©¨¥¥

FW`xd cnrOniM ,df lkA mrHde .o ¦©£¨¨¦§©©©§¨¤¦
lM xEarA cnrOd did zFpFW`xÄ¦¨¨©©£¨©£¨
FzEkfA calA dWnl dfe ,l`xUi¦§¨¥§¤§¤¦§©¦§

dlbPd cFaMd didi lFcbe ,FzNtzaE¦§¦¨§¨¦§¤©¨©¦§¨
.oFW`xd on oFxg`d ,xdd lrc dxez ©¨¨¨©£¦¨¦

.íL Bnò ávéúiå (ä),aSizp 'd ©¦§©¥¦¨¦§©¥
aSizIe 'd `aIe :oiprM'`Îl`EnW) §¦§©©¨Ÿ©¦§©¥§¥

(.'i ,'b.,BnòxW`M oprA `AW dWn mr ¦¦¤¤¨¤¨¨©£¤
dpFW`xA(.g"i ,c"k lirl).e dxez ¨¦¨§¥

(æ-å)mrhe,åéðt ìò 'ä øáòiåmITW §©©©©£Ÿ©¨¨¤¦¥
éðt ìò éáeè ìk øéáòà éðà.E £¦©£¦¨¦©¨¤



yz`צו ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h jxk zegiy ihewl)

ויׁשּוב ׁשּיחטא לאחר ואחת ׁשּיחטא, קדם (רש"י אחת ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ו) ׁשחטא.לד, קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֻידּועה

לֹומר: ׁשּיחטאויׁש להתּגּבר קדם לאדם עֹוזר הוי' ׁשם – ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

מּלכּתחּלה. ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו ׁשּיחטא על לאחר ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הוי'ויׁשּוב ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עבר האדם אם ּגם – ְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית ְְְֲִֵֵַַָָָ(ּבדרּגה

(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«

i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑ עֹוׂשה .לפניו ׁשהאדם …≈∆∆ְֶֶָָָָָ
ÌÈÙÏ‡Ï∑ ּדֹורֹות אלפים אּלּו∑BÂÚ˙.לׁשני »¬»ƒְֲִִֵָ¬…ֵ

עֹוׂשה  ׁשאדם הּמרדים אּלּו ּפׁשעים, ְְְִִֵֶֶַַָָָָהּזדֹונֹות.
wÈ‰.להכעיס  ‡Ï ‰wÂ∑ מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְִַ¿«≈…¿«∆ְְְִַַ

מּמּנּו נפרע אּלא לגמרי, העון על מוּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
לּׁשבים  הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. ,מעט ְְְְְִֵֶַַַַַָָ

ׁשבים לׁשאינן ינּקה פו)ולא ‡·B˙.(יומא ÔÂÚ „˜t ְְְִֵֶֶַָָֹ…≈¬…»
ÌÈaŒÏÚ∑,ּבידיהם אבֹותיהם מעׂשה ּכׁשאֹוחזים «»ƒְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַ

"לׂשֹונאי" אחר, ּבמקרא ּפרׁש ÏÚÂ.ׁשּכבר ְְְְְִֵֵֶַַָָָ¿«
ÌÈÚa¯∑ על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. ּדֹור ƒ≈ƒְְְִִִִֵַָָָֻ

לחמׁש אחת ּפרענּות טֹובה מּדת ׁשּבמּדה מאֹות, ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻ
לאלפים  חסד "נצר אֹומר: ."הּוא ֲִֵֵֶֶָָֹ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãàzçìñå £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑,ׁשהבטחּתנּו ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְִֶַָ

הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמאחר
אּתה  ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב ְְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָֹוימרּו

יׁש וגֹו', לעונינּו 'אם'ּתסלח ּבמקֹום .'ּכי' ְְְֲִִִִֵֵַַֹ

ezÏÁe∑ אחר (ספרים לנחלה ל ים:ותּתננּו ¿«¿»ְְְְְֲֲִִִֵֵַָָ
"ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּתּתן

,"ועּמ עֹובדי אני האּמֹות על ׁשכינת תׁשרה ׁשּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֻ
.אלילים  ֱִִ

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ìà 'ä 'ä àø÷iåElNd zFaY WlW ©¦§¨¥¨¥©¨
ozF` E`xwi minkge ,WcTd zFnW od¥§©Ÿ¤©£¨¦¦§§¨

zFCn(:f"i d"x)lrA zCn md iM , ¦¦¥¦©©©
,FaEh zCnE ,eingx zCnE ,daEWYd©§¨¦©©£¨¦©
dPde .odA dAxzi `l cgind mXde§©¥©§ª¨Ÿ¦§©¤¨¤§¦¥
xUr od mc`A mixwn odW zFCOd©¦¤¥¦§¦¨¨¨¥¤¤
zFCn oNM dPde ,'Eke oEPge mEgx zFCn¦©§©§§¦¥ª¨¦
zFnW od WlXd xg` cSnE ,cg` cSn¦©¤¨¦©©¥©¨¥§
Exn`p zFCOde .zFCn xUrde ,mvr¤¤§¨¤¤¦§©¦¤¤§

iM ,zFnXd lrCøàå ïepçå íeçø ©©¥¦©§©§¤¤
íétàxn` `l oM lr ,oFilr l`A ©©¦¨¥¤§©¥Ÿ¨©

mXd iM ,"miR` Kix`nE opFge mgxn"§©¥§¥©£¦©©¦¦©¥
.EN`d zFCOl lErRúîàå ãñç áøå ¨©¦¨¥§©¤¤¤¡¤

íéôìàì ãñç øöBð,mingx zCnA ¥¤¤¨£¨¦§¦©©£¦
"dAxn" `EdWãñçäFGre FzxEaB lr ¤©§¤©¤¤©§¨§ª

úîàäå,eingxA,íéôìàì ãñç øöBðå §¨¡¤§©£¨§¥¤¤¨£¨¦
l`xUi zial FzpEn`e Fcqg xkf iM¦¨©©§¤¡¨§¥¦§¨¥

(.'b ,g"v miNdY)F` .,øöBðxvpe on ,ginvn §¦¦¥©§¦©¦§¥¤
dxti eiWxXn(.'` ,`"i dirWi)FaEhaE . ¦¨¨¨¦§¤§©§¨§

`Ed,äàhçå òLôå ïåò àNðoFWNn Ÿ¥¨Ÿ¨¤©§©¨¨¦§
'Fbe `V` ip`e iziUr ip`(.'c ,e"n mW). £¦¨¦¦©£¦¤¨§¨

úBáà ïåò ã÷ôe äwðé àì äwðå§©¥Ÿ§©¤Ÿ¥£Ÿ¨
íéða ìò`xTie ,"zE`iUpl" WExR ©¨¦¥©§¦§¦¨¥

iM ,dCnäwðé,`idd dciwRA FzF` ¦¨¦§©¤©§¦¨©¦
deW EPpi` zE`iUPd iM ipRnEïåòa ¦§¥¦©§¦¥¤¨¤§¨Ÿ

,äàhçáe òLôåoipr cg` lkA la` §¤©§©¨¨£¨§¨¤¨¦§¨
dCn cg` lkA `xwi ,Fl cgin§ª¨¦§¨§¨¤¨¦¨

.zg`g dxez ©©
äpäå (é-ç)mXl degYWd dWn §¦¥¤¦§©£¨©¥

KlIW" WTaE eipR lr xarW¤¨©©¨¨¦¥¤¥¥

mperl glqie ,mAxwA cinŸ¦§¦§¨§¦§©©£Ÿ¨
mligpie" ,EUrIX dn lkA "mz`HglE§©¨¨§¨©¤©£§©§¦¥

"ux`d z`(r"aeiz)xn` `le . ¤¨¨¤§Ÿ¨©
glql okYi `l iM ,"EpirWtlE"§¦§¥¦Ÿ¦¨¥¦§Ÿ©
`VIW wx ,micxOd mdW mirWRd©§¨¦¤¥©§¨¦©¤¦¨
mNrzi `le .mdA mNki `le mzF`¨§Ÿ§©¥¨¤§Ÿ¦§©¥
ElNd zFnXd ipW EaYkp dOl LOn¦§¨¨¦§§§¥©¥©¨

,xn` df ipRnE ,z"lC s"l`Aäpä §¨¤¨¤¦§¥¤¨©¦¥
úéøa úøk éëðàcr'ä äNòî úà ¨Ÿ¦Ÿ¥§¦©¤©£¥

.àeä àøBð ék¦¨
àeä óøò äL÷ íò ék íòèå,FhEWtM §©©¦©§¥Ÿ¤¦§

mdW xEarA mAxwA KlIWíò ¤¥¥§¦§¨©£¤¥©
,óøò äL÷mdl dSxzPW xg` iM §¥Ÿ¤¦©©¤¦§©¨¨¤

dWwl aFh 'd didi `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§¤¦§¥
liCbdl WTanE ,K`lOn xzFi mRxr̈§¨¥¦©§¨§©¥§©§¦



צז `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy

ß '` xc` f"i iyiy mei ß

(é)Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו "ונפלינּו", לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא .אלילים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:ׁשׁשה ∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xW`ke .Fzlgpe FOr md iM ,xzFi maEh¨¥¦¥©§©£¨§©£¤
glWIW mdl gp did qrMd zrWA¦§©©©©¨¨Ÿ©¨¤¤¦§©

mdW xEarA K`ln mdiptläL÷ íò ¦§¥¤©§¨©£¤¥©§¥
,óøòLlk` oR :xn`W FnM,b"l lirl) Ÿ¤§¤¨©¤£¤§§¥

(.'bdpikXA mdl aFh oFvxd zrA iM ,¦§¥¨¨¨¤©§¦¨
mdW xEarAéL÷ íò,óøòxzFIW ©£¤¥©§¥Ÿ¤¤¥

Edpr mXde .eicar lr mgxie opFgi§¥¦©¥©£¨¨§©¥¨¨
FA dUrie zixAd zxkIW oM dUrIW¤©£¤¥¤¦§Ÿ©§¦§©£¤

WTA xW`M zF`ltpEnòå éðà eðéìôðå ¦§¨©£¤¦¥§¦§¦£¦§©§
(.f"h ,b"l lirl). §¥

íòä ìë äàøå ,Enò ìk ãâð øîàå§¨©¤¤¨©§§¨¨¨¨¨
,Baø÷á äzà øLàzFlFcBd iM £¤©¨§¦§¦©§

mzF` dUri dWn mr dN`d zF`xFPde§©¨¨¥¤¦¤©£¤¨
okYi `le .zixaA Eidi mrde ,FxEaraE©£§¨¨¦§¦§¦§Ÿ¦¨¥
l`xUi mr zFUrl gihaIW Wxtl§¨¥¤©§¦©©£¦¦§¨¥

dYreàøáð àì øLà úBàìôðmcTn ©¨¦§¨£¤Ÿ¦§§¦Ÿ¤

,íéBbä ìëáe õøàä ìëaEUrp `l iM §¨¨¨¤§¨©¦¦Ÿ©£
xzFi df ixg` zFlFcB zF`ltp mdl̈¤¦§¨§©£¥¤¥
mixvnA dNgYn mdOr dUrPX dOn¦©¤©£¨¦¨¤¦§¦¨§¦§©¦
mdOr EUrpe E`xap la` ,mId lre§©©¨£¨¦§§§©£¦¨¤
oiprdW `N` .zFlFcB xzFi dNgYn¦§¦¨¥§¤¨¤¨¦§¨
FzFid lre ,mdA dpikXd oEMW l` fnxi¦§Ÿ¤¦©§¦¨¨¤§©¡
mlrPA zx`tzlE cFakl dWn mr¦¤§¨§¦§¤¤©¤¡¨

xn` xW`M ,`ltOaE,eðéìôðåFnkE ©ª§¨©£¤¨©§¦§¦§
iYWxRW(la` d"c .f"hÎc"i ,b"l lirl). ¤¥©§¦§¥£¨

zF`ltp Ep`xi `Ed KExA WFcTde§©¨¨©§¥¦§¨
.FzxFYn`i dxez ¦¨

Eeöî éëðà øLà úà Eì øîL (àé)§¨§¥£¤¨Ÿ¦§©§
.íBiäzevOd lkA xn` `l ©Ÿ¨©§¨©¦§Ÿ

ExarW,Eeöî éëðàWxtp oM lre ¤¨§¨Ÿ¦§©§§©¥§¨¥
,xn`IWøBîLzevOdEeöî éëðàL ¤Ÿ©§©¦§Ÿ¤¨Ÿ¦§©§

,íBiäziUr xW`M odA dUrz `le ©§Ÿ©£¤¨¤©£¤¨¦¨

lMd lr YxarW dNgY LiziESW dOA©¤¤¦¦¦§¦¨¤¨©§¨©©Ÿ
Wxbl gihade .dxf dcFar carl©£Ÿ£¨¨¨§¦§¦©§¨¥
mdNW dxf dcFar lr xidfde miOrd̈©¦§¦§¦©£¨¨¨¤¨¤

,mzixA lre:dWxRA dUr xW`Mäpä §©§¦¨©£¤¨¨©¨¨¨¦¥
éðôì Càìî çìL éëðàE,b"k lirl) ¨Ÿ¦Ÿ¥©©§¨§¨¤§¥

(.b"lÎ'k.mipFW`xd mi`pYd l` ExfgIW ,¤©§§¤©§¨¦¨¦¦
éñBäåó,o`kAäNòú àì äëqî éäìà §¦§¨¡Ÿ¥©¥¨Ÿ©£¤

Cl(.f"i wEqR)xW`M EUri `NW , ¨¨¤Ÿ©£©£¤
minXd zaWgnA ENt` lbrA EUr̈¨¥¤£¦§©§¤¤©¨©¦
oipr xifgde .mdiptl xIY FzF` zFUrl©£©¨¦§¥¤§¤¡¦¦§©

"odA zF`xl" milbxd zWlWéðt úà §¤¨§¨¦¦§¨¤¤§¥
ìàøNé éäìà 'ä ïãàä(.b"k wEqR)xW`M , ¨¨Ÿ¡Ÿ¥¦§¨¥¨©£¤

xg` `A iM ,rEci mrHde ,mW dUr̈¨¨§©©©¨©¦¨©©
sFqA eiYWxR xakE ,dxf dcFar zxdf ©̀§¨©£¨¨¨§¨¥©§¦§

Fxzi rnWIe(.a"k ,'k lirl).ai dxez ©¦§©¦§§¥



yz`צח ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכּכסבּור ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦ µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»
'B‚Â∑ וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ אׁשר ,וכל ¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ

רחמּה את זכר וכן∑Ët¯.יפטר ּפתיחה, (משלי לׁשֹון ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְִֵָ

"ּתּזכר",יז) ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר :ִִִֵֵֶַָָָָ
הּיֹולדת  על מּוסב היא, נקבה .לׁשֹון ְְִֵֶֶַַָָ

(ë)äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éða øBëa ìk Bzôøòå:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ ׁשאר טמאה ולא cÙz‰.ּבהמה ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆
‰N·∑ ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה ּופטר נֹותן ּכהן, ¿∆ְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֻ

לּבעלים  ּבעבֹודה מּתר עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חמֹור ְֲֲִַַָָָֻ«¬«¿ְ
ממֹונֹו יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא .ּבקּופיץ. ְְְְְִִִִֵַָָֹֻ

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡ÎzÓc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏBÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(åè).Bçáfî zìëàådY` xEaqM §¨©§¨¦¦§§¨©¨
dlrn ip`e ,Fzlik`A Wpr oi`W¤¥Ÿ¤©£¦¨©£¦©£¤
.i"Xx oFWl .DzcFarA dcFnM Lilr̈¤§¤©£¨¨§©¦

EpizFAx zrC lr xnF` ip`e:`"r w"a) ©£¦¥©©©©¥
(:'n oiNgzaxwY lkF`A dxdf` FGW ª¦¤©§¨¨¨¥¦§Ÿ¤

`Ed xEq`W Exn` mdW ,dxf dcFar£¨¨¨¤¥¨§¤¨
oke .df `N` FA Epivn `le ,dxFYd on¦©¨§Ÿ¨¦¤¨¤§¥

:FrnWnõøàä áLBéì úéøa úøëz ït ©§¨¤¦§Ÿ§¦§¥¨¨¤
íäéäìà éøçà eðæåmdl EgAfi iM §¨©£¥¡Ÿ¥¤¦¦§§¨¤

"Ll `xwi" otE ,cinYBçáfî zìëàå ¨¦¤¦§¨§§¨©§¨¦¦§

otE ,eixg` FzFpfA eidl`l gAfi xW £̀¤¦§©¥Ÿ¨¦§©£¨¤
"Lipal eizFpAn gTY"(`Ad wEqRA)dPde . ¦©¦§¨§¨¤©¨©¨§¦¥

oFW`xd e`NA zFkWnp zFxdf` oNMª¨©§¨¦§¨©¨¨¦
:xn`W.úéøa úøëz ïtfh dxez ¤¨©¤¦§Ÿ§¦



צט `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy
‰cÙz EÈa ¯BÎa Ïk∑,קצּוב ּפדי ֹונֹו סלעים חמּׁשה …¿»∆ƒ¿∆ְְֲִִִָָָ

יח)ׁשּנאמר ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.Œ‡ÏÂ ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹ¿…
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È∑ ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ≈»»«≈»ְְְְִִִֵֶָָָ

ּבמצות  ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא ְְְְְִֵֵֶַַַַָעצמֹו
ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה אּלא ּפנים, ראּית ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבכֹור

להביא  עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹלרגל
יתר  מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ּפנים. ראּית ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֹעלת
ׁשל  הענקתֹו על ללּמד ׁשוה', ל'גזרה ּומפנה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּוא
ומין  מין מּכל סלעים חמּׁשה ׁשהּוא עברי, ְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָעבד

קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבכֹור. יז)ּכפדיֹון .(דף ְְְְִִִֶֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבׂשה ּתפּדה חמֹור כ)ּופטר החמרּיּות,חמֹור (לד, את – ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַָ
ּבׂשה ּבא ּתפּדה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן - ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

ו) איׁש(יב, להם "ויקחּו הּצּוּוי אבֹות":ׂשהלגּבי לבית ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
מצוה"). ׁשל צאן לכם ּוקחּו מעבֹודה־זרה ידיכם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ"מׁשכּו

(àë)úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑חריׁש נזּכר לּמה ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְִִַָָָ
ערב וקציר? ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּיֹוצא  ׁשביעית ׁשל וקציר לׁשביעית, הּנכנס ְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַָָׁשביעית
על למֹוצאי  מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

ט)הּקדׁש ּתעבד (ראשֿהשנה ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ , ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹ
הּימים  ׁשׁשת ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹּובּיֹום

ואין  אסּור, והּקציר ׁשהחריׁש ׁשנה יׁש ,ל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּתרּתי
ּכבר  ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

כה)נאמר אֹומרים (ויקרא ויׁש וגֹו'". תזרע לא ׂשד" : ְְְְְֱִִֵֶַָָֹ
ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא מדּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשאינֹו

מה  ,ל רׁשּות,לֹומר - יצא חריׁש רׁשּות, - קציר אף ְְְִִֶַַָָָָ
הּׁשּבת  את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר .קציר ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑ ׁשּתי' ּבֹו מביא ׁשאּתה ƒ≈¿ƒƒƒְִֵֵֶַָ
החּטיםהּלחם' כא)מן השנה מנחה ∑È¯eka.(ראש ׁשהיא ִִִֶֶַַƒ≈ְִִֶָ

ּכי  לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹונה
היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר ÁÂ‚.מנחת ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ¿«

ÛÈÒ‡‰∑ הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה ּבזמן »»ƒְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו 'אסיפה' כב)לּבית. :(דברים ְְְֲִִִַַַַַָָָ
"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ִֶ

הּבאה  הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ∑Ùe˜z˙.ּבחזרת ְֲִִַַַַַַָָָָָָָ¿«
והּקפה  מסּבה .לׁשֹון ְְְִַָָָ

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«¨¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים מצוֹות ׁשּב.ּכל הרּבה »¿¿ְְְְִִֵֶַַָָ
ּפעמים  ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָֹּבּתֹורה

ועל  ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש לחּיב ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוארּבע,
ׁשּבהם  'עׂשה' .מנין ְֲִֵֶֶַָ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úaLz øéöwáe Léøça (àë)KxC lr ¤¨¦©¨¦¦§Ÿ©¤¤
mdAW ,xivwe Wixg xiMfd hWRd©§¨¦§¦¨¦§¨¦¤¨¤
rvn`A zAXd xiMfde .mc`d iIg xTr¦©©¥¨¨¨§¦§¦©©¨§¤§©
zFSOd bgl FzF` Knq iM ,milbxd̈§¨¦¦¨©§©©©
xkf mNMW xEarA ,zFxFkAd WECwlE§¦©§©£¤ª¨¥¤

mixvn z`iviA iM ,ziW`xA dUrnl§©£¥§¥¦¦¦¦©¦§©¦
zxUrA iYWxR xW`M ,FA ztFnE zF`¥©£¤¥©§¦©£¤¤

zFxACdrl)(.'a ,'k lixn` aEzMd iM ,cFre . ©¦§§¥§¦©¨¨©
FnM ,mixvn z`ivil xkf zAXA mB WIW¤¥©©©¨¥¤¦¦©¦§©¦§
:zFpFxg`d zFxACd zxUrA xn`W¤¨©©£¤¤©¦§¨©£

L`vIe mixvn ux`A ziid car iM Yxkfe§¨©§¨¦¤¤¨¦¨§¤¤¦§©¦©Ÿ¦£
Lidl` 'd LEv oM lr mXn Lidl` 'd¡Ÿ¤¦¨©¥¦§¡Ÿ¤

zAXd mFi z` zFUrl(.e"h ,'d mixaC)mWe . ©£¤©©¨§¨¦§¨
KxAzi mXd zxfrA Wxt £̀¨¥§¤§©©¥¦§¨©

.mnFxzieak dxez §¦§¥



yz`ק ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו: "החל (דברים : ƒְְְֲֵֵֵַָָ

וכן לב)רׁש", לׁשֹון (במדבר האמֹורי", את "וּירׁש : ְְֱִֵֶֶַָָֹ
EÏ·b.ּגרּוׁשין  ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ מּבית רחֹוק ואּתה ִֵ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְִֵַָָ

אני  לכ ּתמיד, לפני לראֹות יכֹול ואינ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָהּבחירה
ל הּללּוקֹובע רגלים .ׁשלׁשה ְְְִֵַַָָָֹ

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לא …ƒ¿«¿ְֲִִֶֶַַַַַֹ
קּים  לאחד ,חמץ אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, מּבני אזהרה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

סג)חבּורה לינה ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים אין ּכתרּגּומֹו. ֲָ¿…»ƒְְִֵַָ

אּלא מֹועלת  לינה ואין הּמזּבח, ּבעּמּוד ּבראׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
‰ÁÒt.הּׁשחר  ‚Á Á·Ê∑ אּתה ,אמּוריו ּומּכאן ַַַ∆«««»«ִֵַָָָ

לכל  ואברים למד חלבים .הקטר ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýéô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ הּמינין מּׁשבעת ≈ƒƒ≈«¿»¿ְִִִִַַ
ארצהאמּורים  ח)ּבׁשבח ּוׂשעֹורה (דברים חּטה "ארץ : ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

הּוא  ּודבׁש, וגֹו'". ÏM·˙Œ‡Ï.ּתמרים ּדבׁשוגפן ְְְְְִֶֶַָָ…¿«≈
È„b∑ ּבחלב לבׂשר ּכתּוב ,אזהרה ּפעמים וׁשלׁש ¿ƒְְְְִֶַָָָָָָָָָֹ

להנאה  ואחד לאכילה, אחד לאּסּור ּבּתֹורה: ואחד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

קטו)ּבּׁשּול עגל ∑È„b.(חולין ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ִ¿ƒְְְֵֶַַַַָָָ
מקֹומֹות  ּבכּמה לפרׁש ּׁשהצר מּמה "ּגדי וכבׂש, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם, ׁש"ּגדי" למדּת, .עּזים" ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ
Bn‡ ·ÏÁa∑ ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין לעֹוף, ּפרט «¬≈ƒְְֵֵֶֶָָָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה מן .אּסּור ֹו ְְִִִִִֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `yz t"y zgiyn)

הּתֹורה  מּביעה ׁשּבפרׁשתנּו, ּבחלב" ּבׂשר על ה"אזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָאת
הּפׁשט  ּבדר אמנם, אּמֹו". ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּמּלים
ׁשּכל  ּכׁשּיֹודעים א עֹוף, ּבׂשר למעט "אּמֹו": הּמּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה
לֹומר, הכרחי לחלּוטין, מדּיקים ׁשּבּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהענינים

" הענינים והּגֹורם אּמֹוּבחלבּגדיׁשּבפנימּיּות הׁשרׁש הּוא " ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
האכזרּיּות.לכל מּפני ׁשהּוא ּבחלב, ּבׂשר ְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

אכזרּיּות  מּפני להּׁשמר עלינּו ּכּמה עד יֹותר מדּגיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּדבר
ּגדֹולה  ּכּמה עד ללמד נּתן ּומּכ חּיים. ּבעלי צער ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹּומּפני
ועל־אחת־ אדם, ׁשל צערֹו לגּבי הּזהירּות להיֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָצריכה

ׁשּמּפני  רֹואים, ׁשהרי יהּודי, ׁשל צערֹו לגּבי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמה־וכמה
ּובהנאתֹו, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי ׁשּבאכילת ּכלׁשהי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאכזרּיּות
ּכל  אף אּלא ּבלבד, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי רק לא הּתֹורה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹאסרה
- ּבבּׁשּול אף אּלא ּובהנאה, ּבאכילה רק ולא ּבחלב, ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹּבׂשר
אכזרּיּות  לידי להביאנּו העלּולים מּמעׂשים להרחיקּנּו ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּכדי

ְֲִַָָָרחמנא־לצלן.
ּבכלל, הּברּיֹות אהבת יקרה ּכּמה עד מּכ לֹומדים ׁשני, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָמּצד
על־אחת־ - אלקיכם" לה' אּתם "ּבנים - יׂשראל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹואהבת

ְַַָָּכּמה־וכּמה.

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé àìå (äë)§Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©©©¨©
,"bgd" lkA xidfi FhEWR itM§¦§©§¦§¨¤¨
iM ,xUAd on xwAd cr oili `NW¤Ÿ¨¦©©Ÿ¤¦©¨¨¦
óøOé Làa ø÷aä ãò epnî øúBpä©¨¦¤©©Ÿ¤¨¥¦¨¥

(.'i ,a"i lirl)FzF` aixwi `NW ,algd onE , §¥¦©¥¤¤Ÿ©§¦
lr mBxY qElwp`e .xwAd cr `N ¤̀¨©©Ÿ¤§ª§§¦§¥©
bgd `Ed iM ,DFaBl dlFrd algd©¥¤¨¤©¨©¦¤¨

:mW xn` xW`Mébç áìç ïéìé àìå ©£¤¨©¨§Ÿ¨¦¥¤©¦
ø÷a ãò(.g"i ,b"k lirl)zevOd lM iM , ©Ÿ¤§¥¦¨©¦§Ÿ

.zFIpW dN`d̈¥¤§¦
áúëå,i"Xx,ïéìé àìåoi` ,FnEBxzM §¨©©¦§Ÿ¨¦§©§¥

,gAfn lW FW`xA zlrFn dpil¦¨¤¤§Ÿ¤¦§¥©
.xgXd cEOrA `N` dpil oi`eâç çáæ §¥¦¨¤¨§©©©©¤©©

.çñtälkl cnl dY` o`MnE ,eixEO` ©¨©¥¨¦¨©¨¨¥§¨

ev zWxtaE .mixai`e mialg xhwd¤§¥£¨¦§¥¨¦§¨¨©©
mXd zxfrA df x`a`d"c .'a ,'e `xwIe) £¨¥¤§¤§©©¥©¦§¨

(dlFrd zxFY z`fgAfn lW FW`xA dpile . Ÿ©¨¨§¦¨§Ÿ¤¦§¥©
`xnBA `Ed zwlgn(:f"t migaf)zrclE , ©£Ÿ¤©§¨¨§¨¦§©©

m`e ,gAfn lW FW`xA dpil Wi `aẍ¨¥¦¨§Ÿ¤¦§¥©§¦
m`W ,Elri `l Ecxie mixai`d mW Epl̈¨¨¥¨¦§¨§Ÿ©£¤¦
miAx mini rwxTA Epl ENt` ,Ecxi `lŸ¨§£¦¨©©§©¨¦©¦
wxtA `zi`cM ,Ecxi `l Elre§¨Ÿ¥§¦§¦¨§¤¤

.gAfOdek dxez ©¦§¥©
.Eúîãà éøeka úéLàø (åë)xEarA ¥¦¦¥©§¨§©£

E`iaIW xiMfd iMéøekaxW` lM ¦¦§¦¤¨¦¦¥¨£¤
mvx`A,'ä úéáìdfl KnqiìMáú àì §©§¨§¥¦§Ÿ¨¤Ÿ§©¥

,Bnà áìça éãbdnc`d ixEMA zrA iM §¦©£¥¦¦§¥¦¥¨£¨¨
miicBd dndA xFkA lM mB E`iaï¦©¨§§¥¨©§¨¦

miicBd ElCbi `idd zraE ,mi`lhE§¨¦¨¥©¦¦§§©§¨¦
m`d Elri miAx minrtE ,algd didie§¦§¤¤¨¨§¨¦©¦©£¨¥
`NW xEarA wpFi FzFidA xFkAd mr¦©§¦§¥©£¤Ÿ
lk`l EbPrzi bgl mi`Ad dPde ,zEnï§¦¥©¨¦¨Ÿ¦§©§¤¡Ÿ
,mipdMd mr miOrhOd lkA zFxFkAd©§§¨©©§©¦¦©Ÿ£¦
la` .mixEMAd mr mxEQ` xiMfd KklE§¨¦§¦¦¨¦©¦¦£¨

dxFY dpWnA(.`"k ,c"i mixaC)xiMfd §¦§¥¨§¨¦¦§¦
xg` milk`Od xEQ` mr FGd devOd©¦§¨©¦¦©©£¨¦©©
zFtFre mibce d`nh dndA xiMfdW¤¦§¦§¥¨§¥¨§¨¦§
xiMfdl zF`i mW iM ,dlapE mi`nh§¥¦§¥¨¦¨¥§©§¦
xEQ` `l ,lk`n xEQ` `Ed iM ,df¤¦¦©£¨Ÿ¦
iPhw EaWgi xW`M calA lEXAd©¦¦§©©£¤©§§§©¥

zrCd ixQgn dpn`dpEMd) ¡¨¨§ª§¥©©©©©¨¨

(mi`xTl.fk dxez ©¨¨¦



קי `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy

ß '` xc` g"i ycew zay ß

(æë)íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
ét-ìò ék älàä|Ezà ézøk älàä íéøácä ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²

:ìàøNé-úàå úéøa§¦−§¤¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה .ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ולא ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

íéøácä úøNò úéøaä éøác úà úçlä-ìò: ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(178 'nr el jxk zegiy ihewl)

אכל לא לחם . . יֹום ארּבעים . . ׁשם כח)ויהי ּכתב (לד, ְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ב)הּמהרׁש"א עה, האמצעים,(יומא יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָ

העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל "והתעּנה בכעס, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

יֹום  ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָוצרי
ּברצֹון. ׁשהיּו ְֲִֶַָָָהאחרֹונים,

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

:Bzà Bøaãa åéðt øBò¬¨−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ אחרֹונֹות לּוחֹות ,ּכׁשהביא «¿ƒ¿∆∆…∆ְֲִֵֶַ

הּכּפּורים  ˜¯Ô.ּביֹום Èk∑ ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון ְִִַƒ»«ְְִֶַַָ
לקרני  מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּכמין ּובֹולט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמבהיק

הּקדֹוׁשֿ?ההֹוד  ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְִֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ּפניו, על ידֹו לג)ּברּוֿהּוא "וׂשּכתי (לעיל : ְֱִֶֶַַַָָָָֹ

."כּפי  ִַ

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.älàä íéøácä úà Eì áúk (æë)§¨§¤©§¨¦¨¥¤
`xwie "zixA xtq aYkIW" dEv¦¨¤¦§Ÿ¥¤§¦§¦§¨
mdilr EdElAwie ,mrd ipf`A FzF`§¨§¥¨¨¦©§£¥¤
dpFW`xA EUr xW`M rnWpe dUrpA§©£¤§¦§©©£¤¨¨¦¨

(.'a ,f"n x"eny)did xW` dUrOd lM iM ,¦¨©©£¤£¤¨¨
FzFpWl dvxi zFpFW`xd zFgENA©¨¦¦§¤¦§
wtq oi`e .zFIpXd zFgENA mdOr¦¨¤©©§¦§¥¨¥
aEzMd WWg `l la` ,oM dUrW¤¨¨¥£¨Ÿ¨©©¨
,"dWn oM UrIe" :xn`l Kix`dl§©£¦¥Ÿ©©©¥¤

miAx zFnFwnA Lizi`xd xW`Mlirl) ©£¤¤§¦¦¦§©¦§¥

(cFre .'a ,'i. §

ïBëpäåmd l`xUIW xEarA iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¤¦§¨¥¥
lr mixaFrde mi`hFgd©§¦§¨§¦©
WCgl `Ed KExA WFcTd Kxvd ,zixAd©§¦ª§©©¨¨§©¥
mdl `Ed xti `NW dWcg zixA mdl̈¤§¦£¨¨¤Ÿ¨¥¨¤
,oi`pYd aYkIW dWnl xn`e ,FzixA§¦§¨©§¤¤¦§Ÿ©§¨¦

:mrh dfeälàä íéøácä ét ìò ék §¤©©¦©¦©§¨¦¨¥¤
.ìàøNé úàå úéøa Ezà ézøk:mrhe ¨©¦¦§§¦§¤¦§¨¥§©©

,Ezà`le ,mdOr iziUr LxEarA iM ¦§¦©£§¨¦¦¦¨¤§Ÿ

zxqnA mnvr `iadl md Ekxvdª§§¥§¨¦©§¨§¨Ÿ¤
Kixvd KxAzi `Ed la` ,z`Gd zixAd©§¦©Ÿ£¨¦§¨©¦§¦
,mdl lgOW dligOA zixA mdl zxkl¦§Ÿ¨¤§¦©§¦¨¤¨©¨¤

oi`pYde dligOd azke,c"l cr .'` ,a"lÎn) §¨©©§¦¨§©§¨¦¦©

(.e"k.gk dxez

íBé íéòaøà 'ä íò íL éäéå (çë)©§¦¨¦©§¨¦
ìò ázëiå äìéì íéòaøàå§©§¨¦©§¨©¦§Ÿ©

.úçlä"dWn didW" xn`iíLW`xA ©ªŸŸ©¤¨¨¤¨§Ÿ
xddázëiå äìéì íéòaøàå íBé 'î ¨¨§©§¨¦©§¨©¦§Ÿ

mW.úBçelä ìòEpizFAx zrC lre ¨©©§©©©©¥
(.a"i ,f"n x"eny .`"l `VY `nEgpY)aEzMd oipr ©§¨¦¨¦§©©¨

"didW"íBé íéòaøà 'ä íò íL ¤¨¨¨¦©§¨¦
äìéì íéòaøàå"azMW" zrAìò §©§¨¦¨§¨¨¥¤¨©©

úéøaä éøác úà úBçeìäz`Gd ©¥¦§¥©§¦©Ÿ
cnr mixg` mFi mirAx` la` ,zipXd©¥¦£¨©§¨¦£¥¦¨©
oipr lM lNRzdl dfl mcw mẄŸ¤¨¤§¦§©¥¨¦§©

,xn`W ,dWTAdéìà øîBà äzà äàø ©©¨¨¤¨©§¥©¨¥¥©
äfä íòä úà ìòä(.a"i ,b"l lirl)mdaE . ©©¤¨¨©¤§¥¨¤

,dxFY dpWnA xn`p'ä éðôì ìtðúàå ¤¡©§¦§¥¨¨¤§©©¦§¥

íéòaøà úàå íBiä íéòaøà úà¥©§¨¦©§¤©§¨¦
'ä øîà ék ézìtðúä øLà äìélä©©§¨£¤¦§©¨§¦¦¨©

íëúà ãéîLäì(.d"k ,'h mixaC)o`ke . §©§¦¤§¤§¨¦§¨
dNtYde dPgYd ini dOM WxR `lŸ¥©©¨§¥©§¦¨§©§¦¨
l` FzFlr zrn rEci `Ed iM ,z`Gd©Ÿ¦¨©¥¥£¤
zFgENd lqtl FYcx cr xdd̈¨©¦§¦§Ÿ©
oipr did iM xRq la` ,zFpFxg`d̈©££¨¦¥¦¨¨¦§©
zFpFW`xd oipr lkM zFIpXd zFgENd©©§¦§¨¦§©¨¦
iptl mW cnrW minIaE midl` aYknA§¦§©¡Ÿ¦©¨¦¤¨©¨¦§¥
dxFYd cnl xaMW aWgi `NW ,mXd©¥¤Ÿ©£Ÿ¤§¨¨©©¨
cnrl dYr Kxhvi `le ,oFW`xd mrRA©©©¨¦§Ÿ¦§¨¥©¨©£Ÿ

.dAxd mẄ©§¥
iå íòèåúçlä ìò ázë,'d WExR §©©©¦§Ÿ©©ªŸ¥

:xn` ok iM ,dWnl xfgi `le§Ÿ©£Ÿ§¤¦¥¨©
úBçelä ìò ézáúëå(.'` wEqR lirl)oke , §¨©§¦©©§¥¨§¥

mipa` zgl ipW lqt`e :dxFY dpWnA§¦§¥¨¨¤§Ÿ§¥ªŸ£¨¦
zgNd ipWE dxdd lr`e mipW`xM̈¦Ÿ¦¨©©¨¨¨§¥©ªŸ
oFW`xd aYkOM zgld lr aYkIe ,iciA§¨¦©¦§Ÿ©©ªŸ©¦§¨¨¦

(.'cÎ'b ,'i mixaC)aYkOM :xn`W ipRnE . §¨¦¦§¥¤¨©©¦§¨



yz`קב ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑ּגדֹולה ּב ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְֵַָָֹ
ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכחּה

אֹומר כד)מהּו אכלת (לעיל  ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְֵֵֵֶֶַַֹ

ולא  יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָֹֹֹּבראׁש
ׁשל  הֹודֹו מקרני  אף העגל, את ּומּׁשעׂשּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמזּדעזעים.

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו .מׁשה ְְְְִִִִֶַַָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְִִֵֵֵֶַַַ
רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָָָּומלּמד
הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? סדר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּכיצד
ויׁשב  אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹנכנס
מׁשה  להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. לׂשמאל ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹֹלֹו
מׁשה  לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּפרקם,

להם  ׁשנה זקנים, נכנסּו אהרן. לׂשמאל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹֹואיתמר
ּכל  נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָֹמׁשה

נמצ  ּפרקם. מׁשה להם ׁשנה העם העם, ּכל ּביד א, ְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּביד  ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ׁשנים, הּזקנים ּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹאחד,

ּב'ערּובין' ּכדאיתא וכּו'', ארּבעה .(נד)אהרן ְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«

i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑,'אּפי 'ּבית ּכתרּגּומֹו: «ƒ≈«»»«¿∆ְְֵֵַַ
ּבּגמרא הּוא ארּמי סב)לׁשֹון ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : ְְְֲִִֵַַָָָָ

הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֻּב'כתּבֹות':
ּכנגד  הּנּתן ּבגד "מסוה", ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ׁשּלא  ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ּובית ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָֹהּפרצּוף
ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיזּונּו
ׁשהּמקֹום  ּובׁשעה יׂשראל עם מדּבר ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּבׁשעה

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו .נדּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

rAv`A miaEzM md iM Eprci ,oFW`xd̈¦¨©§¦¥§¦§¤§©
midl`(.g"i ,`"l lirl)WExR didie , ¡Ÿ¦§¥§¦§¤¥

ézáúëå(.'` wEqR lirl)Yrcie ,irAv`A , §¨©§¦§¥¨§¤§¨¦§¨©§¨
cId on rAv` WExR,c"i lirl) ¥¤§©¦©¨§¥

(.`"l.hk dxez

.íäìà äLî øaãéå (äì-àì)oFWl ©§©¥¤£¥¤§
.dGd oiprd lM `Ed deFd¤¨¨¦§¨©¤

,eLbð ïë éøçàåmipwGl cONW xg` §©£¥¥¦§©©¤¦¥©§¥¦
dkldd F` dWxRd cOlnE xfFg¥§©¥©¨¨¨©£¨¨
la` ,oM Fpi`e .i"Xx oFWl ."l`xUil"§¦§¨¥§©¦§¥¥£¨
l`xUi lM z`vA iM aEzMd xn`iŸ©©¨¦§¥¨¦§¨¥
zWBn EcgR cFdd ipxw E`x" Fz`xwl¦§¨¨©§¥©¨£¦¤¤

EaWg ilE` ,zipxFg` Exfge "eil ¥̀¨§¨§£¨¦©¨§
oFilr ik`ln F` ,mXd cFaM mW didW¤¨¨¨§©¥©§£¥¤§
`xwe" ,'d mdA uxti oR EcgtE ,FOr¦¨£¤¦§Ÿ¨¤§¨¨
lke oxd` eil` EaWe ,dWn mdl̈¤¤§¨¥¨©£Ÿ§¨
xAce" ,mdiptl miklFdd "mi`iUPd©§¦¦©§¦¦§¥¤§¦¥
mxVaE mFlW ixaC "mdil` dWn¤£¥¤¦§¥¨¦§¨
.cixFdW zFgENaE mper zgilqA¦§¦©£Ÿ¨©¤¦
`Ed iM l`xUi ipA lM E`x ok ixg`e§©£¥¥¨¨§¥¦§¨¥¦
,mNM eiptl EWBpe mi`iUPd mr xAcn§©¥¦©§¦¦§¦§§¨¨ª¨

mdl dEv f`eBzà 'ä øac øLà ìk §¨¦¨¨¤¨£¤¦¤¦
,éðéñ øäazFxACd zxUr `Ede §©¦¨§£¤¤©¦§

Fl xn`Pd lke ,Fl ozPW zFIpXd©§¦¤¨©§¨©¤¡©

:dNgYnéëðà øLà úà Eì øîL ¦§¦¨§¨§¥£¤¨Ÿ¦
íBiä Eeöî(.`"i wEqR)dWxRd sFq cr §©§©¨©©¨¨¨

(.e"k wEqR)zxkl EdESW mdl ciBd iM , ¨¦¦¦¨¤¤¦¨¦§Ÿ
mixaCd iR lr dWcg zixA mdOr¦¨¤§¦£¨¨©¦©§¨¦

w aEzMde .dN`doiprd xRqe dfA xS ¨¥¤§©¨¦¥¨¤§¦¥¨¦§¨
xAcl dNM iM" xn` ok ixg`e .llkA¦§¨§©£¥¥¨©¦¦¨§©¥

,xMfPd oiprd lM "mY`åéðt ìò ïúðå ¦¨¨¨¦§¨©¦§©§¨©©¨¨
äåñî(.b"l wEqR)maEWA opFAzd iM , ©§¤¨¦¦§¥§¨

,Fl EciBd F` ,eipR xFr oxw iM xFg`̈¦¨©¨¨¦¦
:xn` `Edd mFId dUrn xRQW xg`e§©©¤¦¥©£¥©©¨©

äLî àááe(.c"l wEqR),deFdd oiprd dfe , §Ÿ¤¨§¤¨¦§¨©¤
.mdOr eini lM oM bdPW xnFl©¤¨©¥¨¨¨¦¨¤



קג `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy

(ãì)øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úà¥−£¤¬§ª¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

:Bzà øaãìñññ §©¥¬¦«
i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר ּוכ ׁשּבא ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

çñø ¯ åñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר דוב

ידידי' שי' שו"ב ומוה"ר אברהם יצחק שי'

שלום וברכה!

בנועם נודעתי אשר עלה בדעתם, ויש בידם להביא לפועל, לקבוע שיעור קבוע בלימוד דא"ח 
רבינו הזקן, אשר  וכידוע הבטחת  בזה,  יצליחו  ובל"ס אשר  ברבים בבית הכנסת דאנשי באלעכאוו, 

בזכות המס"נ שלו פעל אשר חסידים שיתעסקו בעניניו יצליחו,

וכיהודא ועוד לקרא, באתי בזה להביע ג"כ את ברכתי, שיהי' בהצלחה בהנוגע לפועל ממש, 
הן בהם והן בהשומעים, היינו שיביא הלימוד להטבת מעמדם ומצבם בהנוגע לעשי', וכפתגם הזהר: 

עשי' לעילא.

ונוגע בפרשת שבוע זה, היינו מצות התרומה, להגביה את החבורה למעלה ממעמדה ומצבה, 
לי  ויקח  פמ"ז:  בתניא  בקצרה  וכמרומז  ית',  מהו"ע,  עם  היחוד  בתכלית  ג"כ  מתייחדים  עי"ז  אשר 

תרומה דלי כלומר אותי, עיי"ז.

בברכה שכל הנ"ל יוסיף אור ג"כ בענינים הפרטים, להתברך כאו"א מהם בהמצטרך לו ולכב"ב 
שיחיו.

מ. שניאורסאהן



קד

יום ראשון - י"ב אדר א'
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו אדר א'
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג אדר א'
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז אדר א'
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד אדר א'
פרק כ, פרק עב
עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז אדר א'
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח אדר א'
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

לשבוע פרשת כי־תשא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



קה '` xc` b"iÎa"i ipyÎoey`x mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ב ראשון יום
,el 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àåä ë"àå,72 'nr cr.[â"éôñ

'àøãàâ"é-á"ééðù-ïåùàøíåéèë÷øô

א' אדר י"ג שי יום
,72 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåëæéùë èøôáå,72 'nr cr.ãéîú éãâð

all ribi cvik ,"ipepia"d ly epeayg owfd epax dyer ,oldl
,dnvr ef dcaern - xaypmc`dy:"`xg` `xhq"n `ed eay

ïk íàå,"`xg` `xhq" ly ytpdn `ed eay "mc`"d m` - §¦¥
äeàúnä çk éøäL ,÷eçøä úéìëúa 'äî ÷Bçø àeä¨¥§©§¦¨¦¤£¥Ÿ©©¦§©¤

ìBëé úéîäaä BLôðaL¤§©§©§¥¦¨
úBeàúäì ïk-íb©¥§¦§©
íäL íéøeñàä íéøáãì¦§¨¦¨£¦¤¥
óà ,Cøaúé BðBöø ãâð¤¤§¦§¨¥©
íúBNòì äeàúî BðéàL¤¥¦§©¤©£¨
,íBìLå-ñç Lnî ìòôa§Ÿ©©¨©§¨
íéñeàî íðéàL ÷ø©¤¥¨§¦
,úîàa Bìöà¤§¤¡¤

,íé÷écvákmiwicva - §©©¦¦
mixacd zn`a miqe`n
ly epevx cbp mdy
"ipepia"a eli`e ,d"awd
okzie miqe`n md oi`

,mdl de`zi mbyBîk§
÷øt] ìéòì øàaúpL¤¦§¨¥§¥¤¤

.[áédppi` 'd zad`yk ,ezlitz ixg`l "ipepia"dy -
mleray miinybd mixacd lkl de`ziy okzi ,eala zelbzda
de`zd ,my xaqeny itk ,`l` .xeqi`a mbe xzida mb ,dfd
,lreta dynnl dvxiy jk lk dlecb dpi` xeqi` ly xacl

.dxiar ixedxda wx lykp `edäæáemixacl ezee`zda - ¨¤
,d"awd ly epevx cbp mdyøúBé áòúîe õwLîe òeøb àeä¨©§ª¨§Ÿ¨¥

,ìéòì økæpk íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòaî- ¦©£¥©¦©§¥¦§¨¦§¨¦©¦§¨§¥
cbp `edy xac miyer mpi` mi`nhd miigd ilray ,c"k wxta
rexb `ed ,dfk xac dyery mc`d eli`e ,d"awd ly epevx

,mdnáeúkL Bîëe9"'Bâå Léà àìå úòìBú éëðàå" :- §¤¨§¨Ÿ¦©©§Ÿ¦§
oi`y ,zrlezn rexb `linn `ed ixd ,zrlezl lynp mc`yke
,mipt lk lr .dze` e`xay itkn dnvr z` zepyl dxiga dl
zxiayl "ipepia"d z` `iadl ,ytp oeayg deedn xen`d lk
mipnf ixd yi ,mxa .envr
xyw "ipepia"l oi` mda
zrya enk ,zee`zl
dad`dyk ,dlitzd
zelbzda `id d"awdl

itk ,ealawxta xaqedy
epax xne` jk lre - a"i

:owfdúøabúnLk íâå]§©§¤¦§©¤¤
øøBòì úéäìàä BLôð Ba©§¨¡Ÿ¦§¥
úòLa 'äì äáäàä̈©£¨©¦§©
úîàa dðéà ¯ älôzä©§¦¨¥¨¤¡¤
øçàî ,éøîâì Bzîàì©£¦§©§¥¥©©
øçà úøáBòå úôìBçL¤¤¤§¤¤©©
ìéòì økæpk ,älôzä©§¦¨©¦§¨§¥

.[âé ÷øt óBñ"zn`" - ¤¤
oekz zn` zty" :xn`p jk lre ,cinzl zx`yp `idyk wx `id

"crl10ef oi` - cala aevw onfl zniiwzn `id m` ,eli`e .
,"ipepia"ay ,xaqed wxt eze`ay s` .ixnbl zizin`d zn`d

cinz ekeza xxerl ezlekiay xg`n- ycgn 'dl dad`d z`
ezin`l zn`d wx ef ixd ,"crl oekz zn` zty" `xwp df mb
.ixnbl zizin`d zn`d ef oi` la` ,(mipepiad ly) "mdly"
oeayg z` zeyrl eilr ,"xayp al"l ribdl "ipepia"d lryk
'dl ezad`y xg`n ,ixnbl zizin`d zn`d ef oi` ok`y ,eytp

dlitzd ixg` zxaere ztleg.

íâtäå ,íéøeòð úàhça BLôð úàîè økæiLk èøôáe¦§¨§¤¦§Ÿª§©©§§©©§¦§©§¨
,íéðBéìòa äNòLmy -yxeys`e ,eytpmeikyjiiy `ed oi` ¤¨¨¨¤§¦

- "ipepia" dyrpy iptl elv` eygxzd dl` ,mi`hg mze`l
:owfd epax jk lr xne`

íLåzenlera - §¨
,mipeilrdäìòîì àeä§©§¨

íât elàëe ,ïîfäî¥©§©§¦¨©
íBìLå-ñç íBiä àîèðå§¦§¨©©§¨
äNò øákL óàå .Lnî©¨§©¤§¨¨¨

,äðBëð äáeLzlr - §¨§¨
ixd daeyze ,ei`hg

,mbtd z` dxiqnéøä£¥

,ála äáeLzä øwò- dxiard lr ala dwenrd dhxgdy - ¦©©§¨©¥
,mbtd z` dxiqn,úBaø úBâøãîe úBðéça Ba Lé áläåitk - §©¥¥§¦©§¥©

recid11xn`py dn lr12mc`d alay - "jiz`xw miwnrnn" :
on miptl wner epyi

,wnerdìkäåielz -éôì §©Ÿ§¦
,íãà àeäM äîdrya - ©¤¨¨

dbixcna `vnp mc`y
zyxcp - xzei dpeilr
xzei dlecb daeyz epnn
,eala xzei dwenr dhxge

,íB÷näå ïîfä éôìe- §¦©§©§©¨
mewnae miieqn onfay
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"àå
äåàúîä çë éøäù ÷åçéøä úéìëúá 'äî ÷åçø àåä

úéîäáä åùôðáùíéøåñàä 'éøáãì úååàúäì ë"â ìåëé
ìòåôá íúåùòì äåàúî åðéàù óà 'úé åðåöø ãâð íäù
íé÷éãöáë úîàá åìöà íéñåàî íðéàù ÷ø å"ç ùîî

õ÷åùîå òåøâ àåä äæáå .[áé 'ô] ì"ùîëøúåé áòåúîå
ù"îëå ì"ðë íéùîøå íéö÷ùå íéàîèä íééç éìòáî
åùôð åá úøáâúîùë íâå] 'åâå ùéà àìå úòìåú éëðàå
úîàá äðéà äìôúä úòùá 'äì äáäàä øøåòì úéäìàä

éøîâì åúéîàìäìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî
[â"éôñ ì"ðë

úàèçá åùôð úàîåè øåëæéùë èøôáå
ïîæäî äìòîì àåä íùå 'éðåéìòá äùòù íâôäå íéøåòð
äùò øáëù óàå ùîî å"ç íåéä àîèðå íâô åìàëå
åá ùé áìäå áìá äáåùúä ø÷éò éøä äðåëð äáåùú
ïîæä éôìå íãà àåäù äî éôì ìëäå úåáø úåâøãîå 'éçá
äàåøù åæ äòùá åéùëò ïëìå íéòãåéì òåãéë íå÷îäå
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ז.9. כב, יט.10.תהלים יב, ד.11.משלי מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, תהלים



`'קו xc` c"i iyily mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ד שלישי יום
,72 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é÷ð àåäù éî íâå,fl 'nr cr.äùòîå øåáãá

xy`n xzei dwenr daeyz epnn yxcizy xyt` miieqn
m` :lynl ,xg` onfae mewnaeze`aonfeze`aeminiiw mewn

daeyzdy epnn f` yxcp - miieqn oipra zepeiqp zegt eiptl
eilry onfae mewna xy`n xzei dlecb didz oipr eze` lr

mze`a xzei wa`idl
,zepeiqp.íéòãBiì òeãik©¨©©§¦

daeyzdy okzi ,okl -
dyrymrt i`didi `l ,

`vnp `ed ea avnl da ic
meikepnn zyxcp meide ,

;xzei dlecb daeyzïëìå§¨¥
äàBøL ,Bæ äòLa åLëò©§¨§¨¨¤¤

,"àúîLðc àøBäð déa ÷éìñ àìc" Bîöòadnypd xe`y - §©§§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨
,ea "qtzp" epi`ììkî,o`kn -,BúáeLz äìa÷úð àì íBiäL ¦§¨¤©Ÿ¦§©§¨§¨

,íéìécáî åéúBðBòåmpi`e ,minyay eia` oial epia - ©£¨©§¦¦
,ea xi`dl dnypd xe`l mixyt`nBúBìòäì íéöBøL Bà¤¦§©£

,øúBé äàlò äáeLúì,xzei dpeilr daeyzl -à÷îòî ¦§¨¦¨¨¥¥¨§¨
.øúBé àaìcdaeyzd xy`n ,alay xzei wenr wnern - §¦¨¥

`l :xnelk .zncewd
ezaeyz oi` meidy
,daxc` ,zlaewn

mivex dlrnlnaxwl
dbxcl e`iadle eze`
,daeyz ly xzei dpeilr
eiptl minixrn okle
zceara zerxtde zeaiq
dpeilr daeyzl e`iadle xzei miwenr zegek ea xxerl ick ,'d

.xzeiãåc øîà ïëìå13"ãéîú écâð éúàhçå" :14. §¨¥¨©¨¦§©¨¦¤§¦¨¦

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâåick ixd - §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
,"xayp al"l ribdløäæ øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé̈¦¤¦§©¥©£©Ÿ©

LBãwä15,"àðaLçc éøàn"î úBéäì ,enk ,oeaygd ilran - ©¨¦§¦¨¥§ª§§¨
el rbep df oeaygy ,eicqtde eigeex oeayg jxer wqr lray

,xiky enk `l ;xzeia
lk el rbep epi` xacdy

,jkïBaLç úBNòì eðéäc§©§©£¤§
ìkî ,BLôð íò¦©§¦¨
íéøeacäå úBáLçnä©©£¨§©¦¦
eøáòå eôìçL íéNònäå§©©£¦¤¨§§¨§
íBiä ãò BúBéä íBiî¦¡©©
ãvî ílk eéä íà ,äfä©¤¦¨ª¨¦©
ãvî Bà ,äMãwä©§ª¨¦©
,ïìvì-àðîçø äàîhä©ª§¨©£¨¨¦§¨

eðéäcoi` d`nehd cv - §©§
,`wec zexiar ernyn

`l`úBáLçnä ìk̈©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦
änä 'äì àì øLà£¤Ÿ©¥¨

,BúãBáòìå BðBöøìå- §¦§§©£¨
oi`y dcaerd mvr ,dxiar ly mipipr md oi` m` mb ,oky
ixd - dyecw ly mipipr myl dl` miyrne mixeaic ,zeaygn

.d`nehd cvn mdì Leøt eäfLøkæpk ,"àøçà àøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨¨¢¨©¦§¨
.[å ÷øôa] ìéòìcv - `id "`xg` `xhq" iehiad zernyny - §¥§¤¤

mixeaicd ,ayeg `edy zeaygnd m` :dyecwd cv `l ,xg`

dyecw ly oipr mda oi` ,dyer `edy miyrnde xacn `edy
.(ynn zexiar mpi` m` mb) ,dtilwde d`nehd cv md ixd -

,úàæ úòãeîe,xacd recie -áMçî íãàäL úò ìk ék- ©©Ÿ¦¨¥¤¨¨¨§©¥
,ayegúBìëéäì Bæ úòa äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî©£¨§©£¨¤§¨¨§¥§¥¨

ïänL ,äMãwä©§ª¨¤¥¤
úBáLçî úBòtLîª§¨©£¨

.eìläayeg mc`yk - ©¨
dwif odl yiy zeaygn
f` lawn `ed ,'d zad`l
"dad`d lkid"n drtyd
ayeg `edyk ;dlrnly

odl yiy zeaygnzekiiy
f` lawn `ed ,'d z`xil
"d`xid lkid"n drtyd

;d`ld jke ,dlrnlyïëå§¥
Côäìayeg `edyk - §¥¤

zeaygn`lyon
,dyecwdäákøî äNòð©£¨¤§¨¨

úBìëéäì Bæ úòa äàîè§¥¨§¥§¥¨
ïänL ,äàîhä©ª§¨¤¥¤

úBòtLî,zeig zelawne -øeaãa ïëå ,úBòø úBáLçî ìk ª§¨¨©£¨¨§¥§¦
.äNòîe,dyecw ly miyrn dyer e` xacn `edy dryay - ©£¤

.dyecwd zelkidn zeige drtyd lawne "dakxn" dyrp `ed
`xhq" ly miyrn dyer e` xacn `edyk ,jtidl mb jk
xaqed xak .d`nehd zelkidl "dakxn" dyrp `ed ,"`xg`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì

.ãéîú éãâð éúàèçå ãåã øîà ïëìå

é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî
úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ

.äùòîå øåáãá ïëå úåòø
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ה.13. נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î נהורא ˙ סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
- ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא
שזהו  לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי'

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' א.15.בשביל קעח, זח"ג ראה



קז '` xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט"ו רביעי יום
,fl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åáì ìà íéùé ãåò,gl 'nr cr:÷"äæá ù"îë

mincewd miwxta16dakxn enk ,ernyn "dakxn" byendy ,
mivexyk mb jk ,dilr akexd ly epevxl dlek lk dpezpy
mixne` - dyecwl lhae elek xeqn `edy edyin lr xnel
,ixd ,mipt lk lr .iktdd cva mb jke .dyecwl "dakxn" `edy
ribdl leki z`f lka `ed ,envra zexiar `ven epi`yk mb

,eizeaygn lkn eytp oeayg dyriy iciÎlr ,"xayp al"l
.dyecwd cvn eid mlek `ly `vni enekiqay ,eiyrne eixeaic
`xhq"d cvn eid mdy ixd - dyecwd cvn eid `l md m`e
`xhq"le d`nehl "dakxn" f` did `edy - ixd ."`xg`

."`xg`

,Baì ìà íéNé ãBò,"xayp al"l ribdl ick -åéúBîBìç áø ¨¦¤¦Ÿ£¨
onfdn izin`d eavn lr cenll leki mc`y dnn xzei ,oky -
,dpiyd zrya eizenelgn eze` cenll leki `ed - xr `edy

çeø úeòøe ìáä íäL17,?dnl jk lke -BLôð ïéàL íeMî ¤¥¤¤§©¦¤¥©§
,äìòîì äìBòzrya - ¨§©§¨

,dpiydáeúkL Bîëe18: §¤¨
é÷ð ,'ä øäa äìòé éî"¦©£¤§©§¦

,"'Bâå íétëin ,eli`e - ©©¦§
oi` ,'eke mitk iwp epi`y
zrya dlrnl dler eytp
dler eytpy in .dpiyd
- dpiyd zrya dlrnl
;xzei milrp eizenelg

lbnd`ex `ede el mi
epiid ,dlrnly mipipr
eli`e .dyecwe dxez ipipr

eizenelg`edlad md
.gex zerxeïeðéà"å§¦

ïéúà ïéLéa ïéøèñ¦§¦¦¦¨§¨
déa ï÷acúîemze`e - ¦§©§¨¥

mi`a rxd iccv
,ea miwaczneïéòãBîe§¦

ïélî àîìça déì¥§¤§¨¦¦
,'eëå àîìòcmiricene - §¨§¨§

oileg ixac melga el
,dneckeø÷L élî déì eàéæçàå déa ïëéçc ïéðîæìe- §¦§¦§©§¨¥§©£¦¥¦¥¤¤

,xwy ixac el mi`xne epnn miwgev md minrtledéì ïéøòöå§©£¦¥
,"'eë déîìçamy miiqny itke ,melga eze` mixrvne - §¤§¥

`l` ,olvilÎ `pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,"xdef"a
,df xac jiiy `l eay ,"ipepia" zece` xaecn ixd o`kyBîk§

íL ïiò ,[á ãenòå à ãenò äë óc] àø÷iå øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¦§¨©©§©©¥¨
.úeëéøàaeavn lr cenll leki `ed eizenelgny ixd - ©£¦

ezlkia oi`y s` - "xayp al"l `eai - dfÎiciÎlre ,izin`d
ribdl eilre .xara `l mb - zexeng zexiar envra `evnl
,eay "`xg` `xhq"d gex z` xeayl ick ,"xayp al"l
,ziwl`d eytp ly dyecwd xe` znerl dnvr z` ddiabnd

.eteba xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`e

éøàiM äî ìk ,äpäåBðeiòa íâå BzáLçîa elà íéðéðòa C §¦¥¨©¤©£¦§¦§¨¦¥§©£©§§©§¦
,íéøôqa,"xayp al" minxebd mipipra mipcd -Baì úBéäì ©§¨¦¦§¦

áeúkk "ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Baø÷a øaLð3úéìëúa , ¦§¨§¦§§¦§¤§¥¨¦§¨©¨§©§¦
Lnî åéiç ñàîìe ,ñeànälr eayga eilr miq`np eiigy - ©¦§¨¥©¨©¨

,ipgexd eavnäæa éøä£¥¨¤
-àøèqä äfáîe ñàîî§¨¥§©¤©¦§¨
,øôòì dìétLîe àøçà̈¢¨©§¦¨¤¨¨
úeqâå dúlãbî dãéøBîe¦¨¦§ª¨¨§©
,dúeäáâå dçeø¨§©§¨

ò úà déaânLìò dîö ¤©§¦©¤©§¨©
Lôð úMã÷ øBà§ª©¤¤

éLçäì úéäìàä.døBà C ¨¡Ÿ¦§©£¦¨
oky .ziwl`d ytpd ly -
mc`d ,"ipepia"a ,xen`k
zindad ytpd `ed ,eay
iciÎlre ;dtilwd ony
,eaxwa xayp ealy
."`xg` `xhq"d zxayp
lr xaec o`k cr ,mxa
"`xg` `xhq"d zltyd
,"zepeayg" zervn`a
z` xeayi `edy iciÎlr

envr."xayp al"l ribie
dcear ote` xaqei oldl
`xhq"d zltyd ly
ilan ,rxd exvie zindad eytp lr mirxiy iciÎlr ,"`xg`

.eavne ecnrn lr zepeaygl qpkidläéìò íéòøé íâålr - §©©§¦¨¤¨
,"`xg` `xhq"dì"æø øîàîk ,dìétLäì æâøå Lòø ìB÷a19: §©©¨Ÿ¤§©§¦¨§©£©©©

øîàpL ,òøä øöé ìò áBè øöé íãà æébøé íìBòì"20eæâø : §¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨©¤¤¡©¦§
,"'Bâå.e`hgz l`e -àéäL ,úéîäaä Lôð ìò æâøì eðéäc §§©§¦§Ÿ©¤¤©§¥¦¤¦

:Bì øîBì ,BzáLçîa æâøå Lòø ìB÷a ,òøä Bøöéxvil - ¦§¨©§©©§Ÿ¤§©£©§©
:rxdìëk ,'eëå ìeðîe áòúîe õwLîe òLøå òø äzà©¨©§¨¨§ª¨§Ÿ¨§ª¨§§¨

Bì eàøwL úBîMärxd xvil -21,úîàa ,ì"æ eðéîëç- ©¥¤¨§£¨¥©¤¡¤
xvil l"f epinkg e`xwy zenyd lk enk ,jk ok` `id zn`dy

.rxdepiax w"ki`n r"v f"tl" :l`eye "zn`a" dlnd lr cner
zeaizdy 'itd d`xpk" :xne`e ?"l"nwl"f ...lkkxn`n md

`lc] 'ek zn`a ryxe zn`a rxd dz` el xnel .xbqend
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íéøîà éèå÷éì
áåø åáì ìà íéùé ãåò
åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì
äî ìë äðäå .úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå
íéøôñá åðåéòá íâå åúáùçîá åìà íéðééðòá êéøàéù
áåúëë ñàîð åéðéòá äæáðå åáø÷á øáùð åáì úåéäì
ñàîî äæá éøä ùîî åééç ñàîìå ñåàéîä úéìëúá
úåñâå äúìåãâî äãéøåîå øôòì äìéôùîå à"ñä äæáîå
úùåã÷ øåà ìò äîöò úà äéáâîù äúåäáâå äçåø
ìå÷á äéìò íéòøé íâå .äøåà êéùçäì úéäìàä ùôð
íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù ø"äöé ìò è"öé
åúáùçîá æâåøå ùòø ìå÷á òøä åøöé àéäù úéîäáä
'åëå ìååðîå áòåúîå õ÷åùîå òùøå òø äúà åì øîåì
éúî ãò úîàá ì"æ åðéîëç åì åàø÷ù úåîùä ìëë
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כג.16. פרק לעיל ו.17.ראה פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, א.19.תהלים ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין ראה



`'קח xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dfe - wxtd seqa dpefd (eyxyak)gxken."[yehiad zglvdl
éðôì øézñz éúî ãò22àlîîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ©¨©©§¦¦§¥¥¨©§©¥

,ïéîìò ìk-o`k oeekzn `ed oi` ,zenlerd lk z` `lnnd ¨¨§¦
xe` - `l` ,mixg` zenewna enk ,"oinlr lk `lnn" zpigal

lka `vnpd seqÎoi`
,zenlerdäåä äéä̈¨Ÿ¤

íB÷îa íb ,äåLa äéäéå§¦§¤§¨¤©§¨
Bîk ,åéìò éðàL äæ¤¤£¦¨¨§
óBñ-ïéà øBà äéäL¤¨¨¥
íã÷ Bcáì àeä-Ceøä§©Ÿ¤
éìa ,íìBòä àøápL¤¦§¨¨¨§¦
Bîk ,éepéL íeL¦§

áeúkL23àì 'ä éðà" : ¤¨£¦Ÿ
,"éúéðL,ea oi`y - ¨¦¦

iptln iepiy mey ,lekiak
ixg`l cre mlerd z`ixa

,mlerd z`ixaàeä ék- ¦
,seqÎoi` xe`äìòîì§©§¨

,'eëå ïîfäî`ly ixd - ¥©§©§
raepd iepiy ea jiiy

dnonfd`ixad iptln ,
,d`ixad ixg`lläzàå§©¨

,rxd xvid -'eëå ìeðî§ª¨§
äàøpä úîàä Léçëî©§¦¨¡¤©¦§¤
dén÷ àlëc ,íéðéòì̈¥©¦§ª¨©¥

,úîàa Lnî àìk- §¨©¨¤¡¤
- d"awd iabl lkdy
,zn`a ynn qt`k
.úéiLeç äiàø úðéçáa¦§¦©§¦¨¦¦
ze`xl milekiy xac -

ytpd lr fbexe yrx ly ,zexen`d zeaygnay ,ygena eze`
xe` cbpk dzedabn dlitydl gilvi ,rxd xvide zindad

.dnypd xe` ea hlwiie ,ziwl`d ytpd ly dyecwd,äpäå§¦¥
äæ-éãé-ìòz` xeayi ,dfay - "xayp al"le zeltyl ribiy - ©§¥¤

,"`xg` `xhq"d gexäéðéò øéàäì ,úéäìàä BLôðì ìéòBé¦§©§¨¡Ÿ¦§¨¦¥¤¨
,úîàa,ze`xl -óBñ-ïéà øBà ãeçéxe` ly zecg`zdd - ¤¡¤¦¥

- d`ixad iptl enk d`ixad ixg` ,cgeine cigi `edy seqÎoi`
,ziwl`d ytpd z`f d`xz,úéiLeç äiàøaz`f d`x eli`k - ¦§¦¨¦¦

,ynn eipira,dcáì äðáäå äòéîL úðéça àìåoipr :xnelk - §Ÿ§¦©§¦¨©£¨¨§©¨
y dn ,zecg`deilr laewn didi ,cgeine cigi seqÎoi` xe`

jezn `le ,eipira ynn z`f d`x eli`k ,zn` zcn dze`a
,cala elky zpadLøL eäfL ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤Ÿ¤

.äãBáòä ìkdweyzde oevxd lr drityn dpadd ,oky - ¨¨£¨
di`x ly dxeva zewl`a dxkdd eli`e ,cala zewl`l
oevxn dlrnl ody zexqnzdle zelhazdl drityn - ziiyeg

.dweyze,íòhäåxiqdl miriiqn ,al oexaye zeltyd recn - §©©©
ziyeg di`xl ribiy jk icil `iadle ,ald mehnh z`

,zewl`a-àøèqa ììk úeLnî íeL ïéà úîàaL éôì§¦¤¤¡¤¥©¨§¨©¦§¨
äìLîð ïëlL ,àøçà,"`xg` `xhq"d -Ba ïéàL ,CLçì ¨¢¨¤¨¥¦§§¨§Ÿ¤¤¥

,ììk úeLnî íeL©¨§¨
äçãð àìénîe,jyegd - ¦¥¨¦§¨

,øBàä éðtî- ¦§¥¨
mewna xe` miqipknyk
jyegd dgcp - miieqn
wwcfdl ilan ,`linn
ze`ivn ik ,dnglnl
zeynn da oi` jyegd
z` miqipknyne - llk
jyegd dgcp ,xe`d

,`linnCëå,mb - §¨
óà ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨©
,äaøä úeiç da LiL¤¥¨©©§¥
íéiç éìòa ìk úBéçäì§©£¨©£¥©¦
úBnà úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§ª
Lôð íâå ,íìBòä̈¨§©¤¤
ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

ìéòì økæpk24lky - ©¦§¨§¥
mzeig milawn mixacd
,ixd - "`xg` `xhq"dn
"`xg` `xhq"l yiy s`
z` zeigdl zeig daxd

,mixacd lk,íB÷î-ìkî¦¨¨
dðéà dúeiç ìk éøä£¥¨©¨¥¨
,íBìLå-ñç dîöò ãvî¦©©§¨©§¨

äMãwä ãvî àlà- ¤¨¦©©§ª¨
zlawn "`xg` `xhq"d mbe ,lkd z` dign dyecw ,oky

,dyecwd on dzeigìéòì økæpk25àéä ïëìå ,`xhq"d - ©¦§¨§¥§¨¥¦
,"`xg`äìèaéðtî CLçä ìehák ,äMãwä éðtî éøîâì §¥¨§©§¥¦§¥©§ª¨§¦©Ÿ¤¦§¥

.éîLbä øBàä,dyecwd on zraep dzeig lky xg`n ,oky - ¨©©§¦
.llk zeynn mey da oi`e ,dyecwl dlha `linn `id÷ø©

-LBãwä dì ïúð ,íãàaL úéäìàä Lôð úMã÷ éaâlL¤§©¥§ª©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©¨©¨
,dcâðk dîöò déaâäì úìëéå úeLø àeä-Ceøacbpk - ¨§¦Ÿ¤§©§¦©©§¨§¤§¨

- z`fe ,ziwl`d ytpd zyecwøabúäì øøBòúé íãàäL éãk§¥¤¨¨¨¦§¥§¦§©¥
,äéìò,"`xg` `xhq"d lr -úeìôL éãé-ìò dìétLäì ¨¤¨§©§¦¨©§¥¦§

."ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Bçeø úëéîðe`ed jkÎiciÎlry - §¦©§¦§¤§¥¨¦§¨
."`xg` `xhq"d z` q`nne litynàzúìc àúeøòúàáe- §¦§¨¨¦§©¨

z` litydl xxerzn mc`dy ,dhnl zexxerzdd iciÎlr
,"`xg` `xhq"d,àìéòìc àúeøòúàzexxerzd deedzn - ¦§¨¨¦§¥¨

,"`xg` `xhq"d z` litydle cixedl dlrnl mbäî íi÷ì§©¥©
øîàpM26,"'ä íàð ,EãéøBà íMî" :"`xg` `xhq"d z` - ¤¤¡©¦¨¦§§ª
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íéøîà éèå÷éì
äåä äéä ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à øåà éðôì øéúñú

åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
íéðéòì äàøðä úîàä ùéçëî 'åëå ìååðî äúàå 'åëå
.úééùåç äééàø 'éçáá úîàá ùîî àìë äéî÷ àìåëã
äéðéò øéàäì úéäìàä åùôðì ìéòåé äæ éãé ìò äðäå
'éçá àìå úééùåç äééàøá óåñ ïéà øåà ãåçé úîàá
ìë ùøù åäæù à"îá ù"îë äãáì äðáäå äòéîù
ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå äãåáòä
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
ù"î íéé÷ì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå
äúìùîîî äøéñîù åðééäã 'ä íàð êãéøåà íùî
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תרצ"ט.22. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אמר כך - בצירי נ' בשבא, פ' בחיריק, ל' - 23.לפני
ו. ג, ז.24.מלאכי - ו כב.25.פרק ופרק ו ד.26.פרק א, עובדי'



קט '` xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;dyecwe zewl` lr xizqdle dnvr z` diabdl dqpndeðéäc§©§
úeLøe çkä äpnî ÷lñîe ,dzìëéå dzìLînî døéñnL¤§¦¨¦¤§©§¨¦¨§¨§©¥¦¤¨©Ÿ©§
,úéäìàä Lôð úMã÷ øBà ãâð dîöò déaâäì dì ïúpL¤¨©¨§©§¦©©§¨¤¤§ª©¤¤¨¡Ÿ¦

éæàåzeyxd z`e gekd z` "`xg` `xhq"dn milhepyk - ©£©
,dyecwl cbpzdlàìénî¦¥¨

,`id -úéçãðå äìèa§¥¨§¦§¥
CLçä ìehák,`linn - §¦©Ÿ¤

.éîLbä øBà éðtî,ixd - ¦§¥©©§¦
lityn `edy iciÎlry
eal z` xaeye envr z`
gekd `linn lhip -
"`xg` `xhq"dn
ytpl rixtdle xizqdl
.'d z` dzceara ziwl`d

eðéönL Bîëeäæ øác §¤¨¦¨¨¤
éab äøBza Løôî§Ÿ̈©¨©¥
älçznL ,íéìbøî§©§¦¤¦§¦¨
àeä ÷æç ék" :eøîà̈§¦¨¨

"epnî27éø÷z ìà" ¯ ¦¤©¦§¥
,"'eë epnîl"f epinkg - ¦¤

mixne`28milbxndy ,
- "epnn" wx `l epeekzd

epz`n- "epnn" `l` ,
d"awdn ,iyily seba

,lekiakeðéîàä àlL¤Ÿ¤¡¦
,'ä úìëéamqipkdl - ¦Ÿ¤

,l`xyi ux`lCk-øçàå§©©¨
eppä" :eøîàå eøæç̈§§¨§¦¤

"Bâå eðéìòå29;ux`l - §¨¦§
xn`y enk ,l`xyi

- d"awdäøæç ïéàîe¥©¦¨§¨
äðeîàä íäì äàáe¨¨¨¤¨¡¨

?'ä úìëéamdy xnel - ¦Ÿ¤
ux`l zkll mipken

,revia xa dfy epin`d `l dligzay s` ,l`xyiàì éøä£¥Ÿ
ìò úôBîe úBà íeL íBìMä- åéìò eðaø äLî íäì äàøä¤§¨¨¤Ÿ¤©¥¨¨©¨¥©

,íéúðéa äæ,'d zlekia dpen`l mze` e`iaiy -øîàL ÷ø ¤¥§©¦©¤¨©
íäì30éàìà íàéáäì àlL òaLðå íäéìò 'ä óöwL C ¨¤¥¤¨©£¥¤§¦§©¤Ÿ©£¦¨¤

úìëéa íéðéîàî eéä àì íà ,íäì äæ ìéòBä äîe ;õøàä̈¨¤©¦¤¨¤¦Ÿ¨©£¦¦¦Ÿ¤
íéëìî à"ì Laëì íBìLå-ñç 'ä31,ux`a f` elyny - ©§¨¦§Ÿ§¨¦

,l`xyi,éàcå àlà ?õøàì ñðkì ììk eöø àì äæ éðtîe¦§¥¤Ÿ¨§¨¦¨¥¨¨¤¤¨©©
,"íéðéîàî éða íéðéîàî" íä ïîöò ìàøNiL éðtîmd - ¦§¥¤¦§¨¥©§¨¥©£¦¦§¥©£¦¦

;mipin`n zea`l mipa mzeida ,d"awda cinz mipin`n mnvr
- "epnn `ed wfg ik" exn`y dry dze`a mbecvn - epin`d

,l`xyi ux`l m`iadl ezlkiae d"awda - mdizenyp÷ø©
àøçà-àøèqäL,zindad ytpd ony -íôeâa úLaìîä ¤©¦§¨¨¢¨©§ª¤¤§¨

dçeø úeqâa úéäìàä íLôð úMã÷ øBà ìò dîöò déaâä¦§¦©©§¨©§ª©©§¨¨¡Ÿ¦§©¨
,úòãå íòè éìa ätöça ,dúeäáâåxnel mze` `iady - §©§¨§ª§¨§¦©©¨©©

."epnn `ed wfg ik"íéòøäå ,íäéìò 'ä óöwL ãiî ïëìå§¨¥¦¨¤¨©£¥¤§¦§¦
:æâøå Lòø ìB÷aexn`a -32:úàfä äòøä äãòì éúî ãò" §©©§Ÿ¤©¨©¨¥¨¨¨¨©Ÿ

eìté äfä øaãna" ,"'Bâå§©¦§¨©¤¦§
'ä éðà" ,"Bâå íëéøâô¦§¥¤§£¦
úàæ àì íà ,ézøac¦©§¦¦ŸŸ
äãòä ìëì äNòà¤¡¤§¨¨¥¨

,"'Bâå úàfä äòøä- ¨¨¨©Ÿ§
mixac md ixd ,dl` lky
,mixenge miyw
íéL÷ íéøác eòîMLëe§¤¨§§¨¦¨¦
íaì øaLðå òðëð ålà¥¦§©§¦§©¦¨

íaø÷a33:áéúëãk , §¦§¨§¦§¦
,"ãàî íòä eìaàúiå"©¦§©§¨¨§Ÿ
àøèqä àìôð àìénîe¦¥¨¨§¨©¦§¨
dzìLînî àøçà-¨¢¨¦¤§©§¨
,dçeø úeqâå dúeäáâå§©§¨§©¨

ïîöò ìàøNéåcvn - §¦§¨¥©§¨
,mznypíä,ixd - ¥

.íéðéîàîepin`d md - ©£¦¦
,'d zlekia dligzkl
mipken mdy exn` okle
s` ,l`xyi ux`l zkll
mey erxi` `l miizpiay
erityiy ztene ze`
did ;jka oin`dl mdilr
cixedl wx yxcp
`xhq"d z` litydle
mzpen`e - "`xg`
lka xacd jke ,dzlbzp
epi` dnypd xe`yk :mc`
df ixd - eteba xi`n
dzee`be dzedab iptn
.ziwl`d ytpd cbpk dnvr ddiabnd ,"`xg` `xhq"d ly
`xhq"d z` xaey `ed - eal z` xaey `edy iciÎlre

.ea xi`n dnypd xe`e ,"`xg`íãà ìk ãîìì ìBëé äfîe¦¤¨¦§Ÿ¨¨¨
éøác íä ék ,äðeîà ìò úB÷ôñ BzáLçîa Bì íéìôBpL¤§¦§©£©§§¥©¡¨¦¥¦§¥

,dcáì àøçà-àøèqä çeød -ef `id "`xg` `xhq" ©©¦§¨¨¢¨§©¨
,dpen`a zewitq ly zeaygn ea zxxernydîöò déaânä©©§¦©©§¨

,BLôð ìò,ziwl`d -ïîöò ìàøNé ìáà,mznyp cvn - ©©§£¨¦§¨¥©§¨
."'eë íéðéîàî" íäzewitq mey mda oi`e ,mipin`n ipa - ¥©£¦¦

.dpen`adîöò àøçà-àøèqä íâå,zindad ytpd yxey - §©©¦§¨¨¢¨©§¨
,äðeîàa ììk úB÷ôñ dì ïéà,a"k wxta epcnly itk - ¥¨§¥§¨¤¡¨

zextek opi` ,seba zeyaeln opi`y ,zeipgexd zetilwdy
,d"awdadì ïzpL ÷ø,"`xg` `xhq"l -ìaìáì úeLø ©¤¦©¨§§©§¥
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íéøîà éèå÷éì
äéáâäì äì ïúðù úåùøå çëä äðîî ÷ìñîå äúìëéå
àìéîî éæàå úéäìàä ùôð úùåã÷ øåà ãâð äîöò
åîëå .éîùâä øåà éðôî êùçä ìåèéáë úéçãðå äìéèá
äìçúîù íéìâøî éáâ äøåúá ùøåôî äæ øáã åðéöîù
åðéîàä àìù 'åë åðîî éø÷ú ìà åðîî àåä ÷æç éë åøîà
ïéàîå 'åâå åðéìòå åððä åøîàå åøæç ë"çàå 'ä úìåëéá
äàøä àì éøä 'ä úìåëéá äðåîàä íäì äàáå äøæç
÷ø íééúðá äæ ìò úôåîå úåà íåù ä"òøùî íäì
íàéáäì àìù òáùðå íäéìò 'ä óö÷ù êéà íäì 'îàù
íéðéîàî åéä àì íà íäì äæ ìéòåä äîå õøàä ìà
ììë åöø àì äæ éðôîå 'éëìî à"ì ùåáëì å"ç 'ä úìåëéá
íä ïîöò ìàøùéù éðôî éàãå àìà õøàì ñðëéì
íôåâá úùáåìîä à"ñäù ÷ø íéðéîàî éðá íéðéîàî
úåñâá úéäìàä íùôð úùåã÷ øåà ìò äîöò äéáâä
óö÷ù ãéî ïëìå úòãå íòè éìá äôöåçá 'úåäáâå äçåø
äãòì éúî ãò æâåøå ùòø ìå÷á íéòøäå íäéìò 'ä
'ä éðà 'åâå íëéøâô åìôé äæä øáãîá 'åâå úàæä äòøä
úàæä äòøä äãòä ìëì äùòà úàæ àì íà éúøáã
íáì øáùðå òðëð åìà íéù÷ íéøáã åòîùùëå 'åâå
äìôð àìéîîå ãàî íòä åìáàúéå áéúëãë íáø÷á
ïîöò ìàøùéå äçåø úåñâå äúåäáâå äúìùîîî à"ñä
åì íéìôåðù íãà ìë ãåîìì ìåëé äæîå íéðéîàî íä
à"ñä çåø éøáã íä éë äðåîà ìò úå÷éôñ åúáùçîá
íä ïîöò ìàøùé ìáà åùôð ìò äîöò äéáâîä äãáì
ììë úå÷éôñ äì ïéà äîöò à"ñä íâå 'åë íéðéîàî
éøáãá íãàä ìáìáì úåùø äì ïúéðù ÷ø äðåîàá
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לא.27. יג, א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג, מנחות א. לה, מ.29.סוטה יד, לא.30.במדבר פסוק יב.31.שם ביהושע מפורטים

לה.32. כט, כז, פסוקים יד, לט.33.במדבר פסוק שם



`'קי xc` f"h iying mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט"ז חמישי יום
,gl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .ì ÷øô,76 'nr cr.à"îá ù"îë 'åë

,äîøîe ø÷L éøáãa íãàä,ick -,BøëN úBaøäì- ¨¨¨§¦§¥¤¤¦§¨§©§§¨
- lley ekiledle ezrc z` lalal ozi `l mc`dy iciÎlre

,xky xzei lawiäîøîe ø÷La Cìnä ïáì äðBfä ééezôk§¦¥©¨§¤©¤¤§¤¤¦§¨
LBãwä øäfa áeúkL Bîk ,Cìnä úeLøa34:jlnl lyn - ¦§©¤¤§¤¨©Ÿ©©¨

dqpzy dpef xkeyd
ezehdle epa z` zeztl
la` ,dxyid jxcdn
,jka jlnd ly ezpeek
z` zelbl ick :`id

dnvr dpefd .lley ekiledl ozep epi`y ,jlnd oa ly eznkg
`id ik ,dixacl rnyi jlnd oay ,zn`a dvex dpi` ok mb
`xhq"d :lynpa mb jk .jlnd oevx z` `lnl dvex ixd
z` dyrie dlewa rnyi mc`dy dvex dpi` dnvr "`xg`
zeztl zeqpl ,dilr lhedy ciwtzd dfy `l` ,df oi` ."rx"d
`l` .dlewa rnyi `lyk xky xzei lawiy ick ,mc`d z`

"k zynynd "`xg` `xhq"d zbxca `ed df xacyyxey"
zewitq mey da oi` ,`id - rxd xvile zindad ytpl
ytpdyk eli`e .dciÎlr lykii mc`dy dvex dppi`e dpen`a

,izin` "rx" df ixd - seba mi`vnp rxd xvide zindad
ixd lyna .dxyid jxcd on mc`d z` zehdl `id ezpeeky
dipy dpef dnewna dpnn ,jlnd xky dze` dpefdyk ,df
cr ,d`ld jke ,ziyily dpef dpnn dipyde ,df ciwtzl
zca`n dpexg`dy
jlnd zpeek z` oihelgl
zpeekzn `ide ,zizin`d
zeztle liykdl zn`a
ÎlkÎlr .jlnd oa z`
ipae ,envr icedidn zeraep opi` dpen`a zewitqd lk ,mipt
xywa .mipin`n ipa mipin`n mlek md - mznyp cvn l`xyi
,ziwl`d ytpd `ed miwicva "mc`"dy ,df epwxta xen`l
oiiprn - ziwl`d ytpdn `id ,mteb ly mb ,mzeig lke
zipepny sqezzy xyt` zewl`a ipgexd beprzdny ,siqedl

jk lr `aen .mc`d seba35"`ax 'iny `di on`" ziiprny
ef diipr .ony - laepx'vn megp iax wicvd ly eteb didp
ony didp inybd eteby ,zeige beprz daxd jk lk el daqd

.jkn

.ì ÷øtlaeq "ipepia"dy dryay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
oi` ,d"awd ly ezlecba xdxdn `ed egenay s`e ,ald mehnhn

jkl dvrd ixd - ezeqbe ezeixnega leynl ,eal lr rityn df

xeayi dfÎiciÎlry ,"xayp al"l mi`iand mixaca wnrzdl :`id

ly dtilwd zeixneg z`

dze` cixeie ,zindad eytp

dvex `idy dzedabn

cbpk dnvr z` diabdl

eytp ly dyecwd xe`

mb owfd epax .ziwl`d

el`a - xen`d wxta xiaqd

ick ,wnrzdl eilr mipipr

."xayp al"l ribdl

ì"æø øîàî íi÷ì ,Baì ìà íéNé úàæ ãBò1ìôL éåäå" : Ÿ¨¦¤¦§©¥©£©©©¤¡¥§©
"éåäå" ,"íãàä ìk éðôa çeødxen "iede" dpynd oeyl - ©¦§¥¨¨¨¨¤¡¥

didiy `id dpeekdy,Bzîàì úîàamixacd dxe`kl ,oky - ¤¡¤©£¦
lty" zeidl eilry ,o`k mixne` l"f epinkg :xaqd miperh
zlrn rcei `edy :drnyn deepr .deepr dppi` zeltye - "gex
,dpzna oze` laiw `edy ,xaeq `edy `l` ,envr zbixcne
ribdl lkeiy ,zecgein zeiepncfde zegek el epzp dlrnlny
did - xg` edyinl dl` zegek epzip eli`e ;dbixcn dze`l

i`n .epnn aeh xzei mze` lvpn fld:drnyn zelty ,jc
`edy ,envr jeza `vene ,ipydn ynn zegp envr z` wifgny

rexbdxez cnely inl xnel xyt` ,`eti` ,cvik - epnn
mb ,mc` lkn dzegp dbxca envr z` wifgiy ,zeevn miiwne

yi ,okl !?zeevn miiwn epi`e dxez cnel epi`y ,"milway lw"n
,ipydn zegp envr z` d`xi ok`y dpeekd oi`y ,miyxtn

`l`bdpziyoeyl ,mxa .mc` lk ipta ,zelty ly dbdpda
xnelk ,"iede" l"f epinkgdidzyok`y ,dxen - "bdpzd" `le ,

zn`a envr z` wifgi
?in iptae ,dbixcna dhnl

-¯ "íãàä ìk éðôa"¦§¥¨¨¨¨
ì÷ éðôa elôà ,Lnî©¨£¦¦§¥©

.íélwaL,zn`a ,cvik - ¤©©¦
cnely inl el xyt`
,zeevn miiwne dxez
zegt envr z` wifgdl
lk miiwny in mby owfd epax giken - ?"milway lw"dn
mixac ea eidiy xyt` ,dxiar mey lr xaer epi`e ,zeevnd
mixac mpyi :dbixcna zegp envr z` wifgdl eilr mllbay
dnglndy s`e .rxd xvid cbpk megll epnn yxcp mably
lw"dn zyxcpd dnglndn dzxnega dzegt ,epnn zyxcpy

rxd xvid cbpk megll "milwayelyleki `ed oi` z`f lka -
oi`yke ;rxd exvi cbp cenrl`edeznglna cenrl leki`ed,

lw"dy dnn daxda rexb - oldl xiaqiy itk - df ixd
dnglna cenrl leki epi` "milwayelydf oeayg iciÎlr .

."milway lw"dn mb dhnl envr z` wifgdl ,zn`a ecia didi
ì"æø øîàî ét-ìò eðéäå2òébzL ãò Eøáç úà ïéãz ìà" : §©§©¦©£©©©©¨¦¤£¥§©¤©¦©

,"BîB÷îìjnvr z` cinrz `ly cr weqtz l`e hetyz l` - ¦§
:miyexit ipy ea yi "mewn" .mda `vnp jxiagy avnae mewna

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êìîä ïáì äðåæä ééåúéôë åøëù úåáøäì äîøîå ø÷ù
:÷"äæá ù"îë êìîä úåùøá äîøîå ø÷ùá

ãåò ì ÷øôì"æø øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé úàæ
éåäå .íãàä ìë éðôá çåø ìôù éåäå
ì÷ éðôá 'éôà ùîî íãàä ìë éðôá åúéîàì úîàá
ãò êøéáç úà ïéãú ìà ì"æøàî ô"ò åðééäå .íéì÷áù
úåéäì àåèçì åì íøåâ åîå÷î éë .åîå÷îì òéâúù
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ט.34. פרק סוף לעיל גם ראה א. קסג, תמוז.35.ח"ב טו יום, י.אבות1.היום משנה ד ד.2.פרק משנה ב פרק אבות



קיי '` xc` f"i iyiy mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ז שישי יום
,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éî íâ úîàá äðäå,76 'nr cr.åúãìåúá áìä

ly ipgexd eavn - ipgexd mewnde ,zinybd daiaqde mewnd
wfg rxd xvi yi cg`l :ea `vnp rxd xvi dfi`e mc`d
jk lk xrea epi`y wfg jk lk `l rxd xvi - ipyle ,mnegne

:oldl owfd epax xne` jke .zee`z ixg`BîB÷î ékinybd - ¦§
,ezaiaqeèçì Bì íøBb,à ¥©£Ÿ

Cìéì Búñðøt úBéäì¦§©§¨¨¥¥
úBéäìå ,íBiä ìk ÷eMa©¨©§¦§
epi`y dry dze`a -

,weya aaezqnéáLBiî¦§¥
úBàBø åéðéòå ,úBðø÷§¨§¥¨
ïéòäå ,úBåàzä ìk̈©©£§¨©¦

,ãîBç áläå äàBø- ¨§©¥¥
yi inybd enewn ,xnelk
.`ehgl daiq meyn ea
avn ,ipgexd enewn mbe

- `ed ,rxd exvi,äôBàî äøòBa øepúk øòBa Bøöéå- §¦§¥§©¥¨¥¤
dte` ly xrea xepzk3xzei dwfg dxeva xepzd xrea elv` ,

,mzq ziadÎlra lv` xy`n xzei zeaexw mizrleBîk§
òLBäa áeúkL3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" :mby ixd - ¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§

`iane mxeby dfk `ed ,rxd exvi ly eavn ,ipgexd enewn
.`hgláLBé íBiä áøå ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ©¥
.Búéáaz` d`ex epi` `linne ,zepxw iayein epi`y - §¥

jldzny inl yiy zepeiqp mze` el oi`e ,eipir cbpl zee`zd
;weya meid lk÷eMa íBiä ìk CìBä íà íâåwqr lra - §©¦¥¨©©

`ed inybd enewn zpigane ,aegxa meid lk zeidl el oncfny
,"milway lw"l dnecúBéäì ìBëéavna ,ipgexd enewnay - ¨¦§

,el dnec epi` ,rxd exvi,Bòáèa Ck-ìk ínçî BðéàLmbe - ¤¥§ª¨¨¨§¦§
yiy zepeiqp mze` el oi` ,aegxa meid lk zeidl eilryk

.maxwa xrea rxd mxviy dl`lìëa äåL øöiä ïéà ék¦¥©¥¤¨¤§¨
,'eë BøöiL Lé ,Lôð,jk epi`y yie ,xrea rxd exviy yi - ¤¤¥¤¦§

íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
øçà4.,recid itke - ©¥

ÎmyÎlrad ly eyexit
dpynd lr aeh5edfi`"

."exvi z` yaekd - ?xeab
i lr xaeb `edyrxd exv

`edy mixac mze`a
dwfgd dcna mgel
mixacl qgia ,ik .xzeia
el oi`y okzi ,mixg`
,llk rxd xvi mdiabl

.mixac mze`a envrl ezepridÎi`a dxeab meyn oi`eo`k
:iaxd xirn:`iyew uxzl owfd epax `a ,oldl xn`iy dnay

ok` m` - "?milway lw 'wp dnl - oekp l"pd m` dxe`kle"
ea `vnp `edy mewnd llba lykp mc`dy ,mixacd mipekp
miyw zepeiqp eipta zecinrnd ,zeipgexae zeinyba zeaiqpde
yxtn owfd epaxe ?"milway lw" el mi`xew ,`eti` ,recn -
mby inl xzei dcak dnglndy s`y ,oldl mixacd z`
,z`f lka - `ehgl lelr `ed ipgexde inybd enewn zpigan
cgtd ,oky .rxd exvi lr xaeb epi`y lr zelvpzd mey el oi`
zepeiqpd zexnl ,`ehgl epnn repnl jixv did d"awdn

.mda cenrl eilry

:owfd epax xne` jkeãàî ínçî àeäL éî íb úîàa ,äpäå§¦¥¤¡¤©¦¤§ª¨§Ÿ
íBiä ìk úBðø÷ éáLBiî úBéäì àéä Búñðøôe ,Bòáèamb - §¦§©§¨¨¦¦§¦§¥§¨¨©

,`edíeL Bì ïéà¥
,åéàèç ìò úeìvðúä¦§©§©£¨¨

éø÷îe,`xwpe -òLø" ¦§¥¨¨
ãçt ïéà øLà ìò "øeîb̈©£¤¥©©

,åéðéò ãâðì íéäìà,oky - ¡Ÿ¦§¤¤¥¨
enewn lr had ilan
rxd exvi lre ezaiaqe
cgtd did - xread
cenrl el xfer d"awdn

;miiywd lk iptaBúåàz çeø ìò ìLîìå ÷tàúäì Bì äéä ék¦¨¨§¦§©¥§¦§Ÿ©©©£¨
ìéòì øàaúpL Bîk ,åéNòî ìk äàBøä 'ä ãçt éðtî ,BaìaL6 ¤§¦¦§¥©©¨¤¨©£¨§¤¦§¨¥§¥

álä ìò èélL çnä ék¦©Ÿ©©¦©©¥
.BzãìBúaclep mc`d - §©§

gend geka yiy ,raha
zee`za leynle helyl
cgtd mc`l did eli` .ald
zexnl ixd - 'd iptn ie`xd
- `hgl zenxebd zeaiqpd
ziiyrn rpnidl leki did

.zexiar
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úåðø÷ éáùåéî úåéäìå íåéä ìë ÷åùá êìéì åúñðøô
åøöéå ãîåç áìäå äàåø ïéòäå úååàúä ìë úåàåø åéðéòå
øòåá àåä òùåäá ù"îë äôåàî äøòåá øåðúë øòåá
áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì

.à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá

úîàá äðäå
úåéäì àéä åúñðøôå åòáèá ãàî íîåçî àåäù éî íâ
ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîä
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ו.3. ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי א.5.ראה משנה ד פרק יב.6.אבות פרק



`'קיב xc` g"i ycew zay mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ח קודש שבת יום
,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéäù úîàá äðäå,76 'nr cr.úåëéøàá ïî÷ì

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä,mixeng miiyw jka yie - ©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle -éøöäî éôì ,íãà ìk C §¦¨©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©
ì ,'ä úãBáòa Búâøãîe BîB÷î àeäMíà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¤§©§¥¨©£©¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦

Cøòa 'ä ãáBò àeä¥§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

,äæk ïBéqðå Bæk- ¨§¦¨¨¤
dngln epnn zyxcpyk
ipta cenrl eilre ,efk
efk dnglny ,dfk oeiqp
lkn zyxcp zeidl dleki
lde` ayein mb) cg`
("opev" rxdÎxvi lrae

,zeaexw mizrleúðéçáa¦§¦©
"áBè äNòå"7.zeevna - ©£¥

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìLnî Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð CtLgek lka - ¦§Ÿ©§¦§¥§¨Ÿ©¨
,ezpeekLôpä éevî ãò8,mipezp eidi eytp zegek lky - ©¦©¤¤

dlitzd zceara9mr dyw wa`n yxcp ,dfk dlitz beq lre ,
,rxd xvidíéòðBnä BaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe- §¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤©§¦
,mirixtneäðekäwa`idl eilre -íLháìe ,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨§©§¨

,íBéa íBé écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥§
dnglnd idefy -iptly

sebd z` oikdl - dlitzd
`ly zindad ytpd z`e
.dpeeka dlitzl erixti
òbéì ,älôzä úòLa íâå§©¦§©©§¦¨§©¥©

Lôð úòéâéa Bîöò- ©§¦¦©¤¤
un`l el dyw didi `ly
wnrzdl ezaygn z`
lk ,'d zlecba xdxdle

,yexcd onfdúòéâéå¦¦©
,øNaz` xiqdl - ¨¨

aepd zeripndon zer
,sebdøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì10.úeëéøàa- §©¨©£¦

zribi zeidl zekixv cvik
ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribie ytpd

dnglnefk,dlitzd zceara
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àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá

.úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
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טו.7. לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
מ"ב.10.ס"א". בפרק

'` xc` g"i ycew zay mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ח קודש שבת יום
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íéøîà éèå÷éì
àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
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äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
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טו.7. לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
מ"ב.10.ס"א". בפרק

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

.éðL áBè íBéaopgei iax ixac ok m`eéããäà ïééL÷lr df miyw ± §¥¦©§¨©£¨¥
.'aixwn epi` aey wqty oeik'y opgei iax xn` lirl ixdy ,df

dpéî òîL åàì àlà,`a` iax ixack o`kn gken i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
y,Løôîa ïàk íúña ïàk.opgei iax ixaca dxizq oi` `linne ¨¦§¨¨¦§¨¥

:`xnbd dwiqndpéî òîL.`a` iax ixack o`kn gken ok` ± §©¦¨

ipy bebgl ezrca did `ly mewnay ,ztqep di`x d`ian `xnbd
:'siqez la' meyn xaer epi`y opgei iax dcen ,miniénð øîzéà± ¦§©©¦

`ziixaa epipyy ,sqep mewna mb jk xn`p(.h oldl)bbeg `di leki ,
dz` i`e bbeg dz` eze` ,eze` xnel cenlz ,dray lk jlede

jk lre ,dray lk bbeg,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîà̈©©§¨©©¨¨©©¦¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

באיחור זמן נתקבל מכתבו בו מודיע אשר נשואין שלו יהי' )הי'( ביום ח"י טבת,

בית  ויבנו  ומוצלחת  טובה  בשעה  ושיהי'  טוב,  מזל  טוב  מזל  ברכת  ברכתי  להביע  בזה  והנני 
בישראל על יסודי התורה והמצוה כמבואר בתורת החסידות.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

נ"ב: במה שמסיים במכתבו, בתקוה כי אוכל להתקשר ביתר שאת, הנה ידוע פסק רז"ל שהכל 
הענינים  בכל  אומץ  להוסיף  בידו  היכולת  ובמילא  אדם,  בידי  שזהו  שמים  מיראת  חוץ  שמים  בידי 
ולהחזיק בכל התקנות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר זהו הדרך להתקשרות 

ואלו הם הכלים להמשכת וקבלת ברכותיו הק' בכל המצטרך בגו"ר.



קיג היום יום . . . 

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ ֵ דֹוֵלי ַהּשׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ לֹא זֹו ּבִ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה 

איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש, ְולֹוֵמד  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָניו – רֹב  ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ טּוב ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט 
דער טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

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

.éðL áBè íBéaopgei iax ixac ok m`eéããäà ïééL÷lr df miyw ± §¥¦©§¨©£¨¥
.'aixwn epi` aey wqty oeik'y opgei iax xn` lirl ixdy ,df

dpéî òîL åàì àlà,`a` iax ixack o`kn gken i`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
y,Løôîa ïàk íúña ïàk.opgei iax ixaca dxizq oi` `linne ¨¦§¨¨¦§¨¥

:`xnbd dwiqndpéî òîL.`a` iax ixack o`kn gken ok` ± §©¦¨

ipy bebgl ezrca did `ly mewnay ,ztqep di`x d`ian `xnbd
:'siqez la' meyn xaer epi`y opgei iax dcen ,miniénð øîzéà± ¦§©©¦

`ziixaa epipyy ,sqep mewna mb jk xn`p(.h oldl)bbeg `di leki ,
dz` i`e bbeg dz` eze` ,eze` xnel cenlz ,dray lk jlede

jk lre ,dray lk bbeg,ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîà̈©©§¨©©¨¨©©¦¨¨
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המשך ביאור למס' חגיגה ליום חמישי עמ' ב



היום יום . . . קיד

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט 
דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין 
דעם גילוי פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער 
וועט מָאנען, אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר 

ווָאס הָאט מען אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי 
בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס 
וועט דָארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם 

לאו - זָאגט זי: דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ַהּדֹוֵמם.  ַמֲחִריׁש  ֵעת  ּכָ ה".  ַיֲעֶנּנָ ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ְזָעק  ּתִ יר  ִמּקִ "ֶאֶבן  תּוב:  ּכָ ָלֹבא"  "ֶלָעִתיד  אֹודֹות 
ע:  ְוִיְתּבַ ר,  ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּבַ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן 

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה לֹא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ

ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ּוְבִאם  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ִויׂשֹוְחחּו  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ ְיהּוִדי,  ם  ׁשָ ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו'  ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רּוִאים,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְולֹא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחשֶׁ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ְוַכּנֹו ֵהם  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קטו היום יום . . . 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.
התלהבות  אזא  געפועלט  הָאט  ער  און  מאמר,  גאנצער  דער  געווען  איז  דָאס 
והתלהטות בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ָהל  ֵקן ֶאל ַהּקָ נּו ַהּזָ ַעם ַרּבֵ ַנת תקנ"ט( ָיָצא ּפַ ׁשְ ֲאָסר ּבִ ם ָהָיה ַהּמַ עֶטְרּבּוְרג )ׁשָ ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ּפֶ ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ָ ה; לֹא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן־ֵעֶדן ָחׁשִ ְוָאַמר: ּבְ
ָכל  ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ּכַ

ָאְמרּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ּכָ ְוִהְתַלֲהטּות  ִהְתַלֲהבּות  ׁשֹוְמָעיו  ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ְוהּוא  ֲאָמר.  ַהּמַ ל  ּכָ ָהָיה  ֶזה 
ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות(. רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ה' ַעל ּפְ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אדר, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 
מו"ה משה דוד שי' שו"ב

שלום וברכה!

בהיות בא-כחנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק בצצ"ב וכו' מוהר"ר בנימין שי' גאראדצקי 
במדריד נפגש שוב עם כ"מ שי' וכתב לי אדותיו ועל דבר הסיוע שקבל מכ"מ בענין יסוד בית תבשיל 
כשר בעיר, ויישר חילו בעניני תורה ומצוה לזכות הרבים. ובטח בהיותו על אתר מתענין בדבר שיסודר 

באופן טוב ויהי' דבר של קיימא. ות"ח על הודעתו בשורות טובות מזה.

גם  אם  למדריד,  אותו  הביאה  העלינה  שההשגחה  ומכיון  כוננו,  גבר  מצערי  מה'  אשר  ידוע 
לאיזה זמן, הרי הכוונה הפנימית שבזה לזכות את זולתו בעניני תורה ומצות. וגדולה מזו שמענו בשם 
מאחב"י  לאחד  טובה  לעשות  כדי  שנה  שמונים  או  לשבעים  למטה  יורדת  ונשמה  יש  אשר  הבעש"ט 

בגשמיות או ברוחניות.

והאריכות בזה אך למותר לדכוותי', ובטחוני גדול אשר כ"מ שי' משתדל בכל עוז להפיץ אור 
תורה ומאור שבה בסביבתו במעשים בפועל אשר הם הם הצנורות להמשכת וקבלת ברכות ממקור 

הברכות בכל עניניו הפרטיים בגשמיות וברוחניות.

בברכה.
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á"ôùú'ä 'à øãà á"é ïåùàø íåé מקרבך' הרע 'ובערת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰äôøè àeäL øBL¤§¥¨
¯ "úîeé åéìòa íâå" :øîàpL ,ì÷ñð Bðéà ...Lôpä úà âøäL¤¨©¤©¤¤¥¦§¨¤¤¡©§©§¨¨¨
ïä úîk åéìòaL ïåéëå ;øBMä úúéî Ck ,íéìòaä úúéîk§¦©©§¨¦¨¦©©§¥¨¤§¨¨§¥¥

.øeèt äæ éøä ¯ äúéî ïéëéøö ïéàå ,ïéáeLç£¦§¥§¦¦¦¨£¥¤¨
'טריפה ' לחיות)אדם  יכול חייב(שאינו אינו אחר, אדם  שהרג 

בשור האמור  יומת" בעליו וגם  יסקל "השור ומהפסוק  מיתה ,

השור בעל את  לחייב שאין כשם  כי  למדים  אדם , שהרג 

טריפה . שור  לסקול אין  כך מיתה  בעונש  טריפה  כשהוא 

הגמרא  א)ומוסיפה  עח, אדם(סנהדרין הרג  טריפה  אדם  שאם 

הרע "ובערת  שנאמר  מיתה  חייב הוא הרי  דין, בית  בפני אחר

לבער צריכים  ההריגה  מעשה  את  שראו  דין ובית  מקרבך",

הרוצח. את ולהמית  הרע את 

הנפש את שהרג טריפה  שור  גם  זה, שלפי  הראב"ד וכתב 

לדעת אך  הרע ', 'ובערת  משום  אותו  ממיתין דין, בית בפני

בבהמה . ולא  באדם  רק נאמר הרע ' 'ובערת דין משנה ' ה 'מגיד

אחרונים  סי'והקשו ח"א תנינא ומשיב שואל א. קמ, חולין סופר (חתם

ועוד) :פח,

בגמרא א)אמרו  קמ, להביא(חולין שצריך מצורע לענין 

לשלחה ואחת לשחיטה אחת  חיות ", צפורים  "שתי לטהרתו

השדה  פני  דֿח)על יד את(ויקרא שהרג  עוף  להביא אפשר  שאי ,

את שהרג  שור  (כדין לסקילה  נידון שהוא  כיון  כי  הנפש ,

הרע 'ובערת מצוות  בו  ולקיים  דין לבית  להביאו צריך הנפש )

שמצוות מפורש  כן ואם  לחופשי . לשלחו ואין  מקרבך',

באדם ! רק לא  נאמרה  מקרבך' הרע  'ובערת 

כהראב "ד  סובר  הרמב "ם  גם  שאכן  רוקח' ה 'מעשה וכתב 

גם אלא  באדם רק נאמר  לא  מקרבך' הרע  'ובערת  שדין 

על  או האדם  ידי  על  נעשה  הרע  אם  הבדל אין כי בבהמה ,

הבהמה . ידי

á"ôùú'ä 'à øãà â"é éðù íåé בדרך? להתבונן חייבים האם

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ãkä úà çépnä©©¦©¤©©
éôì ,øeèt ¯ døaLå ,da ì÷úðå Cläîä Cìäå ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¨©©§©¥§¦§©¨§¦§¨¨§¦
÷fä íàå .ïéëläî íäLk Cøca ïðBaúäì íãà éða Cøc ïéàL¤¥¤¤§¥¨¨§¦§¥©¤¤§¤¥§©§¦§¦ª©

.åé÷æða áiç ãkä ìòa éøä ¯ dä£¥©©©©©¨¦§¨¨
להיפטר יכול אינו  התקלה  את שהמניח זו בהלכה מבואר 

דרך  אין כי בדרכו, התבונן  שלא  משום  אשם  שהניזק  בטענה 

בדרכים . להתבונן  אדם  בני 

בגמרא  נאמר  ב)מאידך  נב, לבור(ב"ק שנפל  ששור 

השור באשמת אירע  הנזק  כי פטור, הבור בעל והוזק , ביום

דרכו שאין  אומרים  אין  מדוע  ולכאורה , בהליכתו. נזהר שלא

אדם ? כמו בדרכים  להתבונן  השור  של

עליו היה  ולכן  למטה  כשעיניו הולך השור  שביארו: יש 

תקלה לראות  עשוי ואינו נכחו מביט האדם  אך בבור , להבחין 

הקרקע  על  לפי)המונחת  ד"ה ב כז, ב"ק .(תוספות

הם כי בדרכים  מתבוננים  אינם  אדם  שבני  אומרים  ויש 

טרודה שאינה  הבהמה אולם במחשבותיהם , טרודים 

הילוכה בעת להתבונן דרכה  משנה במחשבות  מגיד שם, ב"ק (מאירי

הרשב"א) בשם .כאן

נאמר תקלה  סוג  איזו  על  הסברות, שתי בין  מינה ' ו'נפקא 

אומרים יש  בדרכים ": להתבונן אדם  בני של דרכם  "אין

גבוה בדבר  ולא  הארץ  על המונחת  בתקלה  רק  (תוס'שמדובר

שם) ב"ק פרץ אדםרבינו בין בחילוק הראשונה  לסברא  בהתאם ,

עיניה שלנגד  מה  לראות  צריכה  שהבהמה  וכשם לבהמה ,

עיניו (למטה), שלנגד מה  לראות צריך  האדם  אולם(מולו)כך  ,

בהתאם להתבונן, דרכו  אין גבוה בדבר  שאף  אומרים יש 

גם להבחין  שלא  ועלול במחשבותיו טרוד שהאדם  לסברא 

מולו הנמצא תפז)בדבר  עמ' ב, המזיק .(משפט

בחפץ רק  אמורים הדברים זו לדעה  גם  כי שכתבו  יש  אך

גדול  בדבר  ולא  לראותו  כדי  ומחשבה התבוננות  שצריך

הוסיפו ועוד ומחשבה . התבוננות  כל ללא מיד, לעין  הנראה

באדם  רק  אמורים  הדברים  הרוכבjldndכי או הנוסע אך  ,

אופניו על הרוכב  ולכן בדרך היטב  להתבונן חייב  בוודאי 

שמדובר משום  הן לשלם, חייב לו , והזיק חונה  ברכב  ונתקל

משום והן יתירה, התבוננות  מצריך  שאינו  גדול בחפץ 

יזיק שלא ולהשגיח להתבונן עליו  חובה  הרכיבה שבשעת 

שכג) עמ' ד, ליעקב .(משפטיך

á"ôùú'ä 'à øãà ã"é éùéìù íåé ממון  אינה הנאה טובת

:‰ ‰ÎÏ‰ · ˜¯Ù ,‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰äéìòaî äîeøz áðb̈©§¨¦§¨¤¨
íäì ïéàL ;ìôë éîeìLz ílLî Bðéà ,äeLéøôäL íéiìàøNiä©¦§§¥¦¦¤¦§¦¨¥§©¥©§¥¤¤¤¥¨¤

.ïBîî dðéà äéðä úáBèå ,äéðä úáBè àlà dä¤¨©£¨¨§©£¨¨¥¨¨
הנאה טובת  הרמב "ם , התרומה לדעת  את לתת הבית בעל של (הזכות

שירצה) כהן ממוןלכל אינה  שנגנבה  שהתרומה  וכיון ממון. אינה 

בהל' פסק  וכן כפל. מתשלום פטור  תרומה  הגונב  הבעלים ,

ה"ו):אישות מקודשת(פ"ה אינה  בתרומה , אשה  שקידש  ישראל

ממון. אינה הנאה  וטובת הנאה  טובת  אלא  בה  לו אין כי

נדרים  הי"א)ובהלכות  מדברי(פ"ז משנה ' ה 'כסף הקשה

מהכהנים(שם)הרמב "ם חלק  על  הנאתו  שאסר מי שכתב :

ומוסבר ומעשר. תרומה  ממנו ליטול הם  אסורים  – והלווים 

א)בגמרא  פה, את(נדרים לתת הבעלים  שזכות  משום  שזהו

מעשר)המתנות או הנאה(תרומה וטובת  שירצה , לוי או  כהן לכל 

זו והרי עליהם . לאסרם  יכול ולכן שלו  כממון  חשובה  זו

לדבריו אישות)סתירה  ובהל' ממון !(כאן אינה  הנאה  שטובת 

אפרים ' ה 'מחנה  א)ותירץ  סי' הנאה טובת :(הל'
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ממון אינה  הנאה  שטובת  סובר אכן  כאן הרמב "ם  שכתב (כפי

אישות) אתובהל' מהכהנים  חלק  על אסר הבית  בעל כאשר  אך ,

התרומה  את  ליטול הם אסורים  ממון)הנאתו, אינה הנאה שטובת (אף

שירצה כהן לאיזה  התרומה  את לתת הכוח הבעלים  ביד כי

שנהנה ונמצא  הבית בעל מדעת  שלא  ליטלה לכהן  ואסור 

שאינו ומה  אסורה. זו והנאה  ממנו, כשמקבל הבית  מבעל

אינה זו שהנאה  משום הוא  זו בהנאה אשה  לקדש  יכול 

הקידושין. בשעת  מורגשת

סופר ' ב)וה 'חתם  פד, ביאר :(נדרים

ללוי או  לכהן הניתנות במתנות  לו אין הבית  בעל אמנם

את המקבלים  והלוי הכהן אבל ממון , ואינה  הנאה  טובת אלא

אותם . ליטול  עליהם נאסר  ולכן ממון , הנאת להם  יש  המתנות 

á"ôùú'ä 'à øãà å"è éòéáø íåé בעל־כורחו? הפקר

:ÁŒÊ ˙ÂÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰èeçä ïî øiML èiçä©©¨¤¦¥¦©
ìL àéäL úéìèî ãâaä ïî øiLå ,èçî úëéLî éãkúBòaöà L §¥§¦©©©§¦¥¦©¤¤©§¦¤¦¨Ÿ¤§¨

ìòìL...BlL ,ïkî úBçt ;íéìòaì ïøéæçäì áiç ¯ úBòaöà L ©¨Ÿ¤§¨©¨§©§¦¨©§¨¦¨¦¥¤
.äðéãnä âäðî øçà ïäa ïéëìBä ,ïäa àöBiëå elàä íéøácä ìëå§¨©§¨¦¨¥§©¥¨¤§¦¨¤©©¦§©©§¦¨
הקובע , הוא  המקום  אנשי שמנהג  משמע הרמב "ם  מדברי 

זה הבית  בעל אם  אפילו  להקפיד, שלא  הוא  המנהג  ואם 

הזקן אדמו"ר  פסק וכן  כלום . בכך אין גזילה מקפיד (הלכות

מכאןסכ"ב) 'פחות  אצבעות): שלוש דרך (משיעור שאין שלו, הם 

עליהם , להקפיד אדם  ezrcבני dlha citwnde.'

אדם של  שנכסיו  יתכן כיצד ביאור: דורש  הדבר  ולכאורה 

אינם אחרים  שאנשים  משום  רק  בעלֿכורחו הפקר  ייעשו

כך? על מקפידים

אישות  בהלכות הרי ה"ז)ועוד, שהנוטל (פ"ה הרמב "ם  כתב

אשה , בו וקידש  עליו להקפיד הדרך  שאין קטן דבר  מחברו 

היא  wtqnהרי  zycewnחברו שמא שחוששים  הוא  והטעם ,

הלוקח. ביד גזל  זה  והרי  כזה  מועט דבר על אפילו מקפיד 

הפקר נעשה  הדבר  אין כך, על מקפיד  הבית  בעל  שאם הרי 

להקפיד! אדם בני  שאר  דרך  שאין משום 

הוא כיצד הפקר , נעשה  הדבר  אם  אף  לתמוה : יש  ועוד

מיד  הרי בביתו, עובד הפועל אם ואמנם  הפועל ? של נעשה 

במקום עובד אם  אך 'חצר', בקנין בו זוכה  הפקר שנעשה 

שלו ? נעשה איך רשותו  שאינו

לבאר : ויש 

והמנהג שמאחר  אלא  הפקר  מדין  זוכה אינו הפועל אכן,

אלו, מועטים  דברים  על להקפיד  שלא  xkypהוא ok zrc lr
ziad lralבזה זוכה  הפועל רק  ולכן שלו . השיריים שיהיו

מתנאי לפועל שייך אלא  הפקר זה  אין כי אחר, אדם  ולא 

העבודה .

כי אישות , בהלכות  הרמב "ם  לדברי דומה  זה  אין  ולכן 

אם אף הבעלים , דעת  כנגד להפקר  נהפך החפץ  אין לעולם

הוא הטעם  וכאן  כך , על מקפידים  אינם  האנשים  שאר

וכאילו הפועל נשכר  כן דעת  על המנהג, הוא וכך  שמאחר 

בפירוש . הבית  בעל עם כך סיכם 

(ai 'iq f"rd` dingp ixac)

á"ôùú'ä 'à øãà æ"è éùéîç íåé המצוה  קיום על כפייה

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ãéîòäì ïéc úéa ïéáiç©¨¦¥¦§©£¦
úàå íéðæànä úà ïé÷cöîe ,úBiðçä ìò ïéøfçî eéäiL ...íéøèBL§¦¤¦§§©§¦©©£ª§©§¦¤©Ÿ§©¦§¤
ì÷Lî Bnò àöîpL éî ìëå .íéøòMä úà ïé÷ñBôe ,úBcnä©¦§¦¤©§¨¦§¨¦¤¦§¨¦¦§¨
,BúBà ïékî ¯ ø÷éa øëBîe øòMä úà òé÷ônL éî ìëå ...øñç̈¥§¨¦¤©§¦©¤©©©¥§Ÿ¤©¦

.÷eMä øòLa øëBîe BúBà ïéôBëå§¦¥§©©©
מיימוניות ' הירושלמי(כאן)ב 'הגהות  קושיית (בבא הובאה 

ה"ה) פ"ה אבניבתרא צדק  "מאזני מהפסוק  הנלמדת  זו מצוה  :

לכם " יהיה  לו)צדק ... יט, שכרה(ויקרא ש 'מתן מצוה  היא 

ממון)בצידה' לכם יהיה צדק מאזני כשיהיו הפסוק, ומצוה(כמשמעות ,

עליה מוזהרין  דין בית אין  בצידה  שכרה  ב)שמתן  קי, כי(חולין

ו"אם שכרה  הכתוב  פירש  שהרי קיומה  על לכפות  צורך אין 

זה " שכר  תיטול שלא עונשו זהו תקיימנה  ד"ה לא  שם (רש"י

דין שמתן) בית  ש 'אין הכוונה  אין  ותירץ: !oixdfenמצוה על '

דין בית 'אין אלא  בצידה  שכרה  עליה .oiyprpשמתן '

מיימוניות ' ב 'תשובות  כז)וביאר  סי' מוזהרים(קנין דין בית  :

הרבה , לטרוח צריכים  אינם אך זו מצוה  קיום  mpi`eלכפות
miyprpשאר קיום  של כפיה  אי  על  שנענשים  כשם  כך על 

נפשו')מצוותֿעשה שתצא עד אותו 'מכין .(שבהן

הריצב"א  לדעת אכפיה)וגם  ד"ה ב ח, ב"ב מצותֿעשה(תוס'

שיעשה , עד  להכריחו  מוזהרין "אינם בצידה שכרה  שמתן

רשות דין לבית  יש  ירצו, אם אך  מצוות ֿעשה ..." כשאר 

קנט)לכפות  סי' כתובות המרדכי .(וכ"כ

הפנים ' ב'מראה  שם)וכתב  ב"ב התוס' דברי ע"פ שם, אף(ירושלמי :

כלל  מוזהרים דין  בית  אין בצידה שכרה  שמתן  מצוה  אם 

תורה ציוותה  צדק ' ב 'מאזני  ומשקל  מידה  לענין  עליה , לכוף 

ב 'לאו' יג)גם כה, דברים ואיפה", איפה ואבן... אבן בכיסך יהיה ולכן("לא ,

מידה או  חסר "משקל לענין רק זהו  אך כך, על כופים 

כן ואם  לאו. איסור  אין  שערים הפקעת  על  אבל חסרה ",

את שמפקיע  "מי  שגם  הפוסק  הרמב"ם  שלדעת בהכרח

דין בית אותו ", וכופין  אותו  מכין  ביוקר  ומוכר  השער

ולכן שערים  הפקעת  על והן  ומשקל  מידה  על  הן מוזהרים

משקל  עמו  שנמצא  מי  "כל ולכוף להכות  רשות  להם יש 

הועיל, ולא  כפו אם  אך  השער ", את  שמפקיע ו"מי חסר"

בשאר כמו נענשים  אתם  שאין יותר  לטרוח צריכים  אתם  "אין

מצוותֿעשה".



v"ndqeקיח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä 'à øãà æ"é éùéù íåé תחמוד'? 'לא על עוברים מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...ãîBçä ìk̈©¥
,epnî eäð÷iL Bì øLôàL øác Bà ,Bøáç ìL åéìëå Búéa¥§¥¨¤£¥¨¨¤¤§¨¤¦§¥¦¤
ét ìò óà ¯ epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå íéòøa åéìò ãéaëäå§¦§¦¨¨§¥¦§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦
àì" :øîàpL ,äNòú-àìa øáBò äæ éøä ¯ íéaø íéîc Bì ïúpL¤¨©¨¦©¦£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ

."ãîçú©§Ÿ
התוספות  מעיקרא),לדעת  ד"ה ב כה, תחמוד'(סנהדרין 'לא איסור

אבל  תשלום  ללא  שחמד הדבר  את  לקח החומד  אם  רק  הוא 

הרמב "ם לדעת  ואילו תחמוד '. 'לא  על עובר אינו  שילם  אם 

תחמוד'. 'לא  על עובר  רבים " דמים  לו  "נתן אם  גם 

משנה ' ה 'לחם  ה"ד)והקשה  פ"י עדות :(הל'

עדות  של (שם)בהלכות  גזל על  העובר "כל הרמב "ם  כתב 

והן החמסנים  כיצד? מדבריהם . פסול הוא  הרי דבריהם 

פי על  אף  הבעלים , ברצון  שלא  מטלטלין או  קרקע הלוקחין

מדבריהם". פסולין אלו  הרי הדמים  שנותנין

בגמרא זו  הלכה  ב)ובמקור  כה, התוספות(סנהדרין שואלים 

מעיקרא) ואם ֿכן(ד"ה תחמוד ' 'לא  על עוברים  החמסנים  הרי :

הוא תחמוד' 'לא איסור ומתרצים : מדאורייתא! נפסלים  הם 

עובר אינו  שילם  אם  אבל  שלקח, מה תמורת  שילם לא  אם  רק

על  שעובר  הרמב "ם  לשיטת  כן , ואם  שפסלוהו . הם  וחכמים 

מדוע התוספות  שאלת  נשאלת  שילם , אם  גם  תחמוד ' 'לא 

תחמוד '? 'לא  על עוברים  הם  והרי  מדרבנן , פסולים  החמסנים 

'המקנה ' בספר  א)ותירץ סע' כח סי' :(קו"א

עד זה בלאו  עובר  ש "אינו הרמב "ם  החפץgwiyמלשון

קנה כן אם  אלא  תחמוד' 'לא  על עובר  שאינו משמע  שחמד "

אבל  מעשה , שינוי בו עשה  או דמיו ששילם היינו  החפץ  את 

ולפי הבעלים. ברשות  עדיין החפץ  כי  עובר  אינו  לכן קודם 

גמור בקנין קנאם  ולא מטלטלין  או  קרקע  שלקח חמסן  זה,

מדרבנן. אלא  מדאורייתא  פסול  אינו 

חמד' קל)וה 'שדי  כלל ה'למד', של (מע' ביאורו את  הביא 

המהרי"ט:

אינו זאת  ועם  תחמוד ' 'לא  על עובר  משלם אם  גם אכן

יודעים אינם  אנשים  כלל בדרך כי  מדאורייתא, לעדות  נפסל

'לא על עוברים  משלמים  לא  אם  שרק  וסוברים  זו הלכה 

שנעשת והעבירה  פוסלתתחמוד' אינה  בשגגה  או בטעות  ה 

ראו כי  לעדות  החמסנים  את  פסלו שחכמים  אלא  לעדות

בקביעות . זאת  שעושים 

á"ôùú'ä 'à øãà ç"é ùãå÷ úáù מס? להעלים מותר האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰B÷ñtL ñëî¤¤¤§¨
Bðéà ...Cìnì äæ ÷ìç úBaâì ìàøNé ñëBî ãéîòäå ...Cìnä©¤¤§¤¡¦¥¦§¨¥¦§¥¤¤©¤¤¥
àeäL àlà ,ãBò àìå .àeä ïéc Cìnä ïécL éôì ,ïìæb ú÷æça§¤§©©§¨§¦¤¦©¤¤¦§Ÿ¤¨¤
ïéa ,Cìnä úðî ìæBb àeäL éðtî ,äæ ñënî çéøánä øáBò¥©©§¦©¦¤¤¤¦§¥¤¥§©©¤¤¥

.ìàøNé Cìî äéäL ïéa ,éBb Cìnä äéäL¤¨¨©¤¤¥¤¨¨¤¤¦§¨¥
דינא ' דמלכותא  'דינא  שמצד בלבד זו לא  הרמב "ם , לדברי 

המס את המעלים  אלא  המס , את  לגבות  היהודי למוכס  מותר 

הר"ן לדעת  אך כגזלן. שסט)נחשב  סי' חו"מ בב"י מובא א. כח, (נדרים

יהודי למוכס  אסור ואף  המס , מתשלום  להשתמט מותר 

שלא ממון  ממנו כמוציא ונחשב  כך, על אחר  יהודי לכפות

לו מלשלם  להימנע  מותר  אך  הגוי, את  לגזול אסור  כי כדין,

יודע ) איננו  שהגוי כגון השם , חילול  בכך  אין (כאשר  חוב 

חוב . מפירעון  כהשתמטות היא  מס  והעלמת 

למלך': ה 'משנה  מבאר האוסר , הרמב "ם  של  ובטעמו 

מכס בהעלמת  אך פרטי, בגוי מותרת  חוב  מתשלום  הימנעות

גזל. משום  יש  דינא ' דמלכותא  'דינא  מצד בו שחייבים 

חוק מצד לשלם צריך לגוי ממון החייב כל כך: על והקשו 

עצמו למלך  תשלום אי ורק  מותרת  זו המנעות  ומדוע  המדינה ,

גזל  יד)הוא  סי' המשולש ?(חוט

הטור  קשה: שסט)ועוד סי' הרמב "ם(חו"מ כדעת  פוסק

את מהמלך  גוי קנה  שאם  הוסיף אך מס, להעלים שאסור 

ביאור : וצריך לו . מלשלם להימנע מותר  המס, תשלום  זכות

מהגוי להעלמה  או עצמו  מהמלך מס  העלמת  בין  ההבדל מה 

לאסור יש  כגזל  נחשב  הדבר  אם  המס: זכויות  את הרוכש 

גם להתירו  יש  – חוב מתשלום  הימנעות  הוא  ואם  אופן, בכל

המלך? כלפי 

לומר : ויש 

כמניעה נחשבת אינה  למלך המס  מתשלום  הימנעות 

עבדי הם  המדינה  אנשי כל  כי  גזילה , אלא  חוב  מתשלום 

בכל  חלק  יש  שלמלך ונמצא  לו, משועבד וממונם  המלך

הוא מס משלם  אינו אדם  וכאשר לה, הקצוב  המס  לפי  סחורה

המלך. של חלקו  את  גוזל

בהעלמת אין לאחר  המס  זכות  את  מוכר  המלך כאשר  אך

בממון חזקתו  עצם  את  למכור  יכול אינו המלך כי גזל , המס

של  אישית  זכות  זו כי לו , משועבדים  המדינה שבני זה מכוח

ורק להעברה , ניתנת  ואינה  לו עבדים המדינה  שבני המלך

ולכן בלבד, כחוב נחשבת והיא  נמכרת , התשלום גביית  זכות

גזל  זה  ואין חוב מתשלום כמניעה  נחשבת  המס  (שו"ע העלמת 

שם) המשולש חוט וראה סט"ו. ואבדה גזלה הל' .אדה"ז

מהעניינים המיוחדים שלמדים מפורים – האפשרות לבטל גזר-דין אפילו לאחר שנחתם.
משיחת, חג הפורים, ה'תשכ"ח
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.·Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»

‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»
ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»

‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל

הנזק. דעת 14)ממון.13)הניזק.12)מחצי זוהי
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB d¯aÚ ‡ˆÓÂ ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚pL ¯BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰¯t‰ ˜Ê ÌlLÓ -18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק אשם אינו השור ובעל
חצי 17) כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי
כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו

ומועד  רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם
העובר. דמי חצי

.„‰¯t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰Â ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰¯t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡È¯·e23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡ - «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי החיה הפרה דמי בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ההפרש
שדמיו 22) חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
להיות  צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי

מעוברת. פרה דמי נראית 23)לפי היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי

.‰˙Át È¯‰ :¯Á‡Ï „Ïe‰Â ¯Á‡Ï ‰¯t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰¯t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰¯t‰ ÏÚ·Ï - «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL - ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק. לגוף 28)דמי ואין באיבריה, נבלע השומן שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

דמי  בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק. לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול חלק

.Â˜f‰Â ¯Á‡ ¯BL ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ¯BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :¯Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33E¯BML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ ¯eËt - Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ35,¯eËt - ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף.31) את הגמרא שם מפרשת כך
אלא  כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא
מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט כדי יודע" "איני שבועה 34)טוען

עדים  לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות
שונה  כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע,
אין  כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
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שבועות  מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע
יג). נגח.35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא

ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים
עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»

ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק

בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור
לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח

גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה
הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח

שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,
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ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע
על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה

הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף
מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.·È˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ¯˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ:).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי 75)כדין
השור. לשמירת אחראי חצי 76)הוא לכל אחראי הוא כי

זוז. שבעים בסך בעינו 77)הנזק בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם משנה הניזקים 78)עומד, מספר אם

שמור  הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד יותר, גדול
ועומד.

.„ÈÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL ÌÈnz ÌÈ¯ÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ
¯˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»

Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»
Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÌlLÓ - ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈

Ìz ¯BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ¯˙Bna ÌlLÓ - „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»
„ÈÒÙ‰L81‰Ê ¯ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL ¯Á‡ Ìz ¯BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆

ÏÚa È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ‰ÂL ÔBL‡¯a „ÈÒÙ‰Â ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««
ÌÈLÏL ÔB¯Á‡‰ ÏÚ·Ï ÌlLÓ ÔBL‡¯‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆

ÔBL‡¯‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
„ÚeÓ83Ìz ÔB¯Á‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ

Ìz ÔBL‡¯‰85„ÚeÓ ÔB¯Á‡‰Â86ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »ƒ»¿»«¬»««»ƒ
.‰¯OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי 79) אחד שכל החבלות שתי דמי של ב.בהפרש
שהזיק 80) הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים וחייב

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי

.‡ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL2ÏB„b ÔÈa -3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„·Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»

„ÚeÓ6„·BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈
ÌÈ·ÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,¯eËt -8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי

לו" יעשה הזה כמשפט יגח, בת או יגח בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח עבד "אם שכתוב
לב). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב שבשניהם

כט). כח, (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את
ה.7) הלכה ח פרק למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי

למעלה. כנאמר כדיניהם,

.·ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L „Á‡Â ¯BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»

„ÚeÓÏ10ÔÓ ¯eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
¯Ùk‰11¯ÙÎa ·iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „·Ï·e ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚¯‰Ï13. «¬…

הוא 9) "שור" אולם שור", יגח "וכי כתוב בתורה אמנם
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וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה
מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה

נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור
כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,

ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם
שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»

.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. "אלא",שימי גורס אינו שרבינו :
לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם
מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
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מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד
היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב

ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני הרג אם אבל עדים, בפני

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו הורגים
עח.50)ראב"ד). בסנהדרין אשי רב דעת זוהי

אחד,51) בפסוק כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני  ואולי להזימה, יכול אתה אי זו שעדות אחר, נימוק
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„·Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם
שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",

מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם
כסף  אמה, או השור יגח עבד "אם שכתוב: כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח. הלכה ב, פרק למעלה השווה לקנס. נחשב כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אףֿעלֿפי כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח, הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסףֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡¯Â ,˙B¯B·a Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
¯B·a ˜¯È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜¯i‰ ÏÈ·La ¯BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ ¯eËt ¯BM‰ - BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È¯‰L ,¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙B¯B·a ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L ¯Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח:69) שם.70)שם יוסף, רב מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú ¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eL¯a ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙eL¯Ó ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰ - ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt77˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ

ÒÎ elÙ‡Â ,B˙eL¯a ‡lL78B¯ÎO Úa˙Ï79B‡ ∆…ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ¿…«¿»
B·BÁ80- ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈

È¯‰L ;¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa ¯BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eL¯Ï ÒkÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס ממון תשלומי לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.·ÈÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡¯˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈
ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ

EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«
.CnÚ ¯a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי
בברייתא.כדעת 83)להכנס. החכמים

.‚ÈÈab ÏÚ ‰Ò¯„Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
˜BÈz84dÎel‰ C¯c85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - e‰˙‚¯‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ
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¯Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚¯‰L ;87,dÎel‰ C¯„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ ·iÁ ˜fp‰ ˙eL¯·e88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿

e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
'כופר' תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו

במקום. שבא שמשמעותו
האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי

לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
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קכה oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - '`Îxc` a"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…
Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»

˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ
„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿

e¯‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק. בגלל 25)דמי גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח: בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אףֿעלֿפי ואין לסקילה ו
צ: שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני ודנוהו "קדמו כתוב: שם אמנם

אליבא  רבא לפי - מדובר זה אולם ממונות", דיני אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח במקרה - עקיבא דרבי
חוזרים  נפשות, דיני ודנוהו קדמו אם גם ברח, לא אם אבל

ממונות. דיני אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L Á·M‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„¯a43BÈc ¯Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ

ÂÈ˜Êa e·iÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Á¯·e ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני אותו השור 43)ודנו שמכניס השכר מן

ואף44ֿ)בחרישתו. הבעלים, מן לגבות איֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק שבשעה אפשר 45)עלֿפי כי

ולפי  צ: שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק לגבות
מפרש  שם [רש"י צא. שם עקיבא דרבי אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב"ד דבריו הבינו

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL46BÈ‡ - ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡ - B¯ÎÓ ;¯˜ÙÓ BÈ‡ - B¯È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰ ;¯eÎÓ48‰¯ÊÁ dÈ‡ -49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a ¯eÒ‡ B¯Oa - BËÁL‰‡50ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï·‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó - BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

¯˜ÙÓ ‡e‰ È¯‰ - B¯È˜Ù‰52;¯eÎÓ ‰Ê È¯‰ - B¯ÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰53¯ÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי לשלם חייב והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב: פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף
"ולא  לכתוב עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב, לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"
אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי זומא בן ופירש נקי", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ"את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי
שלו. הרווח - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר
השומר, שהחזירו בזמן כי לסקילה, השור של דינו יגמרו

ולאכלו. אותו לשחוט הבעלים יכלו

.È- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂLa ·¯Ú˙pL BÈc ¯Ó‚ ‡lL ¯BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

¯BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck ¯Á‡Â BÈc ¯Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk - ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ÔÈ¯a˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆
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בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אף63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

á"ôùú'ä 'à-øãà â"é éðù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
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החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,
מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי

יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח
מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ

¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈
ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»

ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»

Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב.36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע

.Â¯Ba‰ ÏÚa - e‰l‚Â ¯ÊÁÂ e‰qÎÂ ¯Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
·iÁ40ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ,41¯ÊÁÂ ¯ÙÚa BÓ˙Ò .¯eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê - ¯ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ ¯ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון,
כט: שם וחייב,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ¯·ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL ¯Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
·iÁ ÔBL‡¯‰ - e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44¯ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ¯ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ ·iÁ˙Â ÔBL‡¯‰ ¯ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡¯‰46- e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡·e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?·iÁ Bc·Ï ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .·iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
¯kOiL È„Îe ,‰l‚Ó ¯Ba‰L ÔBL‡¯‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ¯‡ ˙¯ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
·iÁ Bc·Ï ÈM‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ ¯Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È¯‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב

חייב. "השני" האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי דעת זוהי ט). הלכה לקמן

נב.46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס.48) הוא הראשון האמורות 49)כי לפעולות הדרוש
עשאן. ולא

.Á- ¯ÓBLÏ B¯Ba ¯ÒBn‰ÂÈ˜Êa ·iÁ50B¯ÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52- ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ ¯Ba‰L ;ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ È¯‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק דעת בהם שאין

י.52) שם היו 53)כראוי, והבעלים העפר, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.

.ËB¯·Á ÏL BÈÏ„a B¯Ba ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡·e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
·iÁ ¯Ba‰ ÏÚa - BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק
שיודיע  הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את יקח הדלי

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל

.È¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰¯ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈ¯Á60¯Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?¯Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈

˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ
B‡ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿

¯eËt - ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L63- e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿
·iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע רחב

לג).61)בור. כא, (שמות או 62)בתורה בהבל או
בו  ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה.

להמית. המיתו.63)כדי הבור לא בור 64)כי כל כי
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להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל
אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו

בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»

¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ
‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»

B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
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;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈ¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï· ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È¯‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ ¯BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ ·iÁ ‰z‡ ¯‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם כי
נזק 112) חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק רבע חצי.113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש

בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי
הנזק. לכל אחראי שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו

פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי
מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק

יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי השור ומבעל
מובאת  הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע.

שם. שם, בגמרא,

.Î¯Ba‰ Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â ¯BM‰ ‡·e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô·‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ - ˙ÓÂ ¯BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי
חצי  משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק.

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL ¯BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ - ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122¯ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ¯‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,¯eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני 123)שאי אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים

.·ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
¯eËt ¯BM‰ ÏÚa - B‚¯‰Â ¯BL124- ¯BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

¯Ba‰ ÏÚa ÈL¯BiÓ B¯BL ÈÓc ¯BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««

נתכוון 124) לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי
ט. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי
יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.‡¯B·Ï eÏÙpL ÌÈÏk2;¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - e¯azLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÓÁ B‡ ¯BL ‰nL ÏÙÂ :¯Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ - ¯BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ - ¯BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa ¯BL ÏÙ6·iÁ - ÂÈÏk e¯azLÂ ¯BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ
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דיני  נזיקין. דיני לכל הנוגע גדול יסוד מלמדנו זה דין
שהגמרא  עד והגיון שכל פי על מובנים בכלל, ממונות
ובכל  כו'" ממונות בדיני יעסוק להחכים "הרוצה אומרת
שגם  כלים" ולא חמור אדם, ולא "שור הדין מלמדנו זאת
בשכל  מובנים שהם משום לא לקיים יש הממונות דיני את
יפטר  מדוע הגיון אין שהרי הקב"ה. ציווה שכך משום אלא
ועל־אחת־ לבורו, שנפלו הכלים נזק בתשלום הבור בעל
לבור  שנפל כלים הנושא ששור הדין מובן לא כמה־וכמה

הכלים. על ופטור השור על חייב
שני  בו שיש בור מדין נוספת הוראה יש זאת מלבד
טפחים. עשרה גבוה ותל טפחים, עשרה עמוק בור פרטים,
תנועות  שתי שהם ומקבל משפיע עניינם האדם שבעבודת
"איזהו  - מקבל גם להיות צריך אחד וכל אדם, כל אצל
שמצינו  כדוגמא משפיע וגם אדם", מכל הלומד חכם
מן  המתפרנס עני "אפילו צדקה בנתינת חייבים שהכל

לאחר". צדקה ליתן חייב הצדקה
אלו  עניינים להפוך ח"ו יכול בחירה לאדם שיש ומכיון
להרע" המה "חכמים של באופן משפיע ולהיות להיפך
כנגד  פניו המעיז חצוף תלמיד של באופן מקבל ו(לדוגמא)
ששלמות  כך על מורה עשרה וגובה עומק של והעניין רבו.
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר הם והקבלה ההשפעה
אז  כי שלילי בבור מאוד להיזהר וצריך אדם, של נפשו
מארבעה  לאחד והופך הנפש כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צריך אלא ישוער. בל נזק שגורם עד נזיקין אבות
טוב  לענייני כמקבל והן כמשפיע הן לו שניתנו הכוחות

הסביבה. כל על ולהשפיע וקדושה
בגדר  שאינם מקום בכל חב"ד בתי להקמת קשור זה עניין
אלא  המקבל אליהם שיבוא עד שמחכים היינו עמוק" "בור
להניח  שאפשר הרבים" ברשות גבוה "תל בבחינת שהם
במובנים  וכו' למרחוק ולראות עליו לטפס חפץ, עליו

שבדבר. הרוחניים
(d oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈
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ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.Ê¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»

BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈
el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈

e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ,C¯ca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61¯eËt -62¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „e¯Ë ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי כי לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס ואפשר 63)כי
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי 64)לחייב דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;¯eËt - ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,¯B·a ÌÈÏk‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ¯Ba66. ¿∆≈«¿

הראשון.65) של גופו ב.66)כגון הלכה למעלה

.ÈÌÈ‚bf‰Â ÌÈ¯cw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡¯a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÔBL‡¯‰ - „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı¯‡a Ïhn‰ ÔBL‡¯ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï·‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L .¯eËt - ÏÙpL ÈL71,‰Ê ¯Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
ÔBL‡¯ È¯‰L ;B˙B‡ ‰¯Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk - ‰Ê ˙‡ ‰Ê e¯È‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈ¯eËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.‡ÈC¯c‰ ·Á¯Ï ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ - BË·a „Á‡Â ÂÈÏ‚¯a „Á‡Â BL‡¯a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa ·iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי

.·ÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa ·iÁ - ¯Á‡76¯eËt - ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e¯‡aL BÓk78ı¯‡a ÌÈn‰ eÚÏ· .79ı¯‡‰ ‰¯‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú˜¯wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»

ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי
למעלה  השוה חייב, נזקיו המפקיר כי לא, או הפקיר אם

וז. ב בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי למעלה
שם.79)א. בקרקע 80)גמרא שהוזק אףֿעלֿפי

ובכל  הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי שלו, אינה והקרקע
וניזוק. הבור בקרקע נחבט אדם אם התורה, חייבה זאת
ובין  הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא זו הלכה
יד. הלכה יב, פרק למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה לא

.‚Èel‡ Ïk81Ô‰È˙B·Èa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙ¯B‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙B¯ÚÓ83˙eL¯a ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa¯‰84LÈ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
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˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»
‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆

ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ
ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»

˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ
˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי
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הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא

הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.·ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה שאףֿעלֿפי
כראוי  וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
(מגידֿ הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏÚ C¯c‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ¯ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ -158Ï·‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»
ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»

¯ˆÓ160ÌÈa¯ Ba e˜ÈÊÁ‰L161¯eÒ‡ -162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס.150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי בהן יכשלו שלא כדי
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף הרי"ף פסק כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי.154)הבתים. הכותל את כונס
הוצאת  שיעור כדי לחוץ הקרקע מן ומשאיר שלו, הקרקע

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס: שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי דעת זוהי קרקע. דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב דעת הדרך, לבעל

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡¯ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ d·e ¯ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï164- ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰B·e ¯ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס.163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח וטוענים
בתוך  כונס שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï167ıˆB˜ -168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
B·ÎB¯a ¯·BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170¯‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k ·Á¯k »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„¯BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚ·a ÔÈ¯˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰Ê ·Á¯a¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ ·kÚÓ È¯‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙¯·BÚ ÌÈa¯‰ C¯„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó - „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176C¯c ·Á¯ ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa¯‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»

צט:173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט. שבת וראה שם,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הוא,1) הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו

שהם  לפי הבור לנזקי החיים בעלי נזקי להקדים שראוי
וראוי  יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים הולכים
נזקי  או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים
המבארים  בדברים המדבר והפרק יותר. מצויים תולדותיו
והשן  והרגל הקרן והם: החיים בעלי אבות שלשה ענייני
להקדים  יש כי ראשון, להיותו ראוי ותולדותיהם הם בכלל
מהם. אחד כל פרטי לבאר יש ואחרֿכך לפרטים, כללים
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לפי  והרגל השן תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל
להקדים  ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן
ברשות  אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע לפי לשון, הרגל
ר"ל  הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא  ואםֿכן הניזק,
במעט  זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר עיון

.‡˜ÈÏ„n‰2B¯·Á ‰„O CB˙a3‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ ,4 ««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»«¿≈»
ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - [‰˜Èf‰Â]5‡ˆ˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿ƒƒ»«»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈≈

,¯ÓB‚Â ‰Ów‰ B‡ LÈ„b ÏÎ‡Â ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe L‡≈»¿»…ƒ¿∆¡«»ƒ«»»¿≈
ÌlLÈ ÌlL6ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ‰¯Úa‰Â .¯ÓB‚Â ¯ÈÚ·n‰ «≈¿«≈««¿ƒ¿≈¿«¿≈»≈¬¿ƒƒ

‡È‰7. ƒ

ס.2) רשות.3)בבאֿקמא ושרפה.4)בלי אחר למקום
עברה 5) אפילו חייב, המדליק מתחילתה. מועדת אש כי

שלא  והדליק הואיל מראש, צפוי ובלתי גדול מרחק האש
ובין 6)ברשות. נקצרה) שכבר (תבואה גדיש זה אם בין

זה  אם ובין לקרקע), מחוברת שעדיין (תבואה קמה זה אם
לשלם. חייב הוא הכל על פעוט, נזק שזה בלבד, קוצים

ב.).7) (שם בתורה המפורשים נזיקין מעיקרי

.·B˙eL¯ CB˙a ˜ÈÏ„‰8ÛBqÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒƒ
¯ˆn‰9‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k10.B¯·Á ‰„OÏ «∆∆¿≈∆…«¬…«¿≈»ƒ¿≈¬≈

?‰˜Á¯‰‰ ¯eÚL ‰nÎÂ11‰˜Ïc‰ d·‚ ÈÙÏ Ïk‰12. ¿«»ƒ««¿»»«…¿ƒ…««¿≈»
Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï Ì‡Â13- ‰˜Èf‰Â L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,·iÁ ¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»¿»»≈¿ƒƒ»«»

- ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚÂ ,Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ .ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ¿«≈∆∆»≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»¿ƒƒ»
¯eËt14‡È‰ ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ;15Ì‡ ÔÎÂ . »∆«»ƒ≈»«ƒƒ¿≈ƒ
‰¯·Ú16˙ÈÏeÏL B‡ ¯‰17ÔaÁ¯Â ÌÈÓ Ô‰a LiL »¿»»»¿ƒ∆≈»∆«ƒ¿»¿»

¯eËt - ˙Bn‡ ‰BÓL18. ¿∆«»

פא:8) שם לרשות 9)משנה רשותו בין המפריד הגבול
העולה 10)חברו. ככל ברשותו לעשות רשאי אדם ואין

לאחרים. נזקים מביאים שמעשיו רוחו, שאלת 11)על
שם. צריך 12)המשנה, יותר, וגדולה גבוהה שהאש במדה

שם, במשנה שמעון רבי דעת זוהי יותר. גדול להיות המרחק
אבוה. בר רבה של פירושו גדלה,13)לפי לפי האש אם

הרחיק  והוא אמה, עשרים מרחק עד להגיע למשל, יכולה,
מזה. מרחק 14)פחות בכל שחייב הקודמת להלכה בניגוד

ברשות. שלא חבירו בשדה שהדליק מכיון שהוא,
היתה.15) ברשות ההדלקה ועצם בכך, אשם המדליק ואין
סא.16) שם גשמים.17)ברייתא מי מתקבצים שבו מקום
רוחב 18) לעבור גדולה, היא אפילו האש, דרך אין כי

הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי הרחיק אם הקודם, הכלל לפי

.‚¯„‚ ‰¯·Ú19‰˜Ïc‰ d·‚Â ¯„b‰ d·b ÔÈ„ÓB‡ -20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ - ¯·ÚÏ ‰Èe‡¯ Ì‡Â ,¯eËt - ¯·ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈ¯eÓ‡22·‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,·‰l‰ ˙iÏÚ d·bÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰¯·Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆

‰n‡24.·iÁ - «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי כב). לב, (דברים באפי" קדחה "אש מלשון
לבבאֿקמא  הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
הגירסא  שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי .63 עמוד
ובגמרא  אמות, ארבע של גובה קובעת [המשנה "קולחת".
"בקולחת", או "בקודחת" מספיק זה שגובה רב אומר
שהלכה  לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד כמותו והלכה
כלל  מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות. בדיני כשמואל

אמות]. ארבע של השיעור האש 23)את כי שעור, לה אין
הרף. בלי ומתקדמת סא.24)הולכת שם, בברייתא

מיל". מאה עד "אפילו

.„B¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL ¯„b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«
‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»

·iÁ - B¯„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL ¯„b‰ ¯c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»
?‰ÓBc ¯·c‰28‡ˆiL B¯BLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»

.B¯ÓL ‡ÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב, היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי. הרחיק אותו 27)שלא להאשים שאין אףֿעלֿפי

שלו  האש על שמר שלא על הוא חייב שהדליק, האש על
תזיק. שם.28)שלא בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב.29) שהוא כראוי, הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.‰ÁÏBM‰30‰¯Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -33ÌÈÓL È„Èa ·iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ¯ÒnL36C¯cL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï·‡ ;˜ÈÏ„˙Â ¯·ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙B·k‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙·‰ÏL Ô‰Ï ¯ÒÓ Ì‡37·iÁ -38ÂÈOÚÓ È¯‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓ¯b39. »¿

נט:30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בניֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף. לא הוא כי השולח, אשם 34)פטור הוא גם כי
זה. בנזק מסויימת אדם.35)במידה מדיני שפטור

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק רבינו אדם. בדיני אף
שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'

הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40¯ÈÚ·‰L Áwt‰ ‰Ê - Áwt „Èa ‰¯Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ ·iÁ41¯eËt ÁÏBM‰Â ,42¯ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

·iÁ ¯ÓBM‰ - ‰¯Úa‰ ¯ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה, ואחראי דעת בר הוא  כי
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אףֿעלֿפי

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני השולח, חשבון על העבירה מעשה את לזקוף
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הפקח. ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח
ד,43) פרק למעלה השווה הבעלים. במקום נכנס שהשומר

ד. הלכה

.Ê„Á‡44¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
·iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·n‰ -47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

·iÁ ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·n‰ - ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
·iÁ ‰aÏÓ‰ - ‰aÏÂ ¯Á‡49dÈ‡L Áe¯ ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È¯‰ -ÔÈ¯eËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe¯‰52Ì¯‚ ‡e‰ È¯‰L ;·iÁ -53˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ¯‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי כי

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי אונס, זה שהרי
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק
כולן  הרוח "ליבתה המשנה את הירושלמי פירש כך

מצויה. שאינה ברוח שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב.53)ס. הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי

ע"י 54) לנזק שגרם משום חייב, המזיק שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח" ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב, ללבותה כדי בליבויו יש אם מקרים: שני
משיג  זה ועל חייב, מקרה שבכל ומשמע סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב"ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח היתה שלבתה שהרוח במקרה
צריך  היה לא כי פטור, ללבותה כדי בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח שבלי אףֿעלֿפי מצויה, רוח ולבתה
המצויה, הרוח קיום על יודע הוא הרי כי חייב, - מאליה
ותזיק. דליקה תפרוץ ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח נאמרו כאן רבינו ודברי

.ÁL‡55ÌÈ·‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56¯ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;ÌlLÏ ·iÁ -58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚È¯BÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61¯˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

- LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ C¯cL ÌÈ¯·cÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
ÌlLÏ ·iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËt -65. »««≈ƒ

ס.55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אףֿעלֿפי
ונתקלקל.57)עצים. נזרע) שלא (חריש נירו לחכה כגון

כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני בעל לוח
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי

שכלים  לדעת המדליק ועל עולם, של ממנהגו שינה לא

בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין
נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא

מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי  החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
B¯·Á67‰„OÏ ‰¯·ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï·‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ ¯eËt - B¯·Á68Ï·‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ¯eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

ÌÈ¯BÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ

בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב מכיון
הדליק. לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב, (שמות הקמה" "או בתורה כתוב כי בגדיש,
"כי  הפסוק ולשון בגלוי". כל אף בגלוי, קמה "מה החכמים

ס. שם שלו, בתוך במדליק משמע אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי בגדים על שפטור

הקודמת.

.ÈÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,B¯·Á ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71Û¯OÂ BÏ CeÓÒ „·ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

·iÁ - BnÚ72Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
¯eËt - BnÚ Û¯OÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „·Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי. על
גם  כלומר קומה", בעלי "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס. שם החיים, הדעת,73)בעלי על להעלות צריך והיה
לברוח. עליו היה כי העבד, על פטור ואףֿעלֿפיֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב שהמדליק מפני
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב מכל פטור מיתה, המחוייב
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.‡ÈÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,B¯·ÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡ - LÈ„b‰ Û¯OÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„·Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
LÈc‚‰Ï B‡ ,ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰Â ÌÈhÁ LÈc‚‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈhÁ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO78ÌÈhÁ LÈc‚‰L B‡ ,79ÌtÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯BÚOa80ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰L B‡ ,ÌÈhÁa ÌtÁÂ81- ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ

.„·Ïa ÌÈ¯BÚO ÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈¿ƒƒ¿«

סב.75) גדיש.76)שם המקום 77)עשה את השאיל כי
בלבד. אףֿעלֿפי 78)לגדיש בלבד, שעורים דמי משלם

נתן  שלא מכיון משעורים, יותר ששוים חיטים שנשרפו
חטים. להגדיש לכך.79)רשות רשות שקיבל לאחר

שעורים 80) דמי משלם שהוא הוא, הדין בשעורים. וכיסם
הטעם  ברשות. שנגדשו חיטים שנשרפו אףֿעלֿפי בלבד,
כן  ועל בלבד, שעורים ראיתי לטעון: יכול שהמשאיל הוא,

כך. כל נזהרתי מובן 81)לא שעורים, להגדיש השאיל אם
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להגדיש  השאיל ואם בלבד, שעורים דמי שישלם מאליו
שישלם  הדין כן גם בחיטים, וחיפם שעורים והגדיש חיטים

חיטים. דמי - החיטים מקום ואת בלבד, שעורים דמי

.·È‰¯Èa‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰82‰Ó Ïk ÌlLÓ - B¯·Á ÏL ««¿ƒ∆«ƒ»∆¬≈¿«≈»«
ÏÎÂ Ì‰ÈÏk Ïk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;dÎB˙aM∆¿»∆≈∆∆¿≈»»¿«ƒ«»¿≈∆¿»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÚËiL ÏÎÂ .ÌÈzaa Ì‰ÈˆÙÁ83‰Ê È¯‰ - ∆¿≈∆«»ƒ¿…∆ƒ¿«««««ƒ¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL84ÏËBÂ85È¯·cÓ BÊ ‰Úe·Le . ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86¯‡a˙iL BÓk ,87ÌÈ¯·c ÔÚËiL „·Ï·e . ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a „eÓ‡ ‡e‰L88„eÓÏ ‡e‰L B‡ ,89Ô˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆»»∆∆»ƒ¿»

BÏˆ‡ ÔB„wt ÔÚhL ÌÈ¯·c‰90. «¿»ƒ∆»«ƒ»∆¿

סא:82) שם שהיה 83)משנה הבית בעל שיאמר כלי כל
תשלומו. ויתבע חפץ 84)בבית בידו יאחוז נשבע, כשהוא

תורה. ספר כגון ויוצא 85)קדוש, "נשבע לכלל בניגוד
ממון. לחייב השבועה בכוח שאין תורה 86)פטור", חכמי

הראשונים. ז,87)שבעלֿפה פרק ומזיק חובל בהלכות
"נשבע  תיקנו שחכמינו הנגזל, כדין הניזק דין יז. הלכה

מצבו 88)ונוטל". את שהולמים לו, שהיו לשער שיש
סב. שם אשי, רב דעת אדם 90)רגיל.89)הכלכלי, כגון

יקרים. חפצים אצלו להפקיד רגילים אדם ובני נאמן,

.‚ÈÔzLt ÔeÚË ‡e‰L ÏÓb91,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚÂ »»∆»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«ƒ
˙eÁ‰ CB˙Ï BzLt ÒÎÂ92,ÈÂÁ ÏL B¯a ‰˜Ï„Â ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬¿»¿»¿≈∆∆¿»ƒ

‰¯Èa‰ Ïk ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â93ÈtÓ ,·iÁ ÏÓb‰ ÏÚa - ¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ»«««»»«»ƒ¿≈
ÈB‡OÓa ‰a¯‰L94‰Ó‰a‰ ‰„ÓÚL ÔÈa .95‡lL ÔÈa ∆ƒ¿»¿«≈∆»¿»«¿≈»≈∆…

‰„ÓÚ96ıeÁaÓ B¯ ÈÂÁ‰ ÁÈp‰ .97·iÁ ÈÂÁ‰ - »¿»ƒƒ««∆¿»ƒ≈ƒ««∆¿»ƒ«»
ÔzLt ÈÓ„a Û‡98ıeÁaÓ B¯ ÁÈp‰L ÈtÓ ,99elÙ‡Â . «ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«≈ƒ««¬ƒ
‰kÁ ¯100¯ÓLÏ ·LÈÏ BÏ ‰È‰101. ≈¬À»»»≈≈ƒ¿…

סב:91) בבאֿקמא היה 92)משנה הפשתן שמעטן מכיון
מדי. גדול.93)גדול מפני 94)בנין פשע, הגמל בעל

זה  טעם הרבים. רשות רוחב משיעור יותר משא שהטעין
כב: שם, בגמרא מיהר 95)מובא שלא על פשע שהוסיף

המקום. מן אותה את 96)להרחיק הדליקה בעברה אלא
כב. שם גמרא הפשתן.97)הבית, בו נדלק זה ובגלל

החנוני.98) של איננה אם הבירה, בדמי  חיוב על נוסף
שם 99) בגמרא מובא זה טעם גם לעשות. לו האסור דבר
מצוה.100)כב: משום בחוץ להניחו שרשאי

יהודה 101) כרבי ולא תנאֿקמא, כדעת חייב, הוא ולפיכך
סב: שם פטור", חנוכה "בנר האומר

.„ÈÛÙBk‰102B˙Ó˜103L‡‰ ÈÙÏ B¯·Á ÏL104„Ú «≈»»∆¬≈ƒ¿≈»≈«
dÈ‡L Áe¯a ‡l‡ dÏ ˙ÚbÓ L‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,˜Ï„zL∆ƒ¿«ƒ≈»≈«««»∆»¿«∆≈»

‰ÈeˆÓ105Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -106ÈÈ„a ·iÁÂ ¿»»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108¯ÙÚa B¯·Á ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô·˙a110L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È¯‰ - d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ ¯eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע.103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי

מצויה. שאינה רוח שתבוא בדעתו עלה שלא אונס,
ברוח 107) אף מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי רב דברי
אש.109) בפני האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק את הדליק לא הוא כי

הקמה. את שרף הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי
הדליקה. את המדליק מן הקמה דמי למעלה 114)גובה

ט. הלכה

.ÂËÈ¯‰ - Ba ‰Ï·ÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
·iÁ ¯ÈÚ·n‰115Bz·L·e ÂÈ˜Êa116BÈet¯·e ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ

B¯Úˆ·e117BzL··e118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««
‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»

ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ B¯Ba B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»
Ók ,„·Ïa ˜Êa ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -e¯‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק.117)החבלה. בחישוב נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי, לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י). כפירוש על 119)(שלא חייב שהזיק ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק חץ לזורק דומה אש המדליק

כב. שם יוחנן ר' דעת זוהי הדברים. בחמשת חייב כן ועל
ב.121) הלכה יג, פרק ו; הלכה יא, פרק למעלה

.ÊËL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È¯‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô·‡ ÁÈp‰124Bbb L‡¯a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áe¯a126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰¯Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áe¯a128¯eËt - e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח, מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס, זהו כי
ותפילם. מצויה שאינה רוח שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä 'à-øãà ã"é éùéìù íåé

dapB zFkld
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
·‚Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…
ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .·pb‰ ÔÈc (· .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Ln·e ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
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ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו

שור  בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם
ואם  חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡·Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëe¯t ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5- »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .·‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È¯‰L ,‰Ê8ez·iÁ ·pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«
ÌlLÏ ‰¯Bz9„Á‡Â .10·Bb‰ B‡ Ï‡¯OÈ ÔBÓÓ ·Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»
ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

ãycew zegiyn zecewpã

"aepbz `l"

נפשות, בגונב מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב" "לא הציווי
ממון. בגניבת מדבר קדושים שבפרשת תגנובו" "לא ואילו
הביא  שלנו) (בדפוסים גניבה הלכות בריש מדוע עיון וצריך
לשון  מעתיק רכ"ד מצוה בחינוך אבל תגנוב. לא הכתוב
המצוות  בספר הרמב"ם כתב וכן תגנובו. לא הרמב"ם
תגנובו. לא - היד ספר בסוף המצוות ובמניין רמד, מל"ת
(4 dxrd 205 cenr f"ig y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ieb oenn apeb e` l`xyi oenn apebd cg`"

ואבידה. גזילה הלכות ריש רמב"ם ראה לגזילה, ובנוגע
בשם  סק"ב שם ש"ך (ראה שנט סימן ריש שם טושו"ע

מדאורייתא). שהוא ס"ל והסמ"ג שהרמב"ם המהרש"ל,
(7 dxrd 115 cenr a"ig y"ewl it lr)

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב" המונח רכוש 3)הגדרת
כסף). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע

כסף. של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב
ט  בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב

א). פי 7)הלכה על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על
בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש

עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון
ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם

ג). כב, (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד
הדין 11) והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי "גזל

חשוב 12)לגניבה. ולא הגניבה על בא בתורה החיוב כי
מקטן. גנב או מגדול גנב אם

.·‡e‰L Ïk ·‚Ï ¯eÒ‡13‰¯Bz ÔÈc14·‚Ï ¯eÒ‡Â . »ƒ¿…»∆ƒ»¿»ƒ¿…
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ·‚Ï B‡ ˜BÁO C¯c15˙Ó ÏÚ B‡ ∆∆¿ƒ¿…«¿»¿«¬ƒ«¿»

ÌlLÏ16¯eÒ‡ Ïk‰ ;17.CÎa BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡lL , ¿«≈«…»∆…«¿ƒ«¿¿»

פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי על אף
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור
רבינו  אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ את
שלא 16) בו ויודע לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי

סא:). מציעא בבבא (רש"י בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד

.‚¯˙qa Ì„‡ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?·p‚ e‰Ê È‡18ÔÈ‡Â ≈∆«»∆«≈«»»»«≈∆¿≈
B¯·Á ÒÈk CB˙Ï B„È ËLBt‰ ÔB‚k ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¬≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â ÂÈ˙BÚÓ Á˜ÏÂ¿»«¿»¿≈«¿»ƒƒ¿≈…«≈

ÈeÏ‚a Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ .‰Êa19‡ÈÒ‰¯Ù·e20„È ˜ÊÁa21 »∆¬»ƒ»«¿»¿«¿∆¿»¿…∆»
ÔÏÊ‚ ‡l‡ ,·p‚ ‰Ê ÔÈ‡ -22ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ ,CÎÈÙÏ . ≈∆«»∆»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿À»

·bL23ÌÈÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·p‚ ‡l‡ ,ÔÏÊ‚ BÈ‡ - ∆»«≈«¿»∆»«»««ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈ24.·bL ‰ÚLa ¿ƒ¿»»∆»«

הבעלים.18) לעיני רואים.19)ולא שהבעלים
הכול.20) הבעלים.21)לעיני רצון זו 22)נגד הגדרה

בן  מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של
החנית  את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע,

עט:). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי בסתר 23)מיד הבא
אנשים. מפני בחזקה 24)ומפחד ממנו לוקח הוא כי

מתחבא  שהוא משום גנב, נחשב זאת בכל הנשק, באיום
ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני

.„ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ·pb25ÌÈ¯Lk26·iÁ - ·bL «»∆≈ƒ»»≈ƒ¿≈ƒ∆»««»
ÌÈL ÌlLÏ27·ÏÌlLÓ - ¯Èc ·b Ì‡ .‰·b‰ ÏÚ ¿«≈¿«ƒ¿«««¿≈»ƒ»«ƒ»¿«≈

ÌÈL28ÌÈL ÌlLÓ - ÏÓ‚ B‡ ˙eÒk B‡ ¯BÓÁ ·b ; ¿«ƒ»«¬¿»»¿«≈¿«ƒ
‰ÈÓ„a29˙‡ ¯qÁÏ LwaL ¯eÚLk „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ . ¿»∆»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆

Â¯·Á30. ¬≈…

אחד 25) עד יקום "לא בתורה כתוב כי מספיק, לא אחד עד
פי  על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש
יט, (דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני

ג 26)טו). פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
הלכה  ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה
עדים  פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע יג
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד

ג).27) כב, (שמות ישלם" "שניים אחד 28)שכתוב דינר
הגניבה. מעשה על כקנס נוסף ודינר שלא 29)שגנב כדי

בעד  ממש חפצים שני לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה
פירוש  בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל
מדמי  כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב -

בו 30)הגניבה. שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
בממונו  יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו
לומר  רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור
נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר

מא). פרק ג חלק
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.‰BÓˆÚÓ ‰„B‰L ·pb31Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ·bL32 «»∆»≈«¿∆»«¿«≈∆«∆∆
ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËÙe33ÌÈ‰Ï‡ ÔeÚÈL¯È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;34 »ƒ«∆∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¡…ƒ

BÓˆÚ ˙‡ ÚÈL¯n‰ ‡ÏÂ - ÌÈL ÌlLÈ35ÌlLÓ ¿«≈¿«ƒ¿…««¿ƒ«∆«¿¿«≈
˙BÒw‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈL36Ô‰a ‰„Bn‰L , ¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»∆«∆»∆

¯eËt37. »

הקרן,31) את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא בבא
ט. הלכה ג בפרק להלן שגנב.32)כמבואר הדבר

להלן 33) ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים שבאו פי על אף
ח. הלכה ג, עדים.34)פרק פי על השופט אותו שירשיע

הודאתו.35) ידי המושג 36)על ועוד. נזק חצי כגון
(ראה  פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס"
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון נזקי הלכות למעלה

מודה 37) החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי
מוותרים  - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה - מעצמו

שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו

.Â;¯BLÂ ‰OÓ ıeÁ ,Ïka ÔÈ‚‰B ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆¬ƒ«…ƒ∆»
¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ‰O‰ ˙‡ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ·Bb‰L38- ∆«≈∆«∆«∆¿»«»«

¯BM‰ ÏÚÂ ,‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ‰O‰ ÏÚ ÌlLÓ¿«≈««∆«¿≈«¿»»¿««
.‰MÓÁ ÈÓeÏLz«¿≈¬ƒ»

בקר 38) חמישה מכרו או וטבחו שה או שור איש יגנוב "כי
לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם
אם  מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם
נבוכים  במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר
ואי  בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם,
וקל  היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר
החמירו  העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב
יותר  החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי בעונשה,
יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן,
בשור, החמירו כן ועל כבשה, מאשר שור לגנוב קל ויותר
משפטים  ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם
נמסרו  ג, הלכה ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה
למה  עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים
עובד  שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו
מלאכה  לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,
ורבי  ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם
נושא  הוא שה הבריות, כבוד מפני מסביר, זכאי בן יוחנן

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על

.Ê‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡39ÔÈ·iÁ - e·bL40 ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆»¿«»ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÏ41. ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

L LÈ‡ ˙L‡ ‰˙È‰ÌlLÏ dÏ ÔÈ‡42ÏÙk‰ È¯‰ -43 »¿»≈∆ƒ∆≈»¿«≈¬≈«∆∆
ÔÈc ˙È·e ,dÏÚa ˙eÓÈ B‡ L¯b˙zL „Ú ·BÁ ‰ÈÏÚ»∆»«∆ƒ¿»≈»«¿»≈ƒ

‰pnÓ ÌÈÚ¯Ù44. ƒ¿»ƒƒ∆»

לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי 41)הכתוב או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי
לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם  עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.ÁÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL46BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ
Û‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B„a‡ Ì‡Â .epnÓ ·eb‰ ¯·c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«

ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,Ô¯w‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי 45) לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע לפני
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו דעת בו אין כי עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב לא שגנב בשעה כי

אפשר  שאי אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה

ט. הלכה ראה שנשתחרר,

.ËÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL „·Ú‰49.ÔÈ¯eËt ÂÈÏÚ·e , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„·Ú È˜Ê ÏÚ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈

BBÓÓ50;Ô¯ÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba¯ epÒÈÚÎÈ Ì‡L51¯Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

·iÁ - „·Ú‰ ¯¯ÁzL .ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי לשלם, כסף לו אין כי
ממונו.50) לנזקי אחראי רבו 51)ואדם את לחייב כדי

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.ÈÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰·b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ e·bL ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ¯‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a¯ ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ

הדין.53) מן פטורין שהם פי על שהם 54)אף מפני
בבריאותם  לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק

.‡ÈÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â ·pb‰ „Èa ‰·b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
‰„ÏiL ‰O·k55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ - dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È ¯Á‡ Ì‡Â .57- dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰·b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
·pb ÏL Á·M‰ È¯‰ - dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»

- ÏÙk‰ ÌÚ ‰·b‰ ¯ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆
Á·M‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈ·MÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ

ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב ואין גמור, מעשה שינוי זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב. הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:
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ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב טענת
(שם). תקח?! ואתה אפטם אני מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח דמי לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.·È·pb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰·b‰62- ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ63Le‡È ¯Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

·pbÏ Á·M‰ Le‡È ¯Á‡L ‡l‡65e¯‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
·pb‰ „Èa ‰·b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ -68dÁ·L ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף רב כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח.65)עצמה. דמי את לגנב ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב ואינו

קונה. יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב,

.‚È‰LeÁk ·b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰·b‰ ˙ÚLk74‰ÏË ·b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯BL76BÁ·Ë . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡ B¯ÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ Á·BË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב
(שם).72) יתירה עבודה ידי על הכחישה אם 73)הגנב

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב במקרה
ובמקרה  שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון:
קטלא  לי מה כולה קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה,
הרגה  או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי על אף
מעשה. ידי על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a ·b78‰·b‰ ˙ÚL·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆

‰·b‰ ˙ÚLk Ô¯˜ ÌlLÓ - ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa¯‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈL ‰·b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ ¯aL B‡ ¯ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ - B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»

ÔÈca82- ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „·‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב
מחיר  אם כלומר שגנב", כעין לקרן "אחייה ג) כב, (שמות

שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, שם,80)הקרן רב של דעתו
יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב

הבעלים. חי.81)ברשות בבעל לשחט זה 82)מקביל
הגניבה  כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, להשביחה

לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
שעה  על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי. שבר או שמכר

.ÂËB˙Át B‡ B¯aLÂ ÈÏk ·bL ÈÓ84B‡ ¯aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B¯ ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·pbÏ ‰È‰È ¯e·M‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ¯ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או השבור הכלי את מוסרים אין
הכלי  מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור
הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין שאמר:
הראב"ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר

שם). ירושלמי וראה שלם 86)כאן, כלי מחיר בין הפרש
השבור. הכלי מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי

מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין
להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר

.ÊË,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ·pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
Á˜BÏ ‰˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡88˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰Â ««ƒ∆…»»≈««¬≈«¿≈»∆∆

dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»ƒ««≈«¬≈∆¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»»«¬ƒ»¿≈»ƒ«ƒ»«»«
Le‡È ¯Á‡Ï91‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‡e‰L ¿««≈∆¿«≈«¿≈«¿»»

ÂÈOÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ,‰MÓÁÂ92Á˜Bl‰ ‰˜Â93. «¬ƒ»∆¬≈ƒ¿«¬»¿»»«≈«

קונה.88) אינו ייאוש בלי רשות שינוי הועיל 89)כי ולא
מכר. לא וכאילו הגנב, מחייבת 90)מעשה התורה כי

נחמן  רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה
ואין 91)שם). שם, ששת ורב נחמן רב יוחנן, ר' כדעת

ש  בלבד אומרים ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא לו
קונה. הגניבה 92)אינו את גילו אפילו קיימת, ומכירתו

הקונה. לבעלים.93)ביד הגניבה את מחזירים ואין
אנו  שאין ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה
לפני  החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים:
לבד  רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש
יאוש  לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



daipbקמ zekld - oiwifp xtq - '`Îxc` c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיגרה  מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך
לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה

.ÊÈ¯Á‡ ·pbÓ ·Bb‰94eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈ƒ«»«≈««ƒ∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰95Á·Ë Ì‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - «¿»ƒ≈¿«≈«¿≈∆∆¿ƒ»«

·pbÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - ¯ÎÓe»«≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»««»
‰ÈÈÚa ¯ÊÁÏ ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ„ È¯‰L ;ÔBL‡¯‰96 »ƒ∆¬≈ƒ«¿≈»«…«¬…¿≈∆»

·pb‰ d‡˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ97ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈÏÚaÏÂ .98 «¿»ƒ¿…¿»»««»¿«¿»ƒ≈¿«≈
d·‚ ‡lL ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk‰«∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆…¿»»

Ô˙eL¯Ó99. ≈¿»

מגנב 94) גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון גנב
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא  שכן היא 96)וכל

דמיה. ולא ושינוי 97)עצמה קונה, אינו בלבד יאוש כי
קונה  אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות
ואפילו  אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה כשיצאה אלא
ב  פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת

קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי ג, על 98)הלכה אף
הבעלים. של היא שהבהמה "וגונב 99)פי אמרה: והתורה

בבא  (משנה הגנב מבית ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית
סז). וגמרא סב: קמא

.ÁÈ·‚Â ¯Á‡ ·p‚ ‡·e ,Á·ËÂ ·bÔB¯Á‡‰ ·pb‰ - »«¿»«»«»«≈¿»«««»»«¬
‰˜ È¯‰L ,ÔBL‡¯‰ ·pbÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆««»»ƒ∆¬≈»»

‰OÚÓ ÈepLa100ÈÓeÏLz ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ·p‚Â , ¿ƒ«¬∆¿«»»ƒ¿«≈«¿≈
ÔÓ ·‚Â ¯Á‡ ‡·e ,¯ÎÓe ·b .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»»«»«»«≈¿»«ƒ
ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :Á˜Bl‰«≈«ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¬≈»ƒ¿«≈
ÌlLÓ ÈM‰ ·pb‰Â ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿««»«≈ƒ¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz101ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï Ì‡Â ; «¿≈∆∆¿ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ≈
„·Ïa Ô¯˜ ‡l‡ ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰102. »«¬¿«≈∆»∆∆ƒ¿«

בלי 100) אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי על
שם. קונה, ובשינוי 101)ייאוש בייאוש שקנה לקונה,

או  המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות,
דעת  לפי הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן כי 102)רבינו
קנה. לא הלוקח

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואם 1) הדבר, ומהות הגניבה בעלי מהות בו נתבאר

והמכירה  הטביחה ומהות הקדש, לרשות הגניבה הועתקה
בזה. וכיוצא

.‡Lc˜‰ ÈÒÎ ·bL B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·Bb‰2 «≈∆»≈»ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈
„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ -3ÌlLÈ :¯Ó‡pL ; ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈

Lc˜‰Ï ‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï .e‰Ú¯Ï ÌÈL4‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï , ¿«ƒ¿≈≈¿≈≈¿…¿∆¿≈¿≈≈¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5,Ô‰ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÌÈL„˜ ·Bb‰ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ¿≈«≈»»ƒƒ≈«¿≈∆

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
·p‚Â :¯Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ - LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק קדשי כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים
בדיני 3) כאן עוסק [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל

שמקומם  מעילה בדיני לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב"ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבאֿמציעא
לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי הרי
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב הקדש, לנכסי אלא בעלים
עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק וחכמים, שמעון רבי

נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע "בית"
עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.·ÌÈ„·Ú ·Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜¯˜Â ˙B¯ËLe12BÈ‡ - ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰¯Bz‰ ‰·iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ ¯BL ÏÚ :¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ ¯BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„·Ú‰ Ï·‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈ·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :¯Ó‡pL ,˙BÚ˜¯˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙B¯ËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב: גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא של 14)ממון דוגמאות אלה כל

הן. אחוזה",15)מטלטלין "לרשת הוא הפסוק והמשך
על  ולא קרקע על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם

פח. סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין.

.‚¯BÓÁ ¯Ët ·Bb‰16‰„tiL Ì„˜ B¯·Á ÏL17- «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ,19tiL ¯Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב לכהן, לתתו שצריך בשה

בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור
שנפדה. זה 19)לפני טעם בעלים. לממון נחשב כן על

שם. בגמרא מובא

.„·Bb‰20BÏ·Ë21BÏÎ‡Â B¯·Á ÏL22BÏ ÌlLÓ - «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏ·Ë ÈÓ„23BaÏÁ ·b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ - ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח:20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה
ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי,23)ומתחייב

שבו. חולין דמי רק שמשלם האומר יהודה בן יוסי כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי  שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק ורבינו (חלב).
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הלכה  ג פרק לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב).
מלקות  וחיוב הממון שחיוב מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי שבא קודם בגניבה נתחייב "שכבר

שישנה  מפני הטעמים, לשני אנו וזקוקים שם. חלב",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב"ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óe¯z ·b27‰eLÈ¯Ù‰L ÌÈÏ‡¯Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ -≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙·BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח. בקידושין

הכפל. מתשלומי

.ÂÂÈ·‡ ÏMÓ ·Bb‰31˙Ó Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈ·‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ·‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34·b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

¯ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37- »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39¯Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע.31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואףֿעלֿפי חייב. שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב זאת בכל - הוא חלקו ניכוי לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק לו היה שחט או שמכר
וה' ד' בתשלומי מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב.). (שם באיסור כולה היתה אם ע.35)רק שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט כי
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי ושינוי 40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט. הקדש של - שחט וכאשר סח:41)רשות, שם

.ÊÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42·pb‰ ˙È·a ‡e‰Â43BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈
LB„˜44Ô˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…

¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â ;eL‡È˙46- ÔLc˜‰ ¯Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב.43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ

למקדיש.44) שייך שהחפץ רבי 45)אףֿעלֿפי כדעת
יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר: יוחנן
שם. ברשותו", שאינו לפי וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש,

להם.47)הגנב.46) שייכת עדיין הבהמה כי לבעלים,

.ÁËÁBM‰48‰Ïa˙Â49¯ÁBp‰Â ,B„Èa50¯wÚÓ‰Â51 «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„·Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -52ËÁL Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈ·ÏÎÏ B‡ ‰‡eÙ¯Ï53‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰¯ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰È¯·cÓ Ô¯eq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח:48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה
עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י פגיון. כגון חד, במכשיר

דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט את עוקר
אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי

ע.).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו
ראויה  שאינה שחיטה זו והרי באכילה, ואסורה השחיטה

בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית
נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי

לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב.)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.ËÌÈ‡Ïk ·Bb‰ ÔÎÂ58¯Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰Ù¯Ë ·bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙¯bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓe Á·ËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי ותיש, כבשה כגון
אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי בכלאים חייב זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק, מדרשת זאת לומדים כי ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי חייב לאכילה, ראויה שאינה אףֿעלֿפי אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח:). בהמה 63)נכת שחט או מכר לא והגנב

אין  וסומא וחגרת בקטעת וכן אחר, אדם של שלימה
בשלימותה. כולה שחט 64)הבהמה או מכר שגנב מה כי

השותף  של חלקו כל את שחט או מכר בשותפים, וכן כולו,
והמכירה  השני, השותף של חלקו כל את וכן בבהמה, האחד
ו, הלכה למעלה וראה עא: (שם באיסור כולה השחיטה או

י). הלכה ג, פרק ולקמן

.È·b65‰zÓa ¯Á‡Ï Ô˙Â66¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ , »«¿»«¿«≈¿«»»∆»«¿«≈
ÁaËÏ67;¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯kÓÏ ¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ ,Á·ËÂ ƒ¿…«¿»«∆»«¿«≈ƒ¿…¿»»¿«≈

ÛÈw‰Â ·b68ÛÈÏÁ‰Â ·b ,69BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,70B‡ , »«¿ƒƒ»«¿∆¡ƒ»«»«¿∆≈
˙BBÏ·Ò BÁÏML71ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈÓÁ ˙È·Ï ∆¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿«≈«¿≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡72. «¿»»«¬ƒ»

עט.65) -66)שם "ומכרו" בתורה שכתוב אףֿעלֿפי
המכירה. כדין בזה המתנה דין כי אותו 67)חייב, עשה

לדבר  שליח אין כולה התורה שבכל אףֿעלֿפי שליח.
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חשבון  על נזקפת אינה עושה שהשליח והעבירה עבירה,
שוחט  השליח ואם עבירה, לדבר שליח יש כאן השולח,
בהיקש. שם בגמרא זאת ולמדו שחט, הגנב כאילו

מכירה 68) כסף, קיבל לא שעדיין אףֿעלֿפי באשראי, מכר
כסף. קיבל וכאילו דינו 69)היא אחר, בנכס הבהמה את
כסף. וקיבל מכר באשראי 70)כאילו סחורה הגנב שקיבל

כמכירה. זו הרי זו, בבהמה לו שהארוס 71)ופרע מתנות
לארוסתו. כמכירה.72)שולח דינם אלו כל כי

.‡È¯ÎÓe ·b73¯ÎBnÏ ‰˜‰Â ,74ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »«»«¿ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÌBÈ75·pb‰ ¯k‰ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙·e ,76ÌlLÓ BÈ‡ - ¿¿ƒÀ«««»≈¿«≈

ÏÙk ‡l‡77BaL ‰‡nÓ „Á‡Ó ıeÁ B¯ÎÓ .78ıeÁ B‡ ∆»∆∆¿»≈∆»ƒ≈»∆
BÏ‚¯ B‡ B„iÓ79¯zp‰ ¯·„ Ba ¯iML :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ»«¿¿»∆»»∆ƒ≈»»«ƒ»

‰ËÈÁLa BnÚ80‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ƒƒ¿ƒ»»ƒ«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ81- ÂÈ¯wÓ ıeÁ B‡ B˙fbÓ ıeÁ B¯ÎÓ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿»

ÌÈ¯z ÌÈ‡ el‡L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈≈»ƒ»ƒ
‰ËÈÁLa BnÚ82. ƒƒ¿ƒ»

סח.73) העניין,74)שם לפי ברם, ובכ"י. בדפוסים כך
ט"ס. היא "למוכר" כעבור 75)תיבת רק תחול שהמכירה

"שהקנה  שם, נחמן רב דברי רבינו מפרש כך יום. שלושים
שמכר  שפירשו וכר"ח כרש"י ולא יום", לשלושים לו

יום. 30 של הדיינים 76)לתקופה לו יאמרו בדין, ועמד
טו. הלכה ראה לו. תן לבעליה 77)צא חזרה הבהמה כי

לפועל. המכירה שיצאה חלק 78)לפני בו ששייר כלומר,
עח:). שם (משנה מכר שלא בברייתא 79)מועט הדוגמא

שם.80)שם. רב, קבע זה כלל בשרו. כל 81)כגון כי
לגבי  גם שיור נחשב שחיטה, להיתר שייכות לו שיש דבר
מכירה  ודמתה מכרו", או "וטבחו כתבה התורה כי מכירה,

כן 82)לטביחה. ועל שחיטה, להיתר שייכות להם ואין
מכירה. לגבי שיור זה אין

.·ÈÚË˜Â ·b83d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ¯·‡ ‰pnÓ84B‡ , »«¿»«ƒ∆»≈»¿««»¿»»
dzÎ‡ÏnÓ ıeÁ d¯ÎnL85ıeÁ d¯ÎnL B‡ , ∆¿»»ƒ¿«¿»∆¿»»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ86epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87ÈÓeÏLz ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ∆«¿≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ

B„iÓ88. ƒ»

עח:83) חייב 84)שם אם שם, בגמרא בעיא זוהי
שהגנב  לומר אפשר אחד מצד לא. או וה' ד' בתשלומי
כאן  אין כן ועל שגנב, מה כל מכר שלא מכיון פטור,
שהתורה  לומר, אפשר גיסא מאידך אולם כולו. "ומכרו"
אצלו  ישאיר ולא הכל ימכור שהגנב כך, על רק הקפידה
השאיר  ולא הכל, את מכר הוא בנידוןֿדידן גם והרי מאומה,
בתשלומי  חייב יהיה כן ועל מכר, שלא דבר שום בבהמה

וה'. השחיטה 85)ד' לפני הקונה שיעשה המלאכה שכל
לשיור  נחשבת זו אם שם, בעיא זו גם הגנב. של תהיה

לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב שמותר
לא. או לשיור נחשב אם שם, בעיא זו גם כי 87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב, פרק ממון נזקי הלכות ראה מוציאין. אין שמספק הנ"ל,

הֿו. הלכה

.‚È˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â d¯ÎÓ89ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב בבהמה שותף היה הגנב
עח:). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי

חבירו. מחלק אפילו

.„Èe·bL ÔÈÙzL91¯ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Á·Ë Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
B¯·Á ˙ÚcÓ92‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ - ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈ¯eËt - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈ·iÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי חבירו, בשם גם פעל המוכר כי

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט לא חבירו
כי  בחיוב, כולו "וטבחו" כאן אין כי פטור, ששחט האחד
או  טובח כדין וה' ד' מתשלומי פטור הגנב חבירו חלק על

יז). הלכה א, פרק למעלה (ראה הגנב אחר כי 95)מוכר
גנבו. שניהם

.ÂËÔÈca „ÓÚÂ ·b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ e¯Ó‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
¯eËt - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â ‡ˆÈÂ ,z·bM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙·‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח:).96) (שם רבא של זהו 97)מימרא לו" תן "צא כי
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב דין, פסק
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי גנב הוא נחשב עדיין
וה'. ד' חייב מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.ÊË·Bb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a100ÔÈ„Ú ‰·b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
Ì˙eL¯a ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt -102Á·Ë Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«

¯eËt - Ô˙eL¯a ÌL ¯ÎÓe103‰·b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»
d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ·Bb ÌeMÓ ·iÁ˙ -ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó105‰È‰Â ,¯Èc‰ ÔÓ ‰ÏË ·b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;¯eËt - ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107·iÁ - ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»
ÌL B˙109Ba ˙¯BÎ·Ï ÌÈÏÚa‰ ˙È·a110ÏÚ·Ï B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««

Ï‡BLÏe ÌpÁ ¯ÓBLÏ B‡ B·BÁ111¯ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»
¯ÎBOÏe113¯eËt - ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
¯ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

¯ÓBM‰ ·iÁ - ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL ·BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
·pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eL¯Ó ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט.99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית
הבעלים.101) עד 102)של "גנב" יקרא לא הגנב "כי

מדרכי  בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב אין כי וה', ד' מתשלומי
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גניבה. חיוב שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב קנאה
גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי

כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני מת הטלה
לסמטה.107) או לפני 109)בכפל.108)לרשותו, הגנב,

שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן
הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל

תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל
תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב בעל או השומר חייב כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י (מגידֿמשנה). גנוב שהטלה ידע כשהשומר

אחרת.

.ÊÈ¯Úia ¯„Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk -119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a ·iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈

ÏÙk121ÌL d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ë Ì‡Â ;122ÌlLÓ - ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט:118) שם אלעזר רבי של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי גניבה.120)מחמתו, אף121ֿ)לשם

שקנה  מכיון כגנב, חייב ידיו, במו אותה גנב שלא עלֿפי
המשיכה. עלֿידי חיוב) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני לרשותו על 123)אותה שנתחייב כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ·b124eÚ„iL ¯Á‡Â ,125‰·‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eL¯Ó ıeÁ d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ëe d‡ÈˆB‰126·bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eL¯a ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,Ô˙eL¯Ó ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127- ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט.124) שם, לבעלים 125)משנה נודע לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב קנאה הרי מרשותו, שהוציאוה לפני

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,
וה'. בד' וחייב קנאה, אע"פ 127)מרשותם וה', ד' חייב

שהוציא  משעה כי הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר
קנאה. אותה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב. מנכסי הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰¯Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰¯·Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡ - ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈

ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰¯·Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»
,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈

Ba e¯˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ -10ÌÈ¯·c ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈

˙Á‡k ÔÈc12˙·a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz ·iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«
·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈

B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿
ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È¯‰ - ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈

˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב וטבח שגנב כגון

על  מיתה שחייב מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב: כמו התשלומים,
הוולדות. דמי שמשלם חכמים ופירשו כב), כא, (שמות
הוולדות  מדמי פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע

לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור
ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב כי - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח, כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי
ליה  וסמיך רשעיות, שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק נערה והל' ולב: לב. (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני
מזיד. שהיה אףֿעלֿפי מלקות, חייב זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי יוחנן, רבי
שם). (כתובות מלקיות חייבי מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב מיתה יחד.שחיוב באים היוצא 13)מון כגון
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.·?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜¯Ê16ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
Úa¯‡17B¯·Á „‚a Ú¯˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ

˙aLa B¯·Á LÈ„b20˙aLa ÒÈk ·bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»
B¯¯‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ

B„a‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ,„ÈÁi‰ ˙eL¯24‰Ê È¯‰ - ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
‰·b ¯eq‡Â ˙aL ¯eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»

˜f‰Â25,˙aLa ÒÈk ·b Ì‡ Ï·‡ .„Á‡k ÔÈ‡a ¿∆≈»ƒ¿∆»¬»ƒ»«ƒ¿«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌL B‰Èa‚‰Â26B‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿««»ƒ

¯‰Ï BÎÈÏL‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï27ÌlLÏ ·iÁ - ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿«≈
Ì„˜ ‰·b ¯eq‡a ·iÁ˙ È¯‰L ;ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»…∆

‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡a ·iÁ˙iL28ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈
·BË ÌBÈa B¯·Á ÔÏÈ‡ ıˆ˜ Ì‡29B‡ ;Ba e¯˙‰Â , ƒ»«ƒ«¬≈¿¿ƒ¿

‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰LLÈ„b30ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa31Ba e¯˙‰Â ,32; ∆ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Á·ËÂ ·‚ B‡33¯eËt - Ba e¯˙‰Â , »«¿»«¿«ƒƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ34Ba e¯˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .35·iÁ - ƒ««¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿«»
ÔÈÓeÏL˙a36‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓe ,37. ¿«¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

הקודמת.15) שבהלכה הכללים את מדגימה זו הלכה
הרבים 17)שם.16) ברשות אמות ארבע והמעביר אמות,
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מיתה. ממון.18)חייב שחיוב 19)וחייב אףֿעלֿפי
- כן לפני נקרעו והשיראין החץ, שנח אחרי בא מיתה
באו  ותשלומים מיתה כאילו נחשב זאת בכל - בהליכתו
עם  ולפיכך, הנחה. אין החץ זריקת שבלי מכיון  כאחת,
ונימוק  ההנחה. בשעת ונגמרת המלאכה, מתחילה הזריקה
השיראין, את שיקרע מראש ידוע החץ, שזרק מכיוון נוסף:

שם. להחזיר, אפשרות אין הגדיש,20)כי על ממון שחייב
לד:). קמא (בבא בשבת אש הדלקת על ומיתה

לא.21) עדיין 22)כתובות נתחייב ולא הגביהו, ולא
על 23)בגניבה. במיתה וגם בגניבה גם נתחייב ואז

הרבים. לרשות היחיד מרשות כגון 24)הוצאה השמידו,
ברשות  הריהי בעין, נמצאת הגניבה אם אבל לנהר. שהשליך

יב. הלכה א, פרק למעלה ראה וחוזרת, כגון 25)הבעלים
הראשונות. הדוגמאות בכל 26)בשתי קונה והגבהה

הבעלים. ברשות אף עב.27)מקום, החיוב 28)סנהדרין
בא  סקילה באיסור והחיוב ההגבהה, עם מיד בא הגניבה על

הרבים. לרשות שהוציא על 29)בשעה מלקות וחייב
בו. התרו אם טוב', ב'יום חבירו.30)מלאכה של

שמים).31) (בידי כרת זדונו על חיוב 32)שחייב על
ע.33)מלקות. אדם 34)בבאֿקמא "אין לכלל בהתאם

ומשלם". לוקה.35)לוקה אילן 36)ואינו קצץ אם
הכיפורים. ביום הגדיש את הדליק או טוב') (ב'יום חבירו

שה.37) או שור וטבח גנב אם

.‚·b38˙aLa Á·ËÂ39‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B‡40elÙ‡ , »«¿»«¿«»«¬»»»¬ƒ
‰‚‚La41‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt -42BÓk , ƒ¿»»»ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL43. ∆≈«¿

בשבת.38) בין בחול הטביחה 39)בין על סקילה ונתחייב
עד:). ביתֿדין.40)(שם מיתת בה שיש עבירה

אותו.41) ממיתים ביתֿדין תשלומים 42)שאין חיוב כי
כי  חייב, הוא בכפל אבל כאחת, באים דין בית מיתת ועוון

מיתה. חיוב לפני בא א.43)הוא בהלכה

.„BÏˆ‡ ‰Ïe‡L ‰¯t ‰˙È‰44C¯c ˙aLa dÁ·Ëe , »¿»»»¿»∆¿¿»»¿«»∆∆
‰·b45˙aL ¯eq‡ È¯‰L ;ÏÙk‰ ÔÓ Û‡ ¯eËt - ¿≈»»«ƒ«∆∆∆¬≈ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰·b ¯eq‡Â46‰·b ÔÈ‡ Ì‡Â .47ÔÈ‡ - ¿ƒ¿≈»»ƒ¿∆»¿ƒ≈¿≈»≈
‰¯ÈÎÓ ÔÈ‡Â ‰ÁÈ·Ë48. ¿ƒ»¿≈¿ƒ»

לד:44) לקחת 45)כתובות ובמגמה הבעלים, ידיעת בלי
לעצמו. גנבה.46)אותה שטבחה, הוא 47)בשעה ואם

הגניבה. של הקרן מתשלום על 48)פטור חיוב אין
זה  דבר נאמר [בגמרא (שם). המכירה על או הטביחה
ליה  "קם אמרו לא שבקנס שסובר מאיר, דרבי אליבא
מכיון  וה', ד' מתשלומי פטור ואףֿעלֿפיֿכן מיניה", בדרבה
וד'. ג' ולא תורה אמרה וחמשה ארבעה כי הקרן, מן שפטור
מיניה" בדרבה ליה "קם אומרים בקנס שגם רבינו, דעת אבל
גניבה, אין "ואם כאן: האמור לנימוק כלל צריכים אנו אין

רבינו]. מביאו למה להבין וקשה ומכירה", טביחה אין

.‰·b49˙aLa ¯ÎÓe50- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰¯ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51- ‰¯ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ¯ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL ¯eq‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰¯ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא בבא50ֿ)כגון

ע. המלאכות.51)קמא ל"ט עם נמנית המכירה אין כי
התשלומין.52) חיוב את מפקיע מיתה חיוב הגנב 53)כי

הלוקח 54)ללוקח. לחצר הגניבה את שזרק בגנב מדובר
ע:). מרשות 55)(שם הזורק של שבת איסור על החיוב

זה  וברגע החצר, קרקע על נחה שהגניבה ברגע בא לרשות
המכירה. על החיוב - לתנאי בהתאם - בא

.ÂBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
È¯‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ ·pb‰ È¯‰ -¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï ·pb‰ ‰Ê57¯·Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»
e¯‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח בשבת, לשחוט לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט לא הוא כי

י.58) הלכה ב, פרק מקום 59)למעלה שבכל אףֿעלֿפי
לענין  - פטור והשולח עבירה" לדבר שליח "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב. והשולח שליח", "יש וה' ד' תשלומי
אותו  שלח כי וה', ד' מתשלומי הגנב פטור לשחוט, שליח
לדבר  שליח אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב חשבון על נזקף אינו השליח ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.ÊÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,·bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
Á·hL¯ÎÓ B‡61Á·hL ÌÈ¯Á‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,¯ÎÓ B‡ Á·hL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,·bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

Ò˜a ‰„Bn‰L65¯eËt -66e¯‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע.60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק מעידים טביחה שעדי אףֿעלֿפי

שמא  כי לחייב, יכולים אינם גניבה עדי בלי כי דבר", "חצי
דבר" יקום . . . עדים שני פי "על אמרה: והתורה טבח, שלו
דבר. חצי ולא "דבר" עקיבא: רבי ודרש טו) יט, (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי צריכים אינם גניבה שעדי כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי עדות אף בלעדיהם, לחייב

ע:). הגניבה.64)(שם עדי שבאו המודה 65)לאחר
מדמי  פחות שהוא תשלום כלומר, קנס, עליה שיש בעבירה

יותר. או הקנס.66)הקרן את נזקי 67)מלשלם הלכות
ח. הלכה ב, פרק ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ
‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙È··e71- »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

¯eËt72ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»
„·Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆
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עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני 70)לפני
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב דעת זוהי הקנס. את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני שם היו אולם ביתֿדין, מושב במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני כי 75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט. הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck ¯Á‡Â ,·bL ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô¯˜a77,'Èz·‚ ‡Ï' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'Èz¯ÎÓ B‡ ÈzÁ·Ë' ÔÈc ˙È·a79¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·hL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ¯ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח וזה הטוב, מרצונו

הקנס. מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס מודה שהרי שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי  את שהסביר המנונא, רב בדברי מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב כאן פסק רבינו שם. יוחנן ורבי רב
המנונא, שרב מפני והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב. שיטת קיבלו אשי רב וגם יוחנן רבי

.ÈÔÈÙzL ÈL ÏL ¯BL ·Bb‰81,B¯ÎÓ B‡ BÁ·Ëe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈc ˙È·a ‰„B‰Â82¯Á‡a ¯ÙÎÂ83¯Á‡Â , ¿»¿≈ƒ¿∆»≈∆¿»«»«≈¿««

‰ÊÏ ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆
¯˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ¯ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa¯‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף של חלקו נפקע ועלֿידיֿזה
וה'. ד' השני.83)בתשלומי השותף של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב שבתורה אףֿעלֿפי
הוא  העיקר כי בקר, חצאי לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי לבעלים שישלם

בקר. חצאי ה' לו ישלם בקר, חצי במקרה 85)לשותף
כבש. שגנב

.‡È·pb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ô¯w‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈
BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…

ÔÈ·B‚Â ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ BÏ e‡ˆÓƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ
Ïk‰88ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ89¯Ó‡pL ,ÔÈ˜Êp‰ ¯‡Lk , «…ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»«¿»ƒ∆∆¡«

e‰„O ·ËÈÓ :Ô‰a90‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . »∆≈«»≈¿ƒ≈…«¿«¿…
B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ91ÂÈÓc ÔÈ˙BÂ ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»

.B˙·‚a ¯kÓÂ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ;˜fpÏ«ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק, כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב "כסף שכתוב: כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף, שוה לרבות חכמים: מזה

י. הלכה ח, פרק ממון נזקי וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס. שבנכסיו.89)את הטוב הקרקע וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב
כמיטב, דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב" כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי

.·È‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,B˙·‚a ¯kÓ LÈ‡‰92¯·„Â . »ƒƒ¿»ƒ¿≈»¬»…»ƒ»¿»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê93Ô¯wa ‡l‡ ¯kÓ ·pb‰ ÔÈ‡Â .94, ∆ƒƒ««»»¿≈««»ƒ¿»∆»«∆∆

ÏÙka Ï·‡95BÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a B‡ ¬»«∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈
¯kÓ96.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿»∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dy`d `l la` ezapba xknp yi`d"

שהרי  ישראל, לבת הניתן והכבוד העילוי גודל רואים מכאן
וגם  תנאי, כל ללא בגנבתו נמכר לשלם מה לו שאין הגנב
לא  אם זאת לעשות יכול אינו אביה על־ידי נמכרת אם
ניכר  שיהיה צריך ישראל בבת כי לפדותה. או ליעדה יוכל

בישראל. בית הקמת - ויעודה תכליתה בגלוי
ימכור  "וכי הנשמה היא עבריה אמה העניינים, ובפנימיות
שאינה  למטה הנשמה בירידת מדבר לאמה" בתו את איש
הירידה  של תכליתה מראש שהובטחה לא אם מתבצעת
יחוד  שהוא האמה) פדיון (או יעוד - העליה לצורך שהיא
בתחתונים  הדירה שלימות - ישראל וכנסת קוב"ה

ית'. לעצמותו
(372 cenr e"kg y"ewl it lr)

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח.).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו

.‚ÈLc˜‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·b97¯kÓ BÈ‡ - »«∆»≈»ƒ∆¿≈≈ƒ¿»
Ô¯w‰ ÏÚ98.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ««∆∆∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

א).97) הלכה ב פרק (למעלה הכפל מן כי 98)שפטור
מיד  כי כפל, המשלם גנב על מדבר בגנבתו" "ונמכר הפסוק
שנים  . . . הגניבה בידו תמצא המצא "אם כתוב אחרֿכך

זה. לפסוק החיים' 'אור וראה ישלם".

.„È‰·b‰ Ô¯˜ ‰È‰99‰ÂL ·pb‰ ÔÈ‡Â ,‰‡Ó ‰ÂL »»∆∆«¿≈»»∆≈»¿≈««»»∆
¯kÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡100ÌÚ Ô¯w‰ ¯‡Le , ∆»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ

˙ÈÚÈ·Ma ‡ˆiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ÏÙk‰101¯ÈLÚÈÂ «∆∆»»«∆≈≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ
;¯kÓ BÈ‡ - „Á‡Â ‰‡Ó ‰ÂL ·pb‰ ‰È‰ .ÌlLÈÂƒ«≈»»««»»∆≈»¿∆»≈ƒ¿»
Ôlk ÂÈÓ„ eÈ‰iL „Ú - B˙·‚a ¯kÓÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿≈»«∆ƒ¿»»À»

B˙·‚a ÔÈÚÏ·Ó102. À¿»ƒƒ¿≈»

יח.99) אח 100)קידושין בברייתא פעם החכמים כדעת ת,
כגירסת  רבינו גירסת אולם ונמכר", "וחוזר שם הגירסא שם.
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ונמכר". חוזר "ואינו עברי 101)המכילתא עבד כדין
תקנה  "כי א): כא, (שמות שכתוב כמו שנים, שש שעובד
חנם". לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד

הגניבה 102) דמי על עולים שדמיו זה, במקרה מהֿשאיןֿכן
שם). (גמרא

.ÂË¯kÓÂ ·b103È¯‰ - ·b ÈMÏ Ì‡ :·‚Â ¯ÊÁÂ , »«¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ«≈ƒ»«¬≈
- ÌÈL‡ ‰‡ÓÏ ·‚ elÙ‡Â ,‰iL ÌÚt ¯kÓ ‰Ê∆ƒ¿»««¿ƒ»«¬ƒ»«¿≈»¬»ƒ
- ‰iL ÌÚt ·b ÔBL‡¯Ï Ì‡Â ;ÌÈÓÚt ‰‡Ó ¯kÓƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ»

‰iL ¯kÓ BÈ‡104.·BÁ Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯‡MÈ ‡l‡ , ≈ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ»≈»»«…

שם.103) פעם 104)גמרא שנמכר "כיון - "בגניבתו"
(שם). למכרו" רשאי אתה אי שוב אחת,

.ÊËÌlk - ‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·b»«»∆¿»«¿»«»∆¿»«¿»«»∆À»
Ba ÔÈÙzL105ÔzLÏL ÏL Ô¯w‰ „‚k ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ . À»ƒƒ»»»¿∆∆«∆∆∆¿»¿»

Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe ,¯kÓ - Ô¯w‰ ÔÓ ˙BÁt B‡106, »ƒ«∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈≈∆
˙BÏÙk‰ ¯‡Le107¯˙È ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ ·BÁ108- ¿»«¿»»»¿ƒ»»»»≈
¯kÓ BÈ‡109·BÁ Ïk‰Â ,110.¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ ≈ƒ¿»¿«…»»«∆«¬ƒ

יב.105) הלכה ט, פרק ממון נזקי הלכות השווה
הגנב.106) מכירת דמי ביניהם מחלקים הנגנבים שלושת
אחת,107) מלה כאן שחסרה [נראה ואחד אחד לכל המגיע

והכפלות"]. הקרן "ושאר להיות הקרן 108)וצריך דמי על
שלשתם. יד.109)של הלכה למעלה גם 110)ראה

הקרן.

.ÊÈ„Á‡k e·bL ÔÈÙzL111Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ -112, À»ƒ∆»¿¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁa ¯kÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ113ÈÓ ÏÎÂ . ¿»∆»≈∆ƒ¿»¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ

BÈ‡ - Ba ·iÁ˙pL Ô¯w‰ ˜ÏÁ ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL∆»»»≈«≈∆«∆∆∆ƒ¿«≈≈
¯kÓ114. ƒ¿»

ביחד.111) כלומר אחד, את 112)כאיש ביניהם מחלקים
הקרן. לשלם.113)תשלום צריך הגנב 114)שהוא

אם  נמכר, היה לבדו גנב לו כי שותף, לו שהיה מזה נשכר
כולה. הקרן דמי על עלו לא דמיו

á"ôùú'ä 'à-øãà å"è éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטענה 1) בידו הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו

שלא  לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב
הגנב  החזיר ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור

בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את

.‡ÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ·‚pL3¯Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
- BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ¯˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿
BÓˆÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿

·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.„‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים

קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
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נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין
מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל

הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב
נו:). (שם

.‰e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.Â·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ B¯BL ¯ÒÓ33,eÚaLÂ ·pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ô¯w‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLp‰ ¯‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה
התורה  כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר

הכפל. תשלומי את מספק סיבה,35)לחייב מאותה
ספק. שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על
חומש. משלם הוא כן ועל

.Á¯ÓBM‰ ˙‡ Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«
·‚pL38˙‡ ¯ÓBM‰ Ú·˙Â ,·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆

ÔB„wt‰ ÏÚa Ú·˙Â ,·bL ·pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,·pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»

˙Ó‡a Ì‡ :·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,¯ÙÎÂ ,·pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆
¯ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ ·pb‰ ¯ËÙ - ·‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ

¯ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ¯˜La Ì‡Â ;41- «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«
·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿

eÚ·z .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿
ÌlLÂ ¯ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43¯k‰ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«

¯Á‡Â ,·bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ·˙e ,·pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
- ·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ba ¯ÙÎÂ ¯ÓBM‰ BÚ·z Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44¯ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ ·pb‰ Á·Ë Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.¯ÎÓ»«

קח:).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי כל אם

אונס. זה היה ובאמת באונס שנגנב שנשבע כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס, שנגנב שנשבע כגון
באונס. הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי

הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק, בשומר
אין  מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב

מידו. בגניבה.43)מוציאין מלשלם פטור שהוא פי על אף
שהבעלים 44) נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

בפניהם  הגנב הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי שקיבלו
שהבעלים  לשומר נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה,
הודאה  בפניהם הגנב הודאת כן ועל הגנב, את לגלות יטרחו

כפל. מתשלומי אותו ופוטרת מיד 45)היא, מוציאים אין
מוציאים  אין השומר תפס ואם וה', ד' תשלומי את הגנב
לפטור  דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד
השומר  תפס אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב את לגמרי
אמרו: והרי כפל לשלם נתחייב שלא מפני מידו, מוציאים
ה)]. הלכה ג, פרק (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד'

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ·˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«

;ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ¬≈∆»ƒ«∆∆
LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL47ÌeÏk ÔË˜ ˙È˙ ÔÈ‡Â ,48. ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«»»¿

ÏB„‚a ÔÈÂL ‰ÚÈ·˙e ‰È˙ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ49. ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»

לקטן.47)שנגנב.46) טענת 48)פרט על נשבעים אין
ידו. על כפל לידי באים ואין ומכיוון 49)נתינתו,

על  אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא שהנתינה
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי

.È¯„ÚÓ ‰ÏË ·bL ÔB‚k ,B˙eL¯Ó ·bL ¯ÓBL≈∆»«≈¿¿∆»«»∆≈≈∆
LÈ Ì‡ ,BÏˆ‡ „˜Ù‰L ÒÈkÓ ÚÏÒÂ BÏˆ‡ „˜Ù‰L∆À¿«∆¿¿∆«ƒƒ∆À¿«∆¿ƒ≈

ÏÙÎa ·iÁ - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ50¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»≈ƒ«»¿∆∆¿««ƒ∆∆¡ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯„ÚÏ ‰Ïh‰Â BÓB˜ÓÏ ÚÏq‰«∆«ƒ¿¿«»∆¿∆¿¬≈∆«»
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Ô˙eÈ¯Á‡a51‰˙Ïk È¯‰L ;ÌÈÏÚa‰ ÚÈ„BiL „Ú ¿«¬»»«∆ƒ««¿»ƒ∆¬≈»¿»
B˙¯ÈÓL52ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï el‡Îe ,53ÚÈ„BiL „Ú ¿ƒ»¿ƒ…∆¡ƒ¿«∆ƒ«
ÂÈÏÚa54ÈÏk B‡ B¯·Á ÒÈkÓ ÚÏÒ ·Bb‰ Ï·‡ . ¿»»¬»«≈∆«ƒƒ¬≈¿ƒ

eÚ„È Ì‡ ,BÓB˜ÓÏ B˙ÈaÓ ·eb‰ ¯·c ¯ÈÊÁ‰Â ,B˙ÈaÓƒ≈¿∆¡ƒ»»«»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿
·pb‰ ÔÈ„Ú - B˙¯ÈÊÁa eÚ„È ‡ÏÂ B˙·‚a ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿≈»¿…»¿«¬ƒ»¬«ƒ««»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ55ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ‰ÓiL „Ú56. «»¿«¬»«∆ƒ¿∆∆¿»

גנב.50) כל אונס.51)כדין במקרה נסתיימה 52)אף
שגנב. ברגע והוא 53)שמירתו החזיר, לא לבעלים שהרי

הבעלים. שומר להיות לעדרו 54)חדל טלה החזיר ואם
להחזרה. על 55)נחשב יודעים אינם שהבעלים עוד כל כי

החזרה. שמה אין הגניבה, ייוודע 56)החזרת כך ידי ועל
שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
חברו  מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי
הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו
שבכיסם  הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין
ישירה  בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו

לבעלים.

.‡È‰Ó57¯eËt - ÔÈn‰ ÌÏL B‡ˆÓe BÒÈk ˙‡58. »»∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»
- B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»¿…«¬ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈÓ elÙ‡59BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ‡l‡ , ¬ƒƒ¿»≈»ƒ∆»≈»∆∆¡ƒƒ¿
.B˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙƒ¿«≈«¬»

הכיס.57) י.58)בעל הלכה לסוף שייך זה הגנב.
רב 59) גם רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי

חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא
יב. הלכה לקמן ראה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na60Áe¯ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,B¯·Á ¯„ÚÓ ‰ÏË ·Bb‰ Ï·‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿

ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL ¯„ÚÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .¯eËt - ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ

ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ
e„ÓÏ È¯‰L ;·eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ e¯ÓLiL È„k64C¯„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆

Ô‡v‰ ¯‡L C¯cÓ ıeÁ ˙¯Á‡65.‰Ê ¯„ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב
צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי, או סלע כגון

בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה כדין 62)הרגישו דינו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, כדעת 63)הגונב

ידעו  לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב
לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים

לבעלים. הטלה 65)הגנב.64)להודיע עלול כן ועל
צורך  יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
(ולא  טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה
הגונב  יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן סלע) גנב
ידעו  ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות
לא  אם ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו

ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע כן אם אלא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.·¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת

.‚¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈

.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



קמט daipb zekld - oiwifp xtq - '`Îxc` e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים",
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.‰·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע
וג). ב הלכה (ראה השוק תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין

ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע

לולא  ויטול. וישבע הלוקח, על שכנגדו, התובע על הנתבע
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע, המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי

.ÂB·BÁa Ú¯Ùe ·b35BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,36‰Êa ÔÈ‡ - »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰·b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…

¯‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ ·BÁ38‰È‰Lk ·pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈
‰·b‰40‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ - ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

·pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;·pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e¯‡aL BÓk ,ÌÒ¯ÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב בחפץ לו ושילם מאחר, כסף שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב. חוב 38)ידוע וצ"ל: החנוני, ושל המלוה של החוב
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב. שפרע לפני

לו  מכר או לגנב המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני וקיבל מלוה, אצל

(שם). דמי 41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי אפילו
המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי 42)הגניבה,

סמך  בוודאי זה במקרה הגניבה. מדמי פחותים ההלואה

עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע מגנב חוץ משכון בין מכר בין השוק, תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע וגנב
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק כך במשכון. גם כך השוק,
כתב: בהשגותיו [והראב"ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק, שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי אלא
והלווה  מנה בשוה השוק תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב"ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ, דמי רק למלוה מחזיר החפץ

ב.43)שהלווה]. בהלכה

.ÊepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L ·pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È¯‰ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰·b‰46e¯‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי  לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אףֿעלֿפי  לעצמו, הגניבה את לעכב הוא רשאי המאתיים,
את  קונה הלוקח היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי ביאוש ב.47)הגניבה הלכה למעלה

.Á·pba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚ·Ï ‡È·‰Â ·‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
B·BÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚ·Ï52‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,53·pb‰ Ú·˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙¯Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„·Ïa EÏ ‡È·‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡¯a56‰B¯Á‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק. תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי 56)החפץ הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב בעד קיבלת החפץ ואת
שלא  בחובו, ופרע בגנב כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק, תקנת בו עשו
מאה  זה חפץ על הלווני בפירוש: למלוה הגנב אמר כשלא
להחזיר  החפץ בעל על בפירוש, כן כשאמר אבל זוז,
וכסףֿ (מגידֿמשנה ו בהלכה כמו זוז המאה את למלווה

משנה).

.Ë·pbÓ Á˜Ï58¯Á‡Ï ¯ÎÓe ,‰‡Óa ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L »«ƒ«»∆≈¿À¿»¿≈»»«¿«≈
‰ÊÏ Ô˙B ‰·b‰ ÏÚa - ·pb‰ ¯k‰Â ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿À«««»«««¿≈»≈»∆

ÔB¯Á‡‰59ÏÚa‰ ¯ÊBÁÂ ,B˙·b ÏËBÂ ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó »«¬≈»¿∆¿ƒ¿≈¿≈»¿≈«««
¯ÎBn‰ ÔÓ ¯ÎO ÏL ÌÈ¯OÚ ÏËBÂ60‰‡n‰ ÏËBÂ , ¿≈∆¿ƒ∆»»ƒ«≈¿≈«≈»

ÏËB - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .·pb‰ ÔÓ‰‡n‰ ƒ««»¿ƒ«»¿À¿»≈«≈»
¯bz‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ61¯bz‰ CÏB‰Â ,·pb‰ ÔÓ Á˜lL ¿∆¿ƒƒ««»∆»«ƒ««»¿≈««»

Ô¯˜ ÏL ‰‡na ·pb‰ Ú·B˙Â62¯ÎÓ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈«««»«≈»∆∆∆¿«ƒƒ»«
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- ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï ÈLÈÏM‰Â ,ÈLÈÏLÏ ÈM‰«≈ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»
ÏËBÂ ,¯kOpM ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB ‡e‰L∆≈ƒ»∆»¿∆»«∆ƒ¿«¿≈

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .·pb‰ ÔÓ Ô¯w‰63,Le‡È ÈÙÏ «∆∆ƒ««»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈≈
e¯‡aL BÓk64. ¿∆≈«¿

קטו.58) הגנב 59)שם מן בלוקח אם כי השני, ללוקח
הלוקח. מן בלוקח כלֿשכן השוק, תקנת גם 60)עשו

לבעלים  מחזיר ואינו השוק, תקנת בו עשו הראשון הקונה
שהרויח. זוז העשרים את בתחילה 61)אלא [פירוש:

באינו  כמו שנתן, הק"כ את השני ללוקח הגניבה בעל מחזיר
בגנב  גם השוק תקנת עשו השני בלוקח כי מפורסם,
יהיה  ואל הגנב, מן ולא התגר מן קנה הוא שהרי מפורסם,
בעל  חייב כן על מפורסם. שאינו מגנב מלוקח גרוע דינו
חזרה  נוטל הוא כספו ואת השני, ללוקח ק"כ לשלם הגניבה
משום  השוק, תקנת עשו לא בו כי הגנב, מן שלקח התגר מן
שהלוקח  ואומר, חולק כאן והראב"ד מפורסם]. מגנב שקנה

נימוקו. את בירר ולא התגר, מן נוטל הגנב 62)השני
העשרים  את החזיר והתגר שקיבל, המאה את מחזיר

הגניבה 63)שהרויח. את להחזיר חייב האחרון שהלוקח
ב.64)עצמה. הלכה למעלה

.È˙Èa‰ ÏÚa65ÈeOÚ BÈ‡L66‡ˆÈÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ««««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿»»
¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ67ÂÈÏk ¯Èk‰Â ,68„Èa ÂÈ¯ÙÒe ≈¿≈»»ƒ¿ƒƒ≈»¿»»¿«

ÌÈ¯Á‡69el‡ ÌÈÏk eÈ‰Â ,¯kÓÏ ÈeOÚ ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆»»»ƒ¿…¿»≈ƒ≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ¯Èk‰L70Ì‡ , ∆ƒƒƒ≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰Ê ÏL ÂÈÏk ‰fL ÌÈ„Ú e‡a71B„Èa Ô‰L ‰Ê Ú·MÈ - »≈ƒ∆∆≈»∆∆ƒ»«∆∆≈¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a72˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ ,Á˜Ï ‰nÎa73, ƒ¿ƒ«≈∆¿«»»«¿ƒ…ƒ««««ƒ

ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ74. ¿«¬ƒ≈»

קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק אלא האי", כולי
והממכר  המקח בספר גאון האי רב פירש וכך רבא, דברי את
אחרת). פירש (ורש"י 108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט). ח פרק ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן
מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק. אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע.
כי  בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק. לא עוד שהבעלים מכיון

.‡ÈÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ

ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈
ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ

B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«
e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿

‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ
:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ

ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»
‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»

‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.·ÈÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה

אינו  כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו שהוא להצניע לטעון יכול
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת אף על

כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת

התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו
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שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.·¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ ¯zÓ -16,‰ÚB¯‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ ¯eÒ‡ - Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי 16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב שמא

.‚˙B¯t È¯ÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙B¯t B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈ¯ÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb ¯·c‰ È¯‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰·b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï·‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ È¯BÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27e¯Ó‡L28'ÔÓË‰'29¯eÒ‡ - ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï ¯zÓe .31ÒÈ¯‡‰ ÔÓ32LÈ È¯‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈

ÌÈˆÚ·e ˙B¯ta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט.18) קיח: שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני כל.25)ויגיע לעין גלוי מקום זה כי
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

הגינה. מהם.27)מאחורי לקחת שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28) גנוב פירות 31)כי

חלק 32)ועצים. בשכרו ומקבל הבית, בעל אדמת המעבד
בשכרו). כסף המקבל כשומר (ולא הפירות לאריס 33)מן

(ראה  לקנייתם בהוצאה משתתף הוא גם כי בעצים, חלק יש
במשנה). קג. בבאֿמציעא

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk e¯ÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔB¯Ma ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41e¯Ó‡L42¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚¯˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¯Ó‡»««¿≈»

קיט.34) קיח: בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ בצפון ארץ חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי לטוות
ארץֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי וכו',

מועטים.

.‰ÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»
B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï·‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»

Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰·b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי להם שמוסרים הבד, בית בעלי
קיט.). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי

זה  כי גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע וגרעיני יקב, מבעל יין כגון

קמח. טחנת מבעל

.ÂÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ Ò·Bk‰L51BlL el‡ È¯‰ -52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜¯Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰ -54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB Ò·Bk‰55- ÔkÓ ¯˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
Ô·Ï Èab ÏÚ ¯ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB - ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆

שם).50) (משנה קטנות שערות הצמר, בשעת 51)פסולת
הצמר. הבית 52)כיבוס בעל ואין הוא, מועט דבר כי

כך. על בשעת 53)מקפיד מוציא שהסורק הפסולת
מוותר 54)הסריקה. הבית בעל ואין הם, מרובים כי
לשמור 55)עליהם. כדי הבגד, בסוף שאורגים החוטים מן

שלושה  על הכביסה. בשעת תתקלקל שלא הבגד אריגת על
יתר  לקחתם. רשאי והכובס מקפיד, הבית בעל אין חוטים

יקח. אל שלושה על 56)על שחורים אלה חוטים היו אם
לבן. בגד הם 57)גבי כי חוטים, משלושה יותר אפילו

שהכובס  מסכים הבגד ובעל הלבן, הבגד את מכערים
לעצמו. ויקחם יוציאם

.ÊËiÁ‰58ËeÁ‰ ÔÓ ¯iML59ËÁÓ ˙ÎÈLÓ È„k60, ««»∆ƒ≈ƒ«¿≈¿ƒ«««
˙BÚaˆ‡ LÏL ‡È‰L ˙ÈÏËÓ „‚a‰ ÔÓ ¯iLÂ61ÏÚ ¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿ƒ∆ƒ»∆¿»«
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ÚaÏ Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ˙BÚaˆ‡ LÏLÌÈÏ62ÔkÓ ˙BÁt ; »∆¿»«»¿«¬ƒ»«¿»ƒ»ƒ»
.BlL -∆

שם.58) הבית.59)משנה בעל לו שיעור 60)שנתן
הוא  זה שיעור קמעא. בו ולתפור המחט להשחיל המאפשר
שני  אורך כלומר מחט", כמלוא למחט וחוץ מחט "מלא
בבגד  המחט את לתחוב איֿאפשר מזה בפחות כי מחטים,

בו. רוחב 61)ולתפור על אצבעות ג' באורך אריג חתיכת
אצבעות. עליהם.62)ג' מוותר הבית בעל אין כי

.Á˙¯Ò63L¯Á‰L64„ˆÚna ‡ÈˆBÓ65BlL -66, ¿…∆∆∆»»ƒ««¬»∆
ÏÈMÎa67˙Èa‰ ÏÚa ÏL -68Ïˆ‡ ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ∆««««ƒ¿ƒ»»∆≈∆

˙Èa‰ ÏÚa69ÏÎÂ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙¯Òp‰ Û‡ - ««««ƒ««¿…∆∆««««ƒ¿»
‚‰Ó ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿ƒ»∆««ƒ¿«

‰È„n‰70. «¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

"ziad lra ly liykae ely cvrna `iven yxgdy zxeqp"

לו  ובהמשך קמא, בבא מסכת בסיום מובא הנ"ל הדין
גזל" משום בהם אין אבנים "מסתתי הדין בברייתא הובאה
ויובן  זה. דין והשו"ע הרמב"ם השמיטו מדוע להבין וצריך
שם, והתוספתא הברייתא שבין המחלוקת ביאור על־פי
הבית  שבעל בזמן אבנים, מסתתי נאמר שבתוספתא

מקפי  הבית בעל אין ואם גזל משום בהם יש אין מקפיד ד
בפני  חייא רבי שסידר הם התוספתות כי גזל, משום בהם
"רבי  אומרים שאנו וזהו וכך, כך כתוב לו אומר והיה רבי
'בר') (מלשון הברייתא אבל מניין". חייא רבי שנאה, לא
נלמדה  הסתם ומן רבי, של מדרשו לבית מחוץ נכתבה
תקופה  באותה כי יותר גדול תורה מרכז אז שהיה בבבל
בא  ומכאן כו'", לקצוות והולכין מתגלגלין "ישראל היו

הדינים. חילוק
ג.) י"א, נח (רש"י בקעה" שהוא מפני אבנים "אין בבבל
הברייתא  אמרה ולכן בבבל לאבנים שימוש אין שכן ומכיון
התוספתא  אבל גזל. משום בהם אין אבנים שמסתתי
והיתה  כו'" ברזל אבניה "אשר ישראל בארץ נכתבה
ובעל  לבניה, שימוש בהם נעשה ולכן באבנים משופעת
התוספתא  כתבה כך משום עליהם, מקפיד הבית
היא  אבנים של פסולת שסתם ישראל) בארץ (שנכתבה

הבית. בעל של
לפי  למדינה ממדינה משתנה אבנים מסתתי שדין ומכיון
והשו"ע, הרמב"ם השמיטו המדינה, ותכונות הצורך
בכל  דקביעא מילתא כו' מוציא שהחרש נסורת משא"כ

המקומות.
(42 dxrde 111 cenr h"ig y"ewl it lr)

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק
נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈

ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«
epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ

‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈
¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«

¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). (שם

á"ôùú'ä 'à-øãà æ"è éùéîç íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע

ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,
עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.·BÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»
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·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי על ואף מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈ¯ÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ¯‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï - ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜¯ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËe¯b17‰p·wÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ¯‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
¯Á‡ ‡B·È19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט:). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף. דינרי ארבעה שקלים, שני של מן 16)מטבע חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד.
לנסר  המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה

נב:). מציעא בבא (ראה כסף.17)בה כלי שברי
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי

לאבק.21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום
איש.

.‰Ìi˜È - ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰¯ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ¯˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È - »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰¯ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È -28‡Ï Ï·‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa ·¯ ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓ·e30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני בסלע, שיחליפנה חשש אין כי
בשקל.25)נב.). דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש יש
לסלע.26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. להשתמש 29)מט: אסור
שנזכר  מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב: קידושין

.Â‚¯‰Ï d¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
Ì¯ÁÏ32ÌÈ¯Á‡ ˙‡ da ÔÈn¯nL ÈtÓ ,33Ï·‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d·˜B34ÔËw‰ ¯‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח.31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע. אין רמאי ליד ותגיע יאבדנה אם ואף
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח

כלום. לתת ולא החפץ את

.ÊÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36Ú·¯Â ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ·w‰ Ú·¯Â ·˜ ÈˆÁÂ ·˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ú·¯‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Ú·¯a ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ·˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈ·¯e ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ

˙ÈÈÓLa ‰BÓLa „Á‡Â43˙BOÚÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…»¿«¬
ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈ‰ ˙ÈLÈÏL44ÔÈÙlÁ˙nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

‰Êa ‰Ê45ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ Lc˜na eÈ‰Â ÏÈ‡B‰ ,46. ∆»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈

(36= סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
בערך. ליטר 13 קבים, אדם 37)שישה האלה המידות כל

גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה
לעין. ניכר ביניהן ההבדל קבים.38)כי כי 39)שני

בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש
(שם). לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו

וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר שנים
לוג.42) אלה,43)של קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

או  באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש אבל
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המתחיל  דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל,
לא 44)ושמינית. למה שלישית שעשה לאחר כלומר,

סאה  שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו
בלבד. רובע והתירו סאה, ביניהם 45)ורובע ההפרש כי

ההין. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג שכתוב 46)הוא
לאיל  ההין "ושלישית יד): כח, (במדבר משה בתורת

יין". לכבש ההין ורביעית

.ÁÔ˙Bp‰Â ‡OBp‰ „Á‡47„·BÚ ÌÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÌÚ ∆»«≈¿«≈ƒƒ¿»≈ƒ≈
Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ¯ÒÁa Ï˜L B‡ „„Ó »ƒƒ»«»«¿»≈≈«…

‰OÚ˙48˙‡ ˙BÚË‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ , «¬∆¿«»¿«¬ƒ¿≈»¿«¿∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰49;BnÚ ˜c˜„È ‡l‡ ,ÔBaLÁa »≈»ƒ¿∆¿∆»¿«¿≈ƒ

e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL50Le·k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈««ƒ∆»
E„È ˙Áz51Le·k BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ , ««»∆«»…∆¿≈»ƒ∆≈»

‡e‰ È¯‰Â .E„È ˙Áz52EÈ‰Ï‡ '‰ ˙·ÚB˙ Èk :ÏÏÎa ««»∆«¬≈ƒ¿«ƒ¬«¡…∆
‰l‡ ‰OÚ Ïk53ÌB˜Ó ÏkÓ - ÏÂÚ ‰OÚ Ïk ,54. »…≈≈∆……≈»∆ƒ»»

ומוכר.47) במידה 48)קונה במשפט עול תעשו לא
גם  קיים זה איסור א. הלכה למעלה - ובמשורה במשקל
וגזל  סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור עליו?49)הגוי יגלום יכול
(שם  קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד
פירש  וכן אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:).
המתחיל  דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך,

עליו. יגלום שקנה.50)יכול גוי על שם כי 51)ומדובר
ישראל  בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם מדובר

ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי. ובין ישראל בין

הזה. לפסוק החיים ואור עזרא אבן

.ËÚ˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55B¯·Á ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ - ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜¯w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰¯eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי.55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני במדידת
בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת זו

פט:). בתרא (בבא הפסוק במשפט 58)אותו המלה
משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק שהיא 59)המפורטים
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.È‰¯e·Á Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈ¯·BÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯BÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿

מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.·È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ¯˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈ¯Ú73ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL ;74ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈
B¯·Á75˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«

ÌÈ¯ˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»
‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ

ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó¯‚78. »¿»¿»«ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mixvn z`ivia xtekk zecn zevna xtekd lke"

מדות  מצות של המיוחדת השייכות מהי להבין צריך
כופר  זו במצוה הכופר דווקא ומדוע מצרים, ליציאת

בגזלן. ולא בגנב לא נאמר שלא עניין מצרים, ביציאת
ישראל  בני שיעבוד על פרעה לקה מדוע השאלה ידועה
אותם  ועינו "ועבדום הקב"ה מאת הגזירה היתה זו הרי
את  שיעבד לא שפרעה היא והתשובה שנה", מאות ארבע
כך  ועל בחירתו רוע מצד אלא הקב"ה ציווי בגלל ישראל

נענש.
עליו  "לעבור הוא מדות באיסור שהחידוש אומרת הגמרא
מדות  איסור שבין ההבדל מתבטא ובזה עשיה" משעת
שכתב  כפי איסור על עובר שגזל טרם עוד במדות כי לגזל,

ה"ג)הרמב"ם .(פ"ז . חסרה מדה . . בביתו המשהה "כל
שבחר  הרי ביתו אל והביאם שעשאם ברגע כי בל"ת" עובר

ומ  הרמאות.לרמות לביצוע הכושר לשעת ממתין הוא עתה
הבחירה  שעל וחושב מדות במצות הכופר כל לכן,
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ביציאת  גם כופר מעניש, הקב"ה אין לרמות וההחלטה
היו  פרעה על שבאו והעונשים המכות שכל ובזה מצרים

בחירתו. רוע בגלל
(149 'r f"k wlg y"ewl it lr)

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:¯Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

¯ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈ¯wÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡i¯ËÓÈb‰ È·˙Îa ÌÈ¯‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ú˜¯w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק, יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני 4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק", והין צדק איפת צדק,
הקרקע.5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי בושם פרחי

.·ıÈ¯ÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa¯‡8ÔÈÏÊÏÊÓ -9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
¯‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ

ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ
שלא  מעבדים, אין לחריץ סמוך רוחב אמות וארבע כולה,

(שם). החריץ שפת בעלי 9)תתקלקל כי מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי פנוי, שמשאירים
הדעת.11) אומדן לפי נרחב פנוי שטח משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי

.‚Ú˜¯w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ

Ï·Á‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ¯v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני לאחד או מפני 16)השותפים,

עץ.17)היובש. זוהי 18)של יציב. נשאר אורכם כי
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק שרבינו מסקנה,

.„˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊ¯a ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‡ÏÂ ˙¯ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈

ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï·‡ ;ÔÈ¯qÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«
ÚÏÒ21Ì‰L Ô·‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט:19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï·‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚB¯kL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק, קטן לוח
העודף. את בו ומסירים גדושה, מדה פני על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב גדול אדמה פרי
ומפסיד 26) יפה, מוחק ואינו במדה, היטב נכנס ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי, יותר ומוחק לעומק ונכנס
ימים.28)הקונה. המאריך עץ עצו 29)מין שגוון אילן

כבדים  ולא מדי קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב
מדי.

.ÂÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ¯ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰·Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

¯ÎBnÏ32˙Á‡ ˙·a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט:30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס שהקצר מפני
וכשהוא  יפה, מוחק ואינו כך, כל נכנס אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק מוכר וכשהוא בעבה, מוחק קונה

המנהג. כפי קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק כי אחת, במשיכה

מדי. יותר שלנו 34)מוחק בגמרא מדי. פחות יקבל הקונה
אחת, בבת שהמוחק אחת, בבת ימחוק "לא היא: הגירסא
ללוקח  שרע מעט, מעט ימחק ולא ללוקח. ויפה למוכר רע
הגירסא  וברי"ף גדולות בהלכות אולם למוכר". ויפה
שמפחיתו  מפני מעט מעט ימחוק "ולא והיא: הפוכה,
ללוקח". שמפחיתו מפני אחת בבת ימחוק ולא למוכר,

הרי"ף. כגירסת במלה מלה היא רבינו וגירסת

.ÊÔÈÓBË ÔÈ‡35È„k ÁÏÓa ˙BÏ˜Ln‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿∆«¿≈
e˙ÁÙiL36Ál‰ ˙cÓa ÁÈz¯È ‡ÏÂ .37,„„BnL ˙Úa ∆ƒ¿¬¿…«¿ƒ«¿ƒ«««¿≈∆≈

‰¯Bz‰ È¯‰L ;¯˙BÈa ‰pË˜ ‰cn‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»«ƒ»¿«»¿≈∆¬≈«»
‡e‰L ÏÎa ˙Bcn‰ ÏÚ ‰„Èt˜‰38:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»««ƒ¿»∆∆∆¡«
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‰LÏLe ÌÈLÏMÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‰cÓ ‡È‰Â ,‰¯eOn·e«¿»¿ƒƒ»««¿«»ƒ¿ƒ¿»
‚Ïa39. ¿…

פט:35) הדין 36)שם מובא שם, בגמרא הקונה. ויפסיד
מבאר, רש"י טעם. ללא במלח" משקלותיו יטמין "שלא
המשקל. את מפחית שהמלח מפרש ורבינו מכבידו. שהמלח
יהיה  "ולא ה: פרק בבאֿבתרא בתוספתא שנינו וכדבריו
כך  חסירין". שהן מפני במלח, ומשקלותיו מידותיו נותן
יטמין. שלא ד"ה תוספות וראה הירושלמי. גם מפרש

המדה,37) לתוך ומגבוה בחוזק היין את המוכר ישפוך שלא
מלאה. כאילו המדה ותראה קצף שיעלה בכל 38)כדי

שהיא. מדה 39)מדה "והיא הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס
היא: הגירסא שם שלנו בגמרא בלוג". מלג' אחת קטנה,
גירסת  בלוג". וששה משלושים אחד שהיא משורה "ומה
גירסת  גם היא וכן בלוג. וג' משלושים אחת היא: הרי"ף

רבינו.

.ÁÈ¯ÎBÓ40ÏÊ¯a ÏL ˙BiLLÚ41Ô‰a ‡ˆBiÎÂ42- ¿≈¬»ƒ∆«¿∆¿«≈»∆
B„Èa Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ÌÈÊ‡n‰ ÈËeÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«…¿«ƒ∆≈«≈¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡a ÈeÏz43ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , »»¬ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL44ÌÈÊ‡n‰ È˜ C¯‡Â ,45C¯‡Â ¿»¿»ƒ¿…∆¿≈«…¿«ƒ¿…∆

ÌÈËeÁ‰46.ÁÙË ¯OÚ ÌÈL «ƒ¿≈»»∆«

פט:40) פט. ברזל.41)שם של עבות חתיכות
משקל.42) כבדי אחרים הטייה 43)מינים לאפשר כדי

היד. כף של הרוחב מדת היא טפח הראוי. לצד חפשית
מן 44) מכה תקבל לא המשקולת, שבה המאזנים, שכף כדי

או  הברזל עם השניה והכף למעלה, מיד ותתרומם הארץ
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.Ë˙ÈÎeÎÊ È¯ÎBÓ ÏLÂ ¯Óˆ È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47- …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C¯‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk¯‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח י"ב במקום

הקודמת.

.È˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C¯‡ ‰È‰È - …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆
ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆

ÌÈÁÙË ‰ML Ôk¯‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי צמר מספיק,51)מוכרי זה שיעור

היא  האורך מדת להכריע. הראוי למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי

יותר. גדול מדה

.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆

‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.·ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈ¯Î‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«

הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.ÂËÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
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˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»
.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆ¯L ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ¯˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï - ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL¯‰ - ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ ·w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï - ‰ML ÏÚ ¯˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי 81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ.). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי.82)חשבון חלק

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי חלק תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח.).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע.88) מן 89)פעמים המאזנים אבני את ורוחץ
בהן. הנדבק לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן

בהן, הנדבק מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקיֿיוסף  רשב"ם (ראה בשבוע אחת פעם מספיק כן על

אחרת). שפירשו

.ËÈLw·Ó‰92Ô˙B - ‡¯ËÏ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡¯ËÏ93ÛÎa ‡¯ËÏ ÚÈ·¯e ¯Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈ·¯e ‡¯ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡¯Ël‰ ÚÈ·¯ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡¯ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B¯ Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט.92) שם חצי 93)ברייתא משקלות, שתי ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי שלשה לי שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס שאינו וכנראה אחת", "אחת
הגמרא  פירוש גירסתו, לפי ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי שלושה לי "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
זו, לסוגיא בנימוקיֿיוסף מובא כריטב"א (ולא ליטרא
של  משקולות, בשתי ליטרא רבעי שלושת לשקול המתיר

ליטרא). רבע ושל ליטרא חצי

.ÎÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ95ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈ¯fÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰¯ÒÁ ‰cÓ B‡ ¯ÒÁ100- »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL¯ Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿

ÔÈc ˙Èa ˙e‡¯ ÈÙk104¯·c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯˜Èa ¯ÎBÓe ¯ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ

˜eM‰ ¯ÚLk ¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

ãycew zegiyn zecewpã

zia d`xiy itk eqpwle egk itk ezekdl zeyx mdl yi..."
"'ek ..xacd wfgl oic

שכתב  מה על־דרך הוא כאן שמזכיר השוטרים של עניינם
סנהדרין ה"א)בהלכות הדיינין (פ"א לפני "...העומדים

השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו" כפי

שרואים. עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן על־פי־זה
כאחת. שופטים מינוי מצות עם אלא עצמה בפני שוטרים
דין  את לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו  כי
ועשיית  שונות מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים
וביצועו  הדיינים, ידי על הדין פסק לשתים: נחלקת הדין
הוא  בתורה האמור ששופט מאחר אבל השוטרים. ידי  על
שופטי  "אל משה שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה

כו" אנשיו איש הרגו ה.)ישראל כה, עונש (במדבר לגבי וכן
ב.)מלקות כה, וגו'"(דברים והכהו השופט "והפילו נאמר

לא  ולכן לשופטים, המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא
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זהו  כי א. עצמה: בפני כמצוה מינויים את הרמב"ם מנה
אינו  ב. השופטים. ידי על לפועל המשפט בהוצאת פרט
להוציאו  ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי עניין

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם לפועל
(.37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl it lr)

פט.).95) (שם חמא בר רמי של בעלי 96)מימרא "אלו
בשווקים  המסבבין הדיינין, לפני עומדים והם ורצועה, מקל
על  ולהכות והמדות, השערים לתקן החנויות ועל וברחובות
א, פרק סנהדרין (הל' הדיינים" עלֿפי מעשיהם וכל מעוות,

א). צדק.98)עיר.97)הלכה מאזני שיהיו משגיחים
מחירים.99) בנויות 100)וקובעים שאינן מאזנים כגון

חֿיא. הל' זה בפרק הנ"ל להוראות עלֿפי 101)בהתאם
הדיינים. המכות.102)הוראות מן ימות שלא

כסף.103) עונש עליו את 104)להטיל קובעים ביתֿדין
לפועל. אותו מוציאים והשוטרים הבנתם, לפי העונש

עונשים 105) מטילים יותר, נפוץ חסר משקל שחטא במדה
הרע. את לבער כדי יותר, כשמואל,106)כבדים ולא

(שוטרים) אגרדמין מעמידין ש"אין שם) (גמרא הסובר
המחיר, את להוריד המייקר יאלץ שממילא מכיון לשערים",

קונים. אליו יבואו לא אחרת כי

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במחתרת 1) הבא ודיני נפש הגונב דיני ז"ל רבינו בו ביאר

צד  בהם יש ששניהם לפי אחד בפרק ונכללו השלמות. על
לפעמים. מיתה

.‡·Bb‰ Ïk2Ì„‡ LÙ3,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - »«≈∆∆»»≈¿…«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ˙¯OÚa ¯eÓ‡‰ ‰Ê ˜eÒt .·‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…»∆»»«¬∆∆«¿»ƒ

‰¯‰Ê‡ ‡È‰4˙BLÙ ·B‚Ï5B¯ÎBn‰ ÔÎÂ .6¯·BÚ - ƒ«¿»»¿≈¿»¿≈«¿≈
„·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï :ÏÏÎa ‰fL ,‰OÚ˙ ‡Ïa7. ¿…«¬∆∆∆ƒ¿«…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆

el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â8Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈ƒ¿≈∆»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL9‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡pL , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈

ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b LÈ‡10˜Áa B˙˙ÈÓe .¯ÓB‚Â11. ƒ…≈∆∆≈∆»¿≈ƒ»¿∆∆

על 2) - זה ובפרק ממון, גונב על דובר הקודמים בפרקים
נפש. "נפש 3)גונב כתוב: פה:) (סנהדרין במשנה

ר"מ. רומי בדפוס גם וכך לאֿתעשה.4)מישראל",
הלמד 5) "דבר המידה ידי על התלמוד מגיע זו למסקנה

נדרשת  שהתורה מדות משלושֿעשרה אחת שהיא מענינו",
לא  כגון בנפשות, מדבר הדברות בעשרת העניין כל בהן.
ש"לא  מכאן ביתֿדין. מיתות חייבי שהם תנאף, לא  תרצח,
מיתת  בה שיש בגניבה כן גם מדבר כאן האמור תגנוב"

פו.). (סנהדרין נפש גונב דהיינו כעבד.6)ביתֿדין,
בזיון 7) דרך ישראל בן מכירת לאסור בא זה לאו עיקר

עבדים  למכירת מיוחד מקום על והעמדה הכרזה עלֿידי
א, פרק עבדים בהלכות רבינו כתב וכן כהנים', ('תורת
ישראל  שגונב רבינו, וסובר שם. מלבי"ם ראה ד). הלכה
לשש  רק מכרו אם שאפילו ונראה, זה. בלאו נכלל ומוכרו,

זה. בלאו עובר ולאֿתעשה 8)שנים, גניבה של לאֿתעשה
מכירה. יענש 9)של עליו שהעובר להזהיר בא לא הלאו

אין  כי ביתֿדין, עלֿידי במיתה עליו שיענש אלא במלקות,

(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין
הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני

שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני נזכרים זה בפסוק ההוא".
מיתה. חייב עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי

קלט). תצא, פרשת (ספרי, בחנק - בתורה

.·˙‡ ·‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ ·iÁ ·pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡¯Oi‰12B˙eL¯Ï epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ep¯kÓÈÂ15B¯ÎÓe Ba ¯nÚ˙‰Â :¯Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ·‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È¯‰ -21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב נאמר: (שם) ובספרי פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב בו השתמש
בריה 17) אחא רב של פירושו לפי במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח), בפני הגנה (לשם הגוף בעובי

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב משנתו, התעורר שהנגנב לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק מסתפק ירמיה שרב רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב. מכרו ואחרֿכך נתעורר אם
בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין

עיון]. וצריך רבינו, כדברי שלא משמע

.‚Ba LnzLÂ B·b22˙eL¯a ·eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,B¯ÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
¯eËt - B˙eL¯Ï ·pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23B·b . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

B¯ÎÓ B‡ ,B¯ÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï B¯ÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

- ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ·‡Ï B¯ÎnL ÔB‚k ,·eb ÏL ÂÈ·B¯wÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰25„Ú - ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

B·b Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÈÎÓa ÂÈ·B¯wÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈc·iL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ B¯ÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26¯eËt ‰Ê È¯‰ -27. »≈¬≈∆»

שם.22) ישנו 23)ברייתא ועדיין "מכרו אומרת: הברייתא
ש"ברשותו" רש"י, כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו

עצמו. הנגנב ברשות "והתעמר 24)היינו אמרה והתורה
קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו

מכרו. ואחרֿכך בנגנב הגנב פו.25)השתמש סנהדרין
מ"ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב. של הקרובים לכל מתכוון הרחב במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב היה בלבד כי 27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי
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.„„·Ïa ‰È¯aÚÏ d¯ÎÓe ‰M‡ ·b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י גמרא מעוברת, אשה שגנב לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב בעיית זוהי
להקל.

.‰Ba ˙‡ ·Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtB¯ËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ e·bL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ ·bL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ ·bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
¯eËt - B¯ÎÓe Ba37B„È· ‡ˆÓÂ :¯Ó‡pL ;38Ë¯t - ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח קטנים יתומים על להשגיח ביתֿדין עלֿידי

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ ·Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ ·pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
LÌB˜Ó ÏkÓ - LÙ ·b :¯Ó‡p45˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆

¯¯ÁLÓ „·Ú B‡ ¯b ·bL B‡ Ï‡¯OÈ46:¯Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „·Ú‰ ˙‡ ·Bb‰ Ï·‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÈ¯BÁ48¯eËt -49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע
אשה  הכתוב "הקשה כי הגנב, לדין לא אבל הנגנב, לפרטי
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש
פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.

מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אףֿעלֿפי
פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני שני של עבד כגון

מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב כתוב: כי
ממעטים  ישראל" "מבני הנוספות המלים מן ישראל". מבני

שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.Ê˙¯zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡ - «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ¯‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚¯‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eL¯e .ÔÈ¯eËt -54B‚¯‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈

.ÌÈÓc BÏ»ƒ

עב.50) סנהדרין הבית, לקירות מתחת הגנב שחפר
(שמות 51) לו" דמים עליו השמש זרחה "אם כתוב: בתורה

חייב. וההורגו כחי, דינו שביום משמע פשוטו ולפי ב), כב,
ובשניהם  ללילה, יום בין הבדל שאין רבינו, ומשמיענו
שם  יג. פרשה משפטים במכילתא לדבריו המקור פטור.
אם  לומר ללילה, יום בין לחלק אלא בא אינו "או נאמר:
ולנערה  לומר: תלמוד פטור, יהא ובלילה חייב ביום הרגו
כאן  אף ללילה, יום בין חלק לא להלן מה דבר, תעשה לא
הראב"ד  השגת מיושבת בזה ללילה". יום בין תחלוק לא

מיימוניות. והגהות כאן, מגידֿמשנה וראה כמי 52)כאן.
פטור. וההורגו - כמת דינו כלומר וחיות, דם לו שאין
לו. יתנגד אם הבית, בעל את להרוג עלול זה גנב הטעם:
"הבא  בו: שנאמר להרגו, אדם אחרי כרודף דינו כן על

(שם). להורגו" השכם הבא 53)להרגך הגנב שדין מכיון
מותר  אדם שלכל להרגו, אדם אחר רודף כדין במחתרת
עב:). (שם הרודף המתת עלֿידי הנרדף חיי את להציל

בלבד.54) הבית לבעל הרגו,55)לא אם פטור רק לא
להרגו. לכתחילה מותר מיתת 56)אלא שחייבי אףֿעלֿפי

במחתרת  הבא הגנב את אבל בשבת, הורגין אין ביתֿדין
(שם). הבית בעל את להציל כדי בשבת, להרוג מותר

.ÁBbb CB˙a ‡ˆÓpL ·p‚ B‡ ˙¯zÁna ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««¿∆∆«»∆ƒ¿»¿«
Ì„‡ ÏL57BÙÈt¯˜ CB˙a B‡ B¯ˆÁ CB˙a B‡58ÔÈa , ∆»»¿¬≈¿«¿ƒ≈

ÈÙÏ ?˙¯zÁÓ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia59C¯cL «≈««¿»¿»»∆¡««¿∆∆¿ƒ∆∆∆
.‰ÏÈla ˙¯zÁna ‡B·Ï ÌÈ·pb‰ ·…̄««»ƒ»««¿∆∆««¿»

עב:57) סנהדרין גדר 58)ברייתא מוקף נרחב שטח
העיר. נכנס 59)בקרבת שאם רש"י [דעת הברייתא. לשון

אבל  חילק. לא כאן רבינו אולם להורגו, אסור הפתח דרך
בכוונה  אחרים לרשות בנכנס אלא אמר לא הוא שגם נראה
גונב  או חבירו, של בכיסו ידו התוחב סתם, גנב אבל לגנוב,
החפץ  שבעל ברגע הדולפק או השולחן מעל שהוא מה

להורגו]. שאסור מודה רבינו גם עין, מעלים

.Ë‰Ó ÈtÓe60ÏÚ Û‡ ·pb ÏL BÓ„ ‰¯Bz ‰¯Èz‰ ƒ¿≈»ƒƒ»»»∆«»««
?ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡aL Èt61B˙˜ÊÁL ÈÙÏ62Ì‡L , ƒ∆»«ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿»∆ƒ

‰Ê ‡ˆÓÂ ,ep‚¯‰È - BÚÓe ÂÈÙÏ ˙Èa‰ ÏÚa „ÓÚ»«««««ƒ¿»»¿»««¿∆¿ƒ¿»∆
B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯k ·‚Ï B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰63, «ƒ¿»¿≈¬≈ƒ¿…¿≈««¬≈¿»¿

‚¯‰È CÎÈÙÏe64ÔË˜ ‰È‰L ÔÈa ÏB„‚ ‰È‰L ÔÈa .65, ¿ƒ»≈»≈≈∆»»»≈∆»»»»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa66. ≈»»≈¿≈»

עב.60) שם רבא, של בעל 61)מימרא של ממונו לגנוב
המציאות.62)הבית. לאור ברורה עב:63)הנחה שם

להלן דין  ומפורט עג. שם משנה להרגו, חבירו אחר הרודף
א. פרק רוצח קטן 65)הגנב.64)בהלכות של דינו כי

בנפשו  להצילו שניתן הרודף, כקטן הוא במחתרת הבא
רודף.66)(שם). כדין

.ÈÂÈÏÚ ‡a‰ ·pb‰ ‰fL ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰»»«»»»¿««««ƒ∆∆««»«»»»
B‚¯B‰ BÈ‡67¯eÒ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ ‡a BÈ‡Â , ≈¿¿≈»∆»«ƒ¿≈»»

LÙ ‚¯B‰ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ,B‚¯‰Ï68:¯Ó‡pL ; ¿»¿¿ƒ¬»¬≈∆≈∆∆∆∆¡«
¯·c‰ EÏ ¯e¯a Ì‡ - ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡ƒ»¿»«∆∆»»ƒ»¿«»»

LÓMk69,CÎÈÙÏ .e‰‚¯‰z Ï‡ ,EnÚ ÌBÏL BÏ LiL «∆∆∆≈»ƒ¿«««¿≈¿ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



dcia`eקס dlifb zekld - oiwifp xtq - '`Îxc` f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ba ÏÚ ˙¯zÁna ‡a‰ ·‡70È‡ceL ,‚¯‰ BÈ‡ - »«»««¿∆∆«¿≈∆¡»∆««
‚¯‰ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ Ôa‰ Ï·‡ ;B‚¯B‰ BÈ‡L71. ∆≈¿¬»«≈«»«»ƒ∆¡»

מידו.67) ממונו להציל נגדו יעמוד וחייב 68)אפילו
עב.69)עליו. שם הברייתא, מרחם 70)לשון אב סתם

שם. בגמרא דוגמא בנו. הבא 71)על סתם אדם כל כדין
נגדו  יקום אם הבית, בעל את שיהרוג שחזקתו במחתרת,
אדם, בני בסתם נאמר האב על בבן זה דין ממונו. את להציל
אסור  יהרגהו, ולא מאד אביו את אוהב זה שבן כשידוע אבל
שאינו  באדם גם אלא אמרו, בבן רק ולא במחתרת. להרגו
(מגידֿ ביותר כאוהבו ידוע אבל הבית, בעל של קרובו

משנה).

.‡ÈL ·pb‰ ÔÎÂ‡ˆÈÂ ·b72B‡ˆÓe ·‚ ‡lL B‡ , ¿≈««»∆»«¿»»∆…»«¿»
Û¯Ú ‰Ùe ÏÈ‡B‰ - ˙¯zÁn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ73BÈ‡Â ≈ƒ««¿∆∆ƒ»»…∆¿≈

Û„B¯74ÌÈÓc BÏ LÈ ,75Ì„‡ Èa e‰eÙÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .76 ≈≈»ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈»»
ÌÈ„Ú B‡77‡aL ‰Ê ˙eL¯a ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««ƒ∆¬«ƒƒ¿∆∆»

˙È·Ï ‡a Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‚¯‰ BÈ‡ - ÂÈÏÚ»»≈∆¡»¿≈»ƒ«ƒ»¿≈
.‚¯‰ BÈ‡L ÔÈcƒ∆≈∆¡»

דמים"72) לו יש למחתרת חוץ דמים, לו אין "במחתרת
ח). הלכה ח, פרק סנהדרין אףֿעלֿפי 73)(ירושלמי

במחתרת. עדיין גנב 74)שנמצא אם אבל גנב, לא הרי כי
רב  של מימרא פטור. - והרגו המחתרת מן יוצא ומצאו
עליו  ועמד לו והלך לצאת פניו את והפך הכיס "נטל הונא:

(שם). נהרג" ההורגו אין חייב.75)והרגו, וההורגו
אם 76) לבעה"ב, מצילים לו יש כי הגנב, את להרוג אסור

- והרג הימנו מושיעים לו "היו להרגו. עליו הגנב יקום
יג). פרשה משפטים (מכילתא "אם 77)חייב" הפסוק את

"אם  אונקלוס תרגום מפרש לו" דמים עליו השמש זרחה
אותו), רואים עדים (=אם עלוהי..." נפלה דסהדיא עיני
שיוכלו  מכיון אבל לו, להושיע יכולים אינם אפילו כלומר
ולא  הגנב ימנע בעלֿהבית, את יהרוג שהגנב במקרה להעיד
מאירי  (ראה אותו להרוג ואסור דמים לו יש כן על יהרוג,

.(269 ע' לסנהדרין

.·Èe‰„O CB˙Ï B‡ B˙pb CB˙Ï ˙¯zÁna ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿∆∆¿ƒ»¿»≈
¯Èc‰ CB˙Ï B‡78¯‰q‰Â79B˙˜ÊÁL ;ÌÈÓc BÏ LÈ - ¿«ƒ¿«««≈»ƒ∆∆¿»

ÌÈÏÚa‰ ·¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa ÔBÓn‰ ÏÚ ‡aL∆»««»ƒ¿«¿ƒ∆≈…«¿»ƒ
el‡ ˙BÓB˜Óa ÌÈÈeˆÓ80. ¿ƒƒ¿≈

צאן.78) לעדר בשדה.79)גדרה לבהמות גדרה
לגגו,80) בניגוד שם. ימצאהו שהבעלים הגנב ידע ולא

הלכה  למעלה ראה בהם, מצויים שהבעלים וקרפיפו חצרו
ח.

.‚ÈÌÈÓ„ BÏ LiL ·pb Ïk81Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡ ,82 »«»∆≈»ƒƒ»«»»«
ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ˙aLa83B˙‡È·a ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â ,84 ¿«»¿«¿ƒ»»¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ»

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -85ÌÈÓ„ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;86¯aML «»¿«¿ƒ¬»ƒ∆≈»ƒ∆ƒ≈
¯eËt - B˙‡È·a ÌÈÏk87e¯‡aL BÓk ,88. ≈ƒ¿ƒ»»¿∆≈«¿

להורגו.81) שהיה 82)שאסור בשעה מפולת אבני של
דינו 83)במחתרת. כי להצילו, כדי האבנים את מפנים

עב:). (סנהדרין שבת דוחה נפש ופיקוח אדם, כל כדין
הבעלים.84) עב.)85)לרשות (סנהדרין מזיק כל כדין
ח.86) והלכה ז הלכה מיתה 87)למעלה חיוב כי מלשלם,

מלשלם, פטור ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב
הגל. את עליו מפקחים שאין פרק 88)והואֿהדין למעלה

א. הלכה ג,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰·b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä 'à-øãà æ"é éùéù íåé

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
LÈLÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‡(„ .„ÓÁÏ ‡lL (‚ .˜LÚÏ ‡lL (· .ÏÊ‚Ï ‡lL∆…ƒ¿…∆…«¬…∆…«¿…

‡lL (Â .‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï (‰ .˙Be‡˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆«¿≈»∆…
.‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï (Ê .‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ»¬≈»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואיכות 1) ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל

ר"ל  מצוות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה
הכוללות  הן והחימוד והתאוה, והעושק, והאבידה, הגזילה,

גזילה. הלכות ענין

ãycew zegiyn zecewpã

(אף  ואבידה גזילה הלכות הרמב"ם חיבר מדוע להבין צריך
ולפי  בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר שייכת שאבידה
יובן  לגזלה) ולא לגנבה יכול ומעתה תשיב" "השב - הציווי
החטאים  כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות פי על
מרשות  הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל שבכולם
"אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות הקדושה
שטות", רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל אמרו כי
שוטה  "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת וסיבת
בחינת  יש מישראל אחד בכל כי לו" שנותנים מה המאבד
אלקה  "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים מ"ה
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש" ממעל

החיצונים. ממנו שיונקים
שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם", "ובקשתם שכתוב כמו התשובה עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך זה' ה'לעומת שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר . . הגוזל "כל
ומבאר  תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב וממשיך
פרוטה  משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן אדמו"ר
התורה  מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון, נקרא אינו
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ביותר  הקטן גם שבעולם ופרט פרט בכל כי לכתחילה"
ה'לעומת  לרשות יפול שלא לשומרו ויש אלוקי ניצוץ ישנו
נתקו  הכתוב שהרי זה לאו על לוקין "אין וממשיך זה'.
מצות־ זו גזל, אשר הגזילה את והשיב שנאמר לעשה,
מרשות  מסוים דבר גזל כאשר שגם היא וההוראה עשה".
את  להשיב שיכול יודע כי ברוחו ליפול לאדם אין הקדושה
היה  שלא מצוה מקיים זה ידי שעל אלא עוד ולא הגזילה,
אסור  שלכתחילה ופשיטא הגזילה. לולי לקיימה יכול
עניין  אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי עצמו להביא לאדם
עילוי  לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול לדעת עליו זה,

הגזילה. קודם שהיה מכפי יותר גדול
(g oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr .454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

.‡ÏÊBb‰ Ïk2‡Ïa ¯·BÚ - ‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ »«≈∆¬≈»∆¿»≈¿…
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÊ‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙3, «¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ«»∆

‰OÚÏ B˜z ·e˙k‰ È¯‰L4·iÁ - ÏÊb Ì‡L , ∆¬≈«»ƒ¿«¬≈∆ƒ»««»
BÊ - ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»

‰OÚ ˙ÂˆÓ5‰ÏÊb‰ Û¯O elÙ‡Â .6;‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ¿«¬≈«¬ƒ»««¿≈»≈∆
ÔzpL Â‡Ï ÏÎÂ ,‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»¿«≈»∆»¿»»∆ƒ«

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ≈ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrl ewzip aezkd ixdy df e`l lr oiwel oi` la`"

משאר  וגזילה גניבה הפריד ה"ב פי"ח סנהדרין ובהלכות
לתשלומין. הניתן לאו שהם וכתב לעשה, הניתקין הלאוין
לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצ'ובי הגאון משם ודייק
הם  וגזילה גניבה אבל הלאו. התבטל העשה שקיים מרגע
אינו  ולכן החפץ, את השיב שלא זמן כל נמשכת פעולה
התשלומין  כי לתשלומין הניתן לאו אלא לעשה הניתק לאו
רק  אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את מבטלים אינם
כאן: לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל איסור על עובר שאינו

לעשה". הכתוב ניתקו שהרי ..."
(.37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl it lr)

גניבה 2) הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח
ג). הלכה ולקמן ג הלכה א לאו 3)פרק שכל פי על אף

עליו. לוקין מעשה בו והעתיקו 4)שיש אותו העביר
כל  הכלל "זה מלקות. זה לאו על אין כן ועל עשה, למצוות
עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות

טז.). ואשם 5)(מכות יחטא כי "והיה מתחיל: הכתוב
אם  מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין הגזלה..." את והשיב
את  להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב

מצותֿהעשה 6)הגזילה. את שוב לקיים אפשר ואי

ככתבה.

.·‡e‰L Ïk ÏÊ‚Ï ¯eÒ‡Â7‰¯Bz ÔÈc8„·BÚ elÙ‡ . ¿»ƒ¿…»∆ƒ»¬ƒ≈
B˜LÚ B‡ BÏÊb Ì‡Â ;B˜LÚÏ B‡ BÏÊ‚Ï ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ»¿»¿¿»¿¿ƒ¿»¬»

.¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"dxez oic `edy lk lefbl xeq`"

אבל  פרוטה, משווה בפחות וגם שהוא בכל הוא גזל איסור
כי  פרוטה. בשווה בו חבל אם רק חייב בחברו החובל
חברו, מיד החפץ על הבעלות הפקעת על הוא הגזל איסור
החובל  אבל פרוטה. משווה פחות על גם ישנה ובעלות
אינו  ולכן לחבירו, שעשה וההפסד הנזק על חייב בחבירו
מותר  דעות שלכמה ומה פרוטה. משווה פחות על חייב
הפקעת  לכאורה והוא בעל־כורחו הנאה איסורי ליקח
היו  לא וממילא הפקר שהם מצד הוא עליהם, בעלותו

בבעלותו.
(28 dxrde 54 'r c"l wlg y"ewl it lr)

נז.).7) (סנהדרין פרוטה משווה פחות שאף 8)אפילו לפי
א  פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור משיעור פחות

ב). הלכה

.‚ÏÊB‚ e‰Ê È‡9‰˜ÊÁa Ì„‡‰ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?10. ≈∆≈∆«≈«»»»»¿»¿»
B„iÓ ÛËÁL ÔB‚k11B˙eL¯Ï ÒÎpL B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ¿∆»«ƒ»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿

ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL12Û˜zL B‡ , ∆…ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ»≈ƒ∆»«
Bc·Úa13Ô‰a LnzLÂ BzÓ‰··e14CB˙Ï „¯iL B‡ , ¿«¿ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆∆»«¿
e‰„O15.ÏÊB‚ ‡e‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â »≈¿»«≈∆»¿…«≈»∆≈

ÈÁ‰ ˙‡ ÏÊ‚iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚkÈ¯ˆn‰ „iÓ ˙16. »ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿…∆«¬ƒƒ««ƒ¿ƒ

א.9) בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור יד,10)זהו בחוזק
הבעלים. ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח לגנב בניגוד

לדוגמה 11) המתאימה ביותר הפשוטה הדוגמא זוהי
זו. הלכה בסוף המובא מרשותו 12)שבכתוב הנוטל דין

מידו. הנוטל בכוח.13)כדין עבדו את דוגמא 14)תפס
את  לעצמו נטל שם הקודמות. הדוגמאות משתי שונה זו
או  בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין
בלבד  בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא בבהמה

צז.). צו: הדוגמאות 15)(שם את משלימה זו דוגמא
(בבא  קרקע על וכאן מטלטלין, על דובר שם הקודמות.

לח:). לגזלן 16)בתרא דוגמא בתלמוד משמש הזה הכתוב
עט:). קמא (בבא

.„˜LBÚ e‰Ê È‡17B„È CB˙Ï B¯·Á ÔBÓÓ ‡aL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆»»¬≈¿»
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a18L·k e‰eÚ·zL ÔÂÈÎÂ ,19ÔBÓn‰ ƒ¿«¿»ƒ¿≈»∆¿»»««»

B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ÔB‚k .B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰˜ÊÁa BÏˆ‡∆¿¿»¿»¿…∆¡ƒ¿∆»»¿«¬≈
˙e¯ÈÎO B‡ ‰‡ÂÏ‰20ÏBÎÈ BÈ‡Â ,BÚ·Bz ‡e‰Â , «¿»»¿ƒ¿¿¿≈»

Ìl‡ ‡e‰L ÈtÓ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï21‰Ê ÏÚÂ .‰L˜Â ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»∆¿«∆
.EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬…∆≈¬

ב.17) בהלכה הנזכר לעושק ביאור לגוזל 18)זהו בניגוד
הבעלים. ברצון שלא לידו חבירו ממון בא שמתחילתו

מציעא 20)עיכב.19) (בבא שכיר כפועל אצלו שעבד
כחפצו.21)סא.). ועושה תקיף

.‰dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ÏÊBb‰ Ïk22:¯Ó‡pL , »«≈«»¿«¬ƒ«¿≈»«¿»∆∆¡«
B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»¿ƒ»¿»
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˙Èp˙L23‰ÈÓc ÌlLÓ -24BÓˆÚ ÈtÓ ‰„B‰L ÔÈa . ƒ¿«≈¿«≈»∆»≈∆»ƒƒ«¿
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÊbL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡aL ÔÈa≈∆»»»≈ƒ∆»«¬≈∆«»¿«≈

„·Ïa Ô¯w‰25‰¯È·a d‡·e ‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .26- «∆∆ƒ¿«¬ƒ»«»¿»»¿ƒ»
˙Èp˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰27‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc ,28˙‡ Ò¯‰iL ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»∆«¬…∆

ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ ;‰ÈÏÚ·Ï ‰¯B˜ ¯ÈÊÁÈÂ ÔÈa‰ Ïk»«ƒ¿»¿«¬ƒ»ƒ¿»∆»¬»ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ29‡ÏÂ ‰ÈÓc ˙‡ Ô˙B ‰È‰iL , ƒ¿≈«»««»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»∆»¿…

ÔÈa‰ „ÈÒÙÈ30k ÔÎÂ .‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ï «¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈»∆¬ƒ»«»
CB˙a dÚ·˙Ï ‰¯Bw‰ ÏÚa ‡·e ,‚Á‰ ˙kÒa d‡OÚÂ«¬»»¿À«∆»»«««»¿»¿»¿

‰ÈÓc ˙‡ BÏ Ô˙B - ‚Á‰31ÏÈ‡B‰ - ‚Á‰ ¯Á‡ Ï·‡ ; ∆»≈∆»∆»¬»««∆»ƒ
ËÈËa ‰‡a ‡ÏÂ ˙Èp˙L ‡ÏÂ32‰¯Bw‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ , ¿…ƒ¿«≈¿…¿»»¿ƒ«¬ƒ∆«»
.dÓˆÚ«¿»

בתשלומים.22) עצמו לפטור יכול הגזלן כגון,23)ואין
קמא  (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל

לומר 24)צג:). תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
בעי  בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, שגזל כעין אם גזל? אשר

י). פרק שם תוספתא סו. (שם כגנב 25)שלומי" ולא
שגנב. עדים שני עליו העידו אם שניים, פי שמשלם

גדול.26) הבניין 27)בניין הריסת לאחר כי מברייתה,
שהייתה. כמו קורה אשר 28)תישאר הגזילה את והשיב

בתשובה.29)גזל. לחזור הגזלן על להקל שאם 30)כדי
יימנע  עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו

תשובה. בטיט,31)מלעשות חיברה שלא אףֿעלֿפי
תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת והסוכה
הסוכה  דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא

שם). (גמרא קבע בניין דין 32)כדין בטיט, בנאה ואם
הקורה  את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה
(גמרא  השבים תקנת מפני דמיה, את לו נותן אלא עצמה,

שם).

.Â¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊBb‰33- «≈»ƒ»∆¿»««ƒ∆»«
‰ÏÊb ˙·L‰ ˙¯B˙a BÈ‡34˙Bc‚‡ LÏL ÏÊb .35˙BÂL ≈¿«¬»«¿≈»»«»¬À»

ÈzL ˙BÂL ÔzLÏL È¯‰Â ,eÏÊe‰Â ,˙BËe¯t LÏL»¿¿¿«¬≈¿»¿»»¿≈
¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈzL BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,˙BËe¯t¿¿∆¡ƒ¿«ƒ«»¿«¬ƒ

˙ÈLÈÏM‰36‰Ëe¯t ‰ÂL ‰˙È‰ ‰lÁz·e ÏÈ‡B‰ ,37. «¿ƒƒƒ«¿ƒ»»¿»»»¿»
ÔÈ‡ ‰ÏÊb - ˙Á‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Ëe¯t ˙BÂL ÌÈzL ÏÊb»«¿«ƒ»¿»¿∆¡ƒ««¿≈»≈

Ô‡k38Ô‡k ÔÈ‡ ‰ÏÊb ˙·L‰ ˙ÂˆÓ ,39. »ƒ¿«¬»«¿≈»≈»

(ראה 33) תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי עבירה,
ב). הלכה ממון 34)למעלה אינו פרוטה משווה פחות כי

נה:). מציעא ירק )35(בבא כגון יחד, הנאגדים דברים
קה.). קמא משווה 36)(בבא פחות שהיא פי על אף

בתורת  אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה,
הגזילה. חובת 37)השבת הגזילה משעת עליו וחלה

משווה 38)ההשבה. פחות הוא בידו שנשאר מה כי
גזל 39)פרוטה. כי הגזילה, השבת מצוות את קיים לא

משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה
סימן  משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה
ולהלכה  כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי שס
מה  להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין

בידו]. שנשאר

.Ê¯a„na B˙ÏÊ‚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,·eMia B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈«ƒ¿∆¡ƒ¿≈»«ƒ¿»
- Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËB - ‰ˆ¯ Ì‡ :ÏÊ‚p‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««ƒ¿»ƒ»»≈¿ƒ»
ÈpnÓ Ò‡z ‡nL ,·eMia ‡l‡ ÏËB ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ≈∆»«ƒ∆»≈»≈ƒ∆ƒ

Ô‡k40B˙eÈ¯Á‡·e ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰Â .41„Ú »«¬≈ƒƒ¿««¿»¿«¬»«
.‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ÔÎÂ .·eMia BÏ ‰p¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈»

שודדים 40) ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו שמא
וקרה 41)מזויינים. במדבר כורחו בעל לו החזירה אם

חייב. הגזלן אונס,

.ÁÔBaLÁa BÏ ÚÈÏ·‰Â B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰42‡ˆÈ -43. «≈∆¬≈¿ƒ¿ƒ««∆¿»»
¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â44BÒÈÎÏ45Ì„‡L ;‡ˆÈ - ˙BÚÓ Ba LiL ¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈»»»∆»»

BÒÈÎa LÓLÓÏ ÈeOÚ46˙BÚn‰ ‰Ó È¯‰Â ,‰ÚL ÏÎa »¿«¿≈¿ƒ¿»»»«¬≈»»«»
˙ÚcÓ ‡lL ÔÈÓe ,ÂÈ˙BÚÓ ÏÏÎa BÏ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«¿»ƒ¿»∆…ƒ««

¯ËBt47‡Ï - ÌeÏk Ba ÔÈ‡L ÒÈÎÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈¿…
‡ˆÈ48BÚÈ„BiL „Ú ‰ÏÊb‰ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,49¯ÈÊÁ‰L »»¿«»¿«¬»«¿≈»«∆ƒ∆∆¡ƒ

.ÈBÏt ÒÈÎÏ¿ƒ¿ƒ

הוסיף 42) דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן לאחר
לומר  התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם

פטור 43)שגזל. הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם חובתו, ידי
מאחריותו. הנגזל.45)הגזלן.44)הגזלן של לארנקו

כדי 46) קרובות, לפעמים ארנקו את לבדוק רגיל אדם
כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות

קיח:). קמא בבא הכול כדעת הנגזל 47)שנתקבלה אם
לו  הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה
אבד  אם מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר

כן. למשמש 48)לאחר דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון
פירשו  כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו,
מעות  בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את והרי"ף רבינו
רש"י). כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין

ואילך.49) מכאן הנגזל עליו שישמור כדי

.Ë„ÓBÁ‰ Ïk50ÏL ÂÈÏÎÂ B˙Èa B‡ B˙Ó‡ B‡ Bc·Ú »«≈«¿¬»≈¿≈»∆
epnÓ e‰˜iL BÏ ¯LÙ‡L ¯·„ B‡ ,B¯·Á51¯ÈaÎ‰Â , ¬≈»»∆∆¿»∆ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ba ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÚ¯a ÂÈÏÚ52ÏÚ Û‡ ,epnÓ BÁ˜lL „Ú »»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ∆««
ÌÈa¯ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Èt53‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»«»ƒ«ƒ¬≈∆≈¿…

,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .„ÓÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿…¿≈ƒ«»∆
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ54„Ú ‰Ê Â‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡Â . ƒ¿≈∆≈«¬∆¿≈≈¿»∆«
„ÓÁL ıÙÁ‰ ÁwiL55¯Ó‡pL ÔÈÚk ,56„ÓÁ˙ ‡Ï : ∆ƒ««≈∆∆»«»ƒ¿»∆∆¡«…«¿…

Ba LiL „enÁ - CÏ zÁ˜ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»¬≈∆¿»«¿»»ƒ∆≈
‰OÚÓ57. «¬∆

להשיג.50) לב בכל ואמתו)51)החפץ (עבדו הפרט "מה
קונה  שהוא דבר כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש

ח). פרשה יתרו (מכילתא דברים 52)ומקנה" עליו הרבה
להו"53)והתעקש. משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא

קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא (בבא
דמים. בנותן בו 54)אף אין הקנייה מעשה עצם כי

שידול  לאחר הבעלים בהסכמת שנעשה לאחר עבירה,
אין  ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה,

כן 55)מעשה. אם אלא תחמוד" "לא לאו על עובר אינו
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שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג
שנאמר.56) למה בדיבור?57)דומה חומד אפילו "או

להלן  מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד
(מכילתא  מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד

ח).. פרשה יתרו,

.È‰e‡˙n‰ Ïk58,B¯·Á ÏL ÂÈÏÎÂ BzL‡ B‡ B˙Èa »«ƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈»∆¬≈
Ô˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÌÈ¯·c ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
‰zÙÂ ‰Ê ¯·„ ‰˜È C‡È‰ BaÏa ·LÁL ÔÂÈk - epnÓƒ∆≈»∆»«¿ƒ≈«ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

¯·ca BaÏa59,‰e‡˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ¿ƒ«»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«∆
„·Ïa ·la ‡l‡ ‰Â‡z ÔÈ‡Â60. ¿≈«¬»∆»«≈ƒ¿«

מעשה.58) ידי על לפועל תשוקתו להוציא גמר 59)בלי
לו. שימכרנו החפץ בעל על להטריח בניגוד 60)בליבו

ולא  אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד
בפני  החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה,

שם). (מכילתא עצמה"

.‡ÈÈ„ÈÏ ‡È·Ó „enÁ‰Â ,„enÁ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Â‡z‰««¬»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ≈
ÏÊ‚61Èt ÏÚ Û‡ ¯kÓÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ¯ ‡Ï Ì‡L ; »≈∆ƒ…»«¿»ƒƒ¿…««ƒ

È„ÈÏ ‡B·È - ÌÈÚ¯a ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÓ„a Ì‰Ï ‰a¯‰L∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
ÏÊ‚62ÌÈz· e„ÓÁÂ :¯Ó‡pL ;63e„ÓÚ Ì‡Â .eÏÊ‚Â »≈∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿

ÌBÓÓ ÏÈv‰Ï ÂÈÙa ÌÈÏÚa‰64e‰eÚÓ B‡65ÏÊ‚lÓ «¿»ƒ¿»»¿«ƒ»»¿»ƒƒ¿…
‰OÚnÓ „ÓÏe ‡ˆ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‡B·È -»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈¿«ƒ«¬≈

˙B·Â ·‡Á‡66. «¿»¿»

לחמוד,61) סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי
לאנוס  סופו חמד ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ויקח 62)ולגזול,
ונשאו.63)בחזקה. ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:

מהם.64) שגזלוהו שגזלו.65)לאחר אחאב 66)לפני
עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד
המלך  לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו למשפט העמידוהו

כא). (מלכיםֿא

.·È‰e‡˙n‰L ,z„ÓÏ ‡‰67„Á‡ Â‡Ïa ¯·BÚ -68, »»«¿»∆«ƒ¿«∆≈¿»∆»
B‡ ÌÈÏÚaa ¯ÈˆÙ‰L ¯ˆÙ‰a ‰e‡˙‰L ¯·„ ‰Bw‰Â¿«∆»»∆ƒ¿«»¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡Ï' :¯Ó‡ CÎÏ .ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ - Ô‰Ó ‰Lw·a¿«»»≈∆≈ƒ¿≈»ƒ¿»∆¡«…

'‰e‡˙˙ ‡Ï'Â '„ÓÁ˙69ÏÊb Ì‡Â .70‰LÏLa ¯·Ú - «¿…¿…ƒ¿«∆¿ƒ»«»«ƒ¿»
.ÔÈÂ‡Ï»ƒ

לפועל.67) חפצו מוציא תתאווה.68)ואינו לא
בפני 69) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על "לחייב

שם). (מכילתא אותו,70)עצמה" שחמד לאחר דבר
למכרו. סרבו והבעלים

.‚È‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰ Ïk71ÏËB el‡k - »«≈∆¬≈»∆¿»¿ƒ≈
Úˆa Úˆa Ïk ˙BÁ¯‡ Ôk :¯Ó‡pL ;epnÓ B˙ÓL72 ƒ¿»ƒ∆∆∆¡«≈»¿»…≈«»«

LÙ ˙‡73ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓB‚Â74‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ , ∆∆∆¿≈¿««ƒ≈ƒ…»¿»
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰75‰·eLz ˙BOÚÏ ÔÏÊb‰ ‰ˆ¯Â ,76‡·e , «¿≈»«∆∆¿»»««¿»«¬¿»»

ÂÈÏ‡Ó77‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz - ‰ÏÊb‰ ÈÓc ¯ÈÊÁ‰Â78 ≈≈»¿∆¡ƒ¿≈«¿≈»«»«¬»ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÊBÚ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L79ÔÈÏÁBÓe ∆≈¿«¿ƒƒ∆∆»¿ƒ¬ƒ

ÏÎÂ .ÌÈ·M‰ ÏÚ ‰¯LÈ‰ C¯c‰ ·¯˜Ï È„k ,BÏ¿≈¿»≈«∆∆«¿»»««»ƒ¿»

‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - ‰ÏÊb‰ ÈÓ„ epnÓ Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ∆¿≈«¿≈»≈«¬»ƒ»
epnÓ80. ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

eznyp z` lhep eli`k dhext deey exag z` lfebd lk"
."epnn

בגמרא הוא הדין של א.)מקורו קיט, קמא שם (בבא אבל
בחמסן  גם ושהוא ובנותיו, בניו דם שופך כאילו גם נאמר
את  הרמב"ם הביא לא מדוע להבין וצריך בגרמא, וגם

בגמרא. המשך
בעל  מאדם חפץ לקיחת שפעולת סובר שהרמב"ם אלא
עליו. בעלותו את שמבטל כיון נשמתו כנטילת היא ־כרחו
שבעלותו  שכיון יקח" בעליו "נפש מהפסוק זה ונלמד
נשמתו. כנטילת זה הרי הגזילה ידי על מופקעת זה מחפץ
לבניו  בנוגע הגמרא המשך את הרמב"ם הביא לא לכן
מעשה  גוף על רק דיבר כאן כי ובגרמא בחמס וגם ובנותיו

ישיר. באופן מהבעלים כשגוזל רק שייך וזה הגזילה
תקנת  על הרמב"ם מדבר בה ההלכה, המשך גם יובן בזה
היתה  לא אם כן פי על "ואף במילים ומתחיל השבים,
דמי  והחזיר . . תשובה לעשות הגזלן ורצה קיימת הגזילה
כי  כו'". ממנו מקבלים שאין היא חכמים תקנת הגזילה
של  נשמתו הגוזל נוטל שבגזילה פי על שאף לומר רוצה
תנאים. בשני לשבים תקנה חכמים תקנו זאת בכל הנגזל,
חייב  קיימת הגזילה אם אבל קיימת הגזילה כשאין האחד
עצמה  הגזילה השבת כי גזל אשר הגזילה את להחזיר

לת  דמיה יכולה את כשמחזיר משא"כ מעיקרו העוון את קן
אפשר  אם לכן הנגזל. של הממון הפסד את רק שמתקן
כמו  נשמתו" את "מחזיר כאילו הוא הרי הגזילה להחזיר

הגזילה. לפני שהיתה
מאליו  ובא תשובה לעשות הגזלן שרצה השני, והתנאי
צדדים  שני יש הגזילה עוון בתיקון כי הגזילה דמי והחזיר
תיקן  תשובה הגזלן עושה אם לכן, הגזלן. וצד הנגזל צד
"נטילת  את לתקן אפשר אי כך שבין ומכיון עניינו, את
לו  ומוחלין לו "עוזרין אז הרי איננו, שהחפץ כיון נשמתו"

השבים". על הישרה הדרך לקרב כדי
"לקרב  כדי אם שהרי חשובה, הוראה לומדים זה מדין
על  ימחול שאדם חכמים תקנו השבים" על הישרה הדרך
אחר  יהודי עם שההתעסקות על־אחת־כמה־וכמה ממונו,
באופן  להיות צריכה שבשמים לאביהם ישראל את לקרב
רצון  רק אלא ריווח כוונת כל כאן שאין אצלו שברור

השבים". על הישרה הדרך "לקרב
(.67 'rd 15 'r `"g y"dq 112 'r a"l wlg y"ewl it lr)

קיט.71) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.72)מימרא כל
הנגזל.73) של נפשו כלומר יקח, שעבירת 74)בעליו

חמורה. כה נשרפה.75)הגזילה או שאבדה כגון
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צד:).76) (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם "מעשה
בביתֿהדין.77) הנגזל אותו שתבע פי 78)בלי על אף

ה. הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר
תשובה.79) הגזלנים 80)לעשות את מונע הוא כי

מחזירה  קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור
אם  ב. תשובה. בעל הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים
כגון  לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה
מפני  דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה
אין  דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים. תקנת

והח  מאליו בא אם ממנו, שנאמר מקבלים מקום כל ד. זיר.
שב  שאינו לגזלן הכוונה דמים, משלם שהגזלן בתלמוד,

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) רשות שינוי ר"ל הגזילה, שינויי דיני רבינו בו ביאר

אלו. דברים ופרטי ענין, שינוי או שבח שינוי

.‡˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb‰2BÓk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ «¿≈»∆…ƒ¿«≈∆»¬≈ƒ¿
‰˙È‰L3ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,4Û‡Â ,‰pnÓ ∆»¿»««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿«

ÔÏÊb‰ ˙nL Èt ÏÚ5ÂÈa „Èa ‡È‰ È¯‰Â6BÊ È¯‰ - «ƒ∆≈««¿»«¬≈ƒ¿«»»¬≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ7dÓˆÚa8,ÔÏÊb‰ „Èa ˙Èp˙L Ì‡Â . ∆∆ƒ¿»∆»¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿«««¿»

- ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»
ÈepLa d‡˜9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓc ÌlLÓe ,10. ¿»»¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿««¿≈»

סו.2) הגזילה.3)בבאֿקמא ווי 4)בשעת דאמר "כיון
כג.). (בבאֿמציעא מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון לה

קיא:5) קונה 6)בבאֿקמא גזילה שהלוקח אףֿעלֿפי
ג. הלכה לקמן רשות, ושינוי ביאוש "רשות 7)אותה כי

של  בנו ביד שהגזילה כלומר דמי", לוקח כרשות לאו יורש
שינוי  כאן ואין הגזלן, ביד היתה עדיין כאילו דינה הגזלן,
קונה. אינו לבדו יאוש כי להחזירה, חייב כן ועל רשות

סח.).8) סו. (שם דמיה ולא גופה, רבה,9)הגזילה "אמר
- ודוגמאות "שינוי", המושג הגדרת סו.). (שם קונה" שינוי

ואילך. י הלכה לקמן הגזלן.10)ראה ביד השביחה אפילו

.·‰Ê ÔÈ„Â11‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc12˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ∆ƒ»∆∆¡«¿≈ƒ∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰13e„ÓÏ14‡È‰ Ì‡ : «¿≈»¬∆»»ƒƒ«¿»»¿ƒƒ

d˙B‡ ÌlLÓ - dÏÊbLk15- B„Èa ˙Èp˙L Ì‡Â , ¿∆¿»»¿«≈»¿ƒƒ¿«≈¿»
‰ÈÓc ÌlLÓ16‡ÏÂ ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ . ¿«≈»∆»ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿…

˙Èp˙L17¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L Á·M‰ Ïk ÔÏÊb‰ ‰˜ - ƒ¿«≈»»««¿»»«∆«∆ƒ¿ƒ»««
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È18‰Ê ¯·„Â . ≈¿≈¿«≈∆»ƒ¿««¿≈»¿»»∆

·cÓÌ‰È¯19ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,20BÏ ¯ÈÊÁnLÎe . ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«»««»ƒ¿∆«¬ƒ
Á·M‰ BÏ ÔÈÓL ,‰ÏÊb‰21ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËBÂ22. «¿≈»»ƒ«∆«¿≈ƒ«ƒ¿»

משלם 11) נשתנית ואם בעינה, חוזרת נשתנית שלא שגזילה
מרבו.13)שם.12)דמיה. הפירוש 14)תלמיד את

הנ"ל. עצמה.15)לפסוק הגזילה את גמרא 16)מחזיר
וילדה.17)שם. אצלו ונתעברה פרה גזל כגון
בשעת 18) שהיתה כמו הפרה את מחזיר הוא כלומר,

רחל  וילדה אצלו ונתעברה פרה "גזל הולד. בלי הגזילה
רבינו  צג:). שם (משנה הגזלה" כשעת משלם . . . ונטענה

ו. הלכה לקמן ראה יאוש. בלאחר זו משנה של 19)מפרש
אם 20)החכמים. בתשובה. לחזור הגזלן על להקל כדי

מלחזור  ימנע אצלו, שנולדו הוולדות את גם ממנו נדרוש
להחזיר  עליו היה הדין מצד כי תקנה, הוא זה דבר בתשובה.

קונה. אינו יאוש כי השבח, את לגזלן 21)גם לו מעריכים
הגזילה. אצלו שהשביחה השבח, דמי ונוטל 22)את

שילדה  לפני והחזירה אצלו ונתעברה פרה שגזל כגון דמים,
שם). לקמן (ראה

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ÔÏÊb‰ d¯ÎÓ¿»»««¿»¿»»¿«»»««ƒ∆…
‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L23dÓˆÚa ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -24„iÓ ƒ¿«≈«¿≈»≈»∆∆¿«¿»ƒ«

‰¯ÈÎÓ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰ ;Á˜Bl‰«≈«ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
‰È˙e25Á˜Bl‰ d‡˜ ,‰È˙e ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿ƒ»¿»»«≈«

˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa26. ¿≈¿ƒ¿

אותה.23) קנה לא גופה.24)והגזלן אין 25)הגזילה
ליאוש  קדמה המכירה או למכירה, קדם היאוש אם הבדל,

קטו.). או 26)(שם הקונה לרשות בהיתר הגזילה שעברה
ה  פרק גניבה להלכות השווה שם). (גמרא מתנה המקבל

ג. הלכה

.„¯ÎÓe ,ÁÈaL‰Â ÏÊBb‰27Le‡È ÈÙÏ LÈ¯B‰ B‡28 «≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿≈≈
LÈ¯B‰ ÁÈaL‰M ‰Ó -29‰˜Â ,¯ÎÓ ÁÈaL‰M ‰Óe «∆ƒ¿ƒ«ƒ«∆ƒ¿ƒ«»«¿»»

Á·M‰ ˙‡ L¯BÈ B‡ Á˜BÏ30ÔÓ Á·M‰ ÈÓc ÏËBÂ , ≈«≈∆«∆«¿≈¿≈«∆«ƒ
‰ÏÊb‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ÏÊ‚p‰31ÈÓc ÏËBÂ ÏÊ‚p‰ ¯ÊBÁÂ , «ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»¿≈«ƒ¿»¿≈¿≈

ÔÏÊb‰ ÔÓ Á·M‰32Ì‡ ÔÎÂ .L‡È˙ ‡Ï È¯‰L , «∆«ƒ««¿»∆¬≈…ƒ¿»≈¿≈ƒ
Á˜Bl‰ ÁÈaL‰33ÔÓ Á·M‰ ÏËB - L¯Bi‰ B‡ ƒ¿ƒ««≈««≈≈«∆«ƒ

ÏÊ‚p‰34. «ƒ¿»

צו.).27) (שם רבא של רשות 28)מימרא שינוי כאן ויש
שינוי  בלי שיאוש כשם הדין, מצד קונה שאינו יאוש בלי
לבבאֿקמא  הבחירה בית (ראה הדין מצד קונה אינו רשות

.(273 שם.29)עמוד רבא, בשינוי 30)לשון אותו קנה
ראה  בלבד, ביאוש אותו קונה שגזלן כשם בלבד, רשות
דומה  יאוש ע"י קנין דין אין הגזלן ולגבי ב. הלכה למעלה
נשארים  השבח דמי ראשון, בדין רשות. שינוי של לקנין
יאוש, לפני במכר מהֿשאיןֿכן השבים, תקנת מפני בידיו

הגזלן. מן השבח דמי ונוטל הנגזל את 31)שחוזר כי
יאוש. בלי רשות בשינוי קנה לא עצמה ולא 32)הגזילה

לשבח  היתה השבים תקנת כי השבח, את הגזלן קנה
ב). הלכה למעלה (ראה יאוש שם.33)שלאחר רבא, דברי

של 34) השבח מכר, ואחרֿכך הגזלן השביח שאם כשם
פירש  [לא לקונה. השבח הקונה, השביח אם כך הלוקח;
השבח  דמי את מהגזלן גובה הנגזל אם לוקח בהשביח רבינו

ולכאן]. לכאן פנים ויש ללוקח. ששילם

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÏÊb‰ ¯ÎÓ35Èt ÏÚ Û‡ , »«««¿»¿≈»ƒ««ƒ
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈaL‰L36d¯ÎÓ . ∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ∆∆ƒ¿»∆»¿»»

Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰37ÏÈ‡B‰ - ÁÈaL‰L ¯Á‡ »≈»ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰˜ ,Ï‡¯OÈ B„Èa ‡È‰L ‰ÊÂ Ï‡¯OÈ ÔÏÊb‰Â¿««¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈»»

Á·M‰38B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÊ‚p‰ OÙz Ì‡Â ;39. «∆«¿ƒ»««ƒ¿»≈ƒƒƒ»

בעד 36)שם.35) משלמים הבעלים ואין השבח, עם
שהשביח, ישראל בלוקח רק אותו. קנה לא הגוי כי השבח,
קנה  אם אפילו הנגזל, מן השבח את שנוטל חכמינו אמרו
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שם. גמרא יאוש, לפני הגזילה שלא 37)את רבא בעיית
שם. הגזלן 38)נפתרה, מן ישר שקנה ישראל כדין

ד. הלכה ראה כן 39)והשביח, ועל נפתרה, לא הבעיא
ב  פרק ממון, נזקי הלכות ראה מידו. מוציאים אין מספק

ה. הלכה

.Âe¯‡a ¯·k40B‡ Le‡È ¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L ‰ÏÊb‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ»««≈
,ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,ÔÏÊbÏ Á·M‰ - ˙Èp˙LpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈«∆«««¿»ƒ¿≈«»««»ƒ

‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡41‰¯t ÏÊb ?„ˆÈk .42 ««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈≈∆»≈«»«»»
ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ ‰„ÏiL ÔÈa ,BÏˆ‡ ‰¯aÚ˙Â43ÔÈa ¿ƒ¿«¿»∆¿≈∆»¿»…∆∆¿»«ƒ≈

‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL44ÏÁ¯ ÏÊb ;45‰ÚËÂ46ÔÈa ,BÏˆ‡ ∆¬«ƒ…»¿»»«»≈¿ƒ¿¬»∆¿≈
- dÊÊ‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈa ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ dÊÊbL∆¿»»…∆∆¿»«ƒ≈∆¬«ƒ…¿»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓ ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰47. ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈»
Ì‡Â ;ÔÏÊb ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ - dÊÊ‚e ‰„ÏÈ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»«ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏËBÂ ,BÏ ÔÈÓL - dÊÊ‚ ‡ÏÂ ‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»¿…¿»»»ƒ¿≈«∆«

dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ¯ÈÊÁÓe ,ÏÊ‚p‰ ÔÓ48. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»«¿»

ב.40) בהלכה בו 41)למעלה שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה כגון הוצאה,

צה.42) צג: על 43)שם איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
הגזילה. צה:).44)גבי (שם הגזילה גבי על עדיין והשבח

בצמר.46)שם.45) מחלק 47)נתכסתה הזה הדין את
כבר  שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים: רבינו
ו"משלם  לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על אינו
כבשעת  ריקנית הגזילה את מחזיר פירושו הגזילה", כשעת
ולא  ילדה לא עדיין "ואם ב. גיזות. ובלי ולדות בלי הגזילה
מקבל  והנגזל הגזילה, גבי על עדיין שהשבח כלומר - גזזה"
מקבל  שעליה, הצמר עם הרחל את או העובר עם הפרה את

הצמר. דמי או הולד דמי את אינו 48)הגזלן יאוש כי
רבי  כדעת היא זו הלכה א. הלכה סוף למעלה ראה קונה,
הגזילה, כשעת שמשלם פפא, רב של פירושו ולפי יהודה

צה: שם ילדה. לא ובין ילדה בין הבדל ואין

.Ê˙¯aÚÓ ‰¯t ÏÊb49Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â , »«»»¿À∆∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ,‰eÚË ÏÁ¯ ;‰„ÏÈ»¿»»≈¿»¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»

„ÏÈÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰¯t ÈÓc ÌlLÓ - dÊÊb50ÏÁ¯ ÈÓ„e ¿»»¿«≈¿≈»»»∆∆≈≈¿≈»≈
Le‡È ÈÙÏ Ì‡Â .ÊÊbÏ ˙„ÓBÚ‰51‰pzLpL Ì„˜ B‡ »∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿≈≈…∆∆ƒ¿«»

,ÌÈÏÚa ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ È¯‰ - dÊÊ‚ B‡ ‰„ÏÈ»¿»¿»»¬≈«ƒ¿«¿»∆¿»ƒ
ÔÏÊb‰ „Èa ‰ÚË B‡ ‰¯aÚ˙pL Èt ÏÚ Û‡Â52; ¿««ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¬»¿«««¿»

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰53‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L ‡ÏÂ54 ƒ¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈«¿≈»
ÔÈ„Ú ‡È‰ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a -55·iÁ ÔÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿»∆»ƒ¬«ƒ««ƒ¿««¿»«»

‰ÈÒ‡a56. »√»∆»

שבהלכה 49) הדוגמא את משלימה זו דוגמא צג: שם משנה
ברשות  היה עיבורו מראשית כשהוולד דובר, שם הקודמת.
ברשות  קיים כבר היה כעובר כשהוולד מדובר, כאן הגזלן.
אחרי  הגזלן ברשות העולם לאויר שיצא אלא הנגזל,

הבעלים. הגזלן 50)שנתייאשו כלומר הגזילה, כשעת
את  בדמים ומשלים הפרה, את ומחזיר הוולד את נוטל
שהוא  הפרה דמי ובין לילד העומדת פרה דמי בין ההפרש

עובר. בלי מקרים,51)מחזיר בשני דובר כה עד
אותם  דין רבינו מבאר כעת יאוש. לאחר הגזילה שהשביחה

יאוש. לפני הגזילה כשהשביחה המקרים, וכל52ֿ)שני
מעוברת. היתה כבר אותה כשגזל אם ולפני 53)שכן

תקנת  מטעם לא אף השבח, את אפילו קונה הגזלן אין יאוש
ב. בהלכה כלמעלה שבעיבור 54)השבים. השינוי כי

לקמן  ראה מעשה. שינוי נחשב ואינו קל, שינוי הוא ובלידה
י. אףֿעל55ֿ)הלכה הגזילה, על החוזקית הזכות לבעלים

הגזלן. בבית שהיא אפילו 56)פי תאבד הבהמה אם
כלומר  לשלם, הגזלן חייב טבעית, מיתה שמתה כגון באונס,
את  קונה אינו זאת בכל שלו, היתה כאילו מפסיד הוא

השבח.

.Á·b57ÏÊ‚ B‡58eL‡È˙pL ¯Á‡ Á·ËÂ LÈc˜‰Â , »«»«¿ƒ¿ƒ¿»«««∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰59‰ÚMÓ ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - «¿»ƒ¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ»»

„·Ïa dLÈc˜‰L60¯kO ‡ËBÁ ‡‰È ‡lL È„k ,61; ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈∆…¿≈≈ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÚL „Ú ‰·b ˙ÚMÓ ‰È˙Bf‚Â ‰È˙B„ÏÂ ÏÎÂ¿»¿»∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈»«¿«∆¿≈

ÌÈÏÚa ÏL -62. ∆¿»ƒ

נה:57) (בבאֿקמא 58)גיטין הקדש הקדישם ובשניהם
הקדשו 59)סז.). אין הבעלים, שנתייאשו לפני הקדיש אם

סח:). (שם שלו אינה הגזילה או שהגניבה מכיון הקדש,
יח 60) פרק לחםֿמשנה [ראה השם ובשינוי ביאוש שקנאה

חולין  היתה קודם כי יד]. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
שבח  לענין ברשותו אינה אבל עליה. קודש שם ועכשיו
למעלה  הקדיש, שלא בגזלן כמו הבעלים, שנתייאשו משעה
בהקדיש  אבל השבים, תקנת בו עשו ששם מכיון ב, בהלכה
ט). להלכה מגידֿמשנה (ראה השבים תקנת בו אין

קנה 61) לא הדין מצד כי נה: גיטין הגמרא, דברי אלה
אינו  בלבד יאוש כי יאוש, לאחר אפילו השבח, את הגזלן
סוף  למעלה (ראה לגזלן השבח - השבים תקנת ומפני קונה,

א). [קשה 62)הלכה יאוש. שלאחר והוולדות הגיזות גם
המגידֿ של פירושו עלֿפי כאן רבינו דברי להבין מאוד
חוטא  יהא שלא "כדי הטעם בפירוש אומר רבינו משנה.
היינו  לגמרי, אחר נימוק יוצא המגידֿמשנה ומדברי נשכר",
יינתן  לא שהשבח מפני השבים, תקנת שייך לא שבהקדיש
הכל  הלא נשכר? החוטא מה לתמוה: יש ועוד לגזלן.
התמיהות  כל את לסלק וכדי כאן. ראב"ד ראה  להקדש?
הכוונה  "וטבח" כאן: רבינו שכתב שמה לפרש, נראה
(בגיטין  בחוץ קדשים שחיטת עוון על ועבר בחוץ, לשחט
ענוש  וכו' בחוץ עלה, תני נאמר: זו, הלכה מקור ששם נה:
מיותרת, "וטבח" המלה הרי כן, תאמר לא שאם כרת),
אלא  וחמשה ארבעה בדין כאן עוסקים אנו אין שהלא
לשון  אחר נגרר שרבינו לומר תרצה ואם גזילה; בשבח
ודאי  אלא מכר". "או המלים השמיט למה קשה  המשנה,
שם: אמרו זה ועל וכו'", עלה "ותני להמובאה: התכוון
והפירוש  רבינו. של נימוקו ומכאן נשכר", חוטא יהא "שלא
גזילה, עוון על נוסף כרת עוון על שעבר הזה שהחוטא הוא,

השבים]. מתקנת יהנה לא

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·La64, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆««»≈≈»
˙B„ÏÂe ˙Bfb ÔB‚k65‰LeÁk ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ»¿»¿»

dÓhÙe66Á·L ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËB Le‡È ÈÙÏ elÙ‡ - ƒ¿»¬ƒƒ¿≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆«
Ìeht‰67Ba LiL Á·MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿≈…«≈»∆ƒ∆«∆≈

.‰‡ˆB‰»»
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לאחר 63) ובין יאוש לפני בין גזילה בשבח הבדל שיש
בדמים.64)יאוש. לגזלן עלה עליהם 65)שלא שמדובר

צג: שם ובגמרא סה.66)במשנה ההפרש 67)שם את
שפטמה. לאחר הפרה דמי לבין שפטמה לפני הפרה דמי בין
"אני  פירוש שקלת?" ואת פטימנא "אנא לטעון: יכול הוא
גניבה  הלכות וראה (שם, תקח?" ואתה כסף, ואוציא אפטם

יא). הלכה א פרק

.ÈÈepL68B˙i¯·Ï ¯ÊBÁ‰69ÈepL BÈ‡ -70?„ˆÈk . ƒ«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÓÒÓa Ô˜a„Â ÌÈˆÚ ÏÊBb‰71- ‰·z Ô‰Ó ‰OÚÂ «≈≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»»≈∆≈»

˙BÁeÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô˜¯ÙÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÈepL BÈ‡≈ƒ∆¬≈∆¿»¿»¿»¿¿ƒ
eÈ‰Lk72. ¿∆»

זה,68) בפרק הראשונה שבהלכה הרישא את שבאר לאחר
רבינו  מתחיל הגזלן, ביד נשתנתה שלא גזילה על המדברת
הגזלן. ביד שינוי בדין העוסקת הסיפא, את לבאר

שמלפני 69) הקודם למצבו החפץ את להחזיר שאפשר
להחזיר 70)השינוי. וחייב הגזילה, את קונה הגזלן ואין

עצמה. הגזילה העצים.71)את את לשנות שם 72)בלי
צג:

.‡È¯ÙÚ ÏÊb73‰˜ ‡Ï - ‰·Ï e‰‡OÚÂ74Ì‡L ; »«»»«¬»»¿≈»…»»∆ƒ
˜„È75k ¯ÙÚ ¯ÊÁz ,‰·l‰ÏL ÔBLÏ ÏÊb .‰˙È‰L »…«¿≈»«¬…»»¿∆»¿»»«»∆

˙ÎzÓ76CÈzÈ Ì‡L ;‰˜ ‡Ï - ÚaËÓ e‰‡OÚÂ «∆∆«¬»»«¿≈«…»»∆ƒ«ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙È‰Lk ÔBLÏ ¯ÊÁÈ ÚaËn‰««¿≈««¬…»¿∆»¿»¿≈…«≈»∆

צו:73) שם פפא, רב של את 74)מימרות ומחזיר
הנגזל. מן השבח את ונוטל דק.75)הלבינה, דק יכתוש

לשון.76) בצורת מאורך מתכת גוש

.·ÈÏ·‡77ÌÈˆÚ ÏÊBb‰78Ôˆˆ˜e ÔÙLÂ79˜˜Á B‡ ¬»«≈≈ƒ¿»»¿»»»«
Ô‰a80Bˆt B‡ BÚ·ˆe ¯Óˆ ÏÊbL B‡ ,ÌÈÏk Ô‡OÚÂ81 »∆«¬»»≈ƒ∆»«∆∆¿»ƒ¿

BaÏÂ82ÈÂË ÏÊbL B‡ ,83‰·Ï ÏÊbL B‡ ,„‚a e‰OÚÂ ¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆∆»«¿≈»
¯ÙÚ d‡OÚÂ84Ô˙zÒÂ ÌÈ·‡ B‡ ,85ÔÎÈz‰Â ˙BÚÓ B‡ , «¬»»»»¬»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»

- ˙B¯Á‡ ˙BÚÓ ÌOÚÈ Ì‡L ;B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆ƒ«¬≈»¬≈
Ô‰ ˙BL„Á ÌÈt86.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¬»≈¿≈…«≈»∆

לברייתו.77) חוזר השינוי אין הבאות, הדוגמאות בכל
צג:78) לברייתו.79)שם חוזר שאינו שינוי זהו
קיבול.80) ובית חלל בהם את 81)עשה באצבעות הפריד

אותן. וניקה הצמר כיבוס 82)שערות עלֿידי הלבינו
מיוחד. מה 83)וטיפול להסביר [קשה חוטים עשוי צמר

הבגד  גם הרי תיבה, שעשאם עצים ובין בגד ועשאו טווי בין
וכסףֿמשנה]. לחםֿמשנה ראה לפרק. צו:84)אפשר שם

והחליקן.85) שגזל.86)תקנן המעות אותן אלה ואין

.‚È˙BÚÓ ÏÊBb‰87˙BLÈ88ÔÙLÂ89‡Ï - ÔLcÁÂ «≈»¿»¿»»¿ƒ¿»…
˙BÚÓ ÏÊb .eÈ‰Lk ÔÈ¯ÊBÁÂ ÔÈMÈ˙Ó È¯‰L ;‰»̃»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆»»«»

ÌMÈÂ ÌÈL„Á90ÌÈt - ÌLcÁÈ Ì‡L ;‰˜ - ¬»ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿«¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BL„Á91Ï˜c ÏÊb .92¯aÁÓ93˜e‰˜ ‡Ï - Bˆˆ94, ¬»≈»«∆∆¿À»¿»…»»

˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ B˙¯k elÙ‡Â95˙B¯B˜ e‰OÚ ;96- «¬ƒ¿»À¿À¿»»
‰˜97. »»

והשחירו.88)שם.87) וניקן.89)משומשות החליקן

ישנות.90) אותן וניכרת 91)עשה הן, אחרות אלה מעות
בשעת  שהיו כמו להיות יחזרו לא ולעולם ההתיישנות, בהן

צו.92)הגזילה. דקל,94)לקרקע.93)שם היה כי
ולא  בשמו לא נשתנה ולא שנקצץ, לאחר גם דקל ונשאר
עצמו. הדקל את להשיב הגזלן חייב כן על במראהו.

נקראות 95) שעדיין מפני קנה שלא הטעם טבעות. טבעות,
דקל. של וישלם 97)לבנין.96)חוליות מעשה , בשינוי

כשהשינוי  רק קונה מעשה שינוי הכלל, [זה בלבד. דמים
המעביר  ממש, שינוי זה אין לאו, ואם השם, לשינוי גורם
אמורים, אלה דברים במה הגזלן. של לרשותו הגזילה את
אבל  שנקצץ, דקל כגון: הגזילה, בגוף ממש שינוי כשאין
השם, נשתנה כשלא אפילו קונה הגזילה, בעצם ממשי שינוי
אףֿעלֿפי  איל, ונעשה טלה או שור ונעשה עגל כגון:

שור  קרוי יומו בן שור קנה שאמרו: השם, שינוי כאן ואין
לה:]. בבאֿקמא אילעא כדרבי בעצמותו, השינוי מפני

.„È˙BÏB„b ˙B¯B˜ ÏÊb98‰˜ ‡Ï - ˙BpË˜ Ô‡OÚÂ99; »«¿«¬»»¿«…»»
˙BÁeÏ Ô‡OÚ100ÌÓL ‰pzLpL „Ú101ÏÊb .‰˜ - ¬»»«∆ƒ¿«»¿»»»»«

·ÏeÏ102‰˜ - ÂÈÏÚ „È¯Ù‰Â103ÌÈÏÚ ÏÊb .ÌÈÏÚ‰ »¿ƒ¿ƒ»»»»∆»ƒ»«»ƒ
‰iÙeÁ Ô‡OÚÂ104‰˜ -105‰ÏË ÏÊb .106‰OÚÂ «¬»»ƒ»»»»«»∆¿«¬»

ÏÈ‡107B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ - ¯BL ‰OÚÂ Ï‚Ú ,108 «ƒ≈∆¿«¬»¬≈∆ƒ¿»
e‰˜Â109‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,110‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿«≈ƒ¿««¿≈»¿««ƒ∆…

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙111. ƒ¿»¬«¿»ƒ

עליהן.99)שם.98) "קורות" שם עדיין כי
עליהם.101)קרשים.100) נקרא "קורה" שם ואין
הדקל.102) "עלים"103)ענף נעשו כי מעשה, בשינוי

להיות  ישובו לא ולעולם "לולב", ולא עלים ונקראים
לאחר 104)"לולב". הבית, את בו לכבד מטאטא כעין

לשנים. העלים את פעם 105)שחילק ואף מעשה, בשינוי

"עלים". להיות ישובו שנה.106)לא בן עד צעיר כבש
שם 107) ומעלה, אחד ויום חודש שלושהֿעשר מבן כבש

מעשה 108)צו: עלֿידי בא לא זה ששינוי אףֿעלֿפי
סה:).109)הגזלן. (שם גופו נשתנה ראה 110)כי

א. ושינו 111)הלכה יאוש, בלי אף קונה מעשה שינוי כי
מעשה. כשינוי חשוב - לאיל ומכבש לשור מעגל בגוף

.ÂË˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - B¯aLÂ ÈÏk ÏÊb112‡l‡ ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»∆»
ÂÈÓc ÌlLÓ113eˆ¯ Ì‡Â .ÔÏÊb ÏL ¯e·M‰ ÈÏk‰Â , ¿«≈»»¿«¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»

ÔÈÏËB - ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈÏÚa‰114ÌlLÓe , «¿»ƒƒ…«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
ÌÈÏÚaÏ ‡È‰ ‰wz BfL ;˙Át‰115- eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¿»∆«»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ…»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô„Èa ˙eL¯‰116. »¿¿»»¿≈…«≈»∆

והגזלן 112) הכלי, שברי את הנגזל שיקבל אומרים אין
הכלי  דמי לבין השבור הכלי דמי בין ההפרש את לו יוסיף
טו. הלכה א פרק גניבה הלכות וראה יא.). (שם השלם

שלם.113) כלי גזלן.114)של של דין 115)בעלֿכרחו
הבעלים. לטובת תוקן לגזלן, שמין שאין כגון 116)זה,

ומתה. בהמה גזל

.ÊË˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb117‰¯˜e‰Â118Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆…ƒ¿«≈¿¿»««ƒ
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL119˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¬≈∆∆

ÚaÏÌeÏk da ÔÏÊbÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ120ewz ‡lL .121 «¿»ƒ¿≈««¿»»¿∆…ƒ¿
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קסז dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - '`Îxc` f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙Bfb ÔB‚k ‡l‡ Le‡È ¯Á‡ Á·M‰ ˙‡ ÔÏÊbÏ««¿»∆«∆«««≈∆»¿ƒ
˙B„ÏÂe122˙¯ÊBÁ ‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯˜i‰ Á·L Ï·‡ ; ¿»¬»∆««…∆ƒ»¿»«¿≈»∆∆

‰ÈÈÚa123.da ‰ÎBÊ BÈ‡ , ¿≈∆»≈∆»

בעין.117) להחזירה הגזלן בבא118ֿ)וחייב סה. שם
מג. שתקנת 119)מציעא שמפני ב, הלכה למעלה ואמרנו,

לגזלן. יאוש שלאחר השבח שייך לא 120)השבים אף
המחיר. שבעליית שאם 122)החכמים.121)השבח

שימנע  לחשוש, יש והוולדות, הגיזות את הגזלן מן יקחו
בתשובה. קיימת,123)מלחזור אינה הגזילה אם אבל

היוקר, שבח את הגזלן ישלם לא מאליו, הכלי נשבר כגון
פרק  לקמן ראה שם. (גמרא שנתייקר לפני הכלי  דמי אלא

א). הלכה ג

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שהוזלה או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר

חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה
השואל  לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון והמשתמש
אינם  ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא

לגזול. מתכוונים

.‡˙È·Á ÏÊBb‰2‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL «≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈«¬≈ƒ»»
:‰Úa¯‡a ‰„ÓÚÂ BÏˆ‡ ‰¯˜e‰Â ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa ¯È„ƒ»ƒ¿««¿≈»¿¿»∆¿¿»¿»¿«¿»»

d˙B‡ ‰˙L B‡ ˙È·Á‰ ¯aL Ì‡3d˙ B‡ d¯ÎÓ B‡ ƒƒ≈∆»ƒ»»»¿»»¿»»
˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰¯˜e‰L ¯Á‡ ‰zÓa¿«»»««∆¿»¿«≈«¿»»ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰‡ˆB‰4dÁÈp‰ el‡L ;5˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ , »»ƒ»»∆ƒƒƒ»»¿»∆∆
dÓˆÚa6‰ÈÏ‡Ó ‰¯aL .7,¯Èc ÌlLÓ - ‰„·‡ B‡ ¿«¿»ƒ¿¿»≈≈∆»»¿»¿«≈ƒ»

.‰ÏÊb‰ ˙ÚLkƒ¿««¿≈»

סה.2) שם.3)בבאֿקמא בגמרא מובאות אלה דוגמאות
שם 4) [בגמרא אותה. מכר או החבית את ששבר בשעה

שאם  נראה, רבינו מדברי בדין". העמדה "כשעת אמרו:
אינו  - בדין העמדה ובין העולם מן ההוצאה  בין הוקרה

התוספת]. אצלו.5)משלם היוקר 6)שלימה ושבח
כשהוא  כן, על טז. הלכה ב פרק למעלה ראה לבעלים,
נוספים, דינרים שלושה גוזל הריהו החבית, את משבר
ארבעה  משלם כך משום הגזילה. שבשעת הדינר מלבד

בלבד.7)דינרים. הגזילה על אלא הגזלן את לחייב ואין
הגזילה. כשעת דינר משלם כן על

.·‰ÂL ‰˙È‰8‰‡ˆB‰ ˙ÚL·e ,‰Úa¯‡ ‰ÏÊb‰ ˙ÚLa »¿»»»ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿«»»
¯Èc ÌÏBÚ‰ ÔÓ9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ -10, ƒ»»ƒ»¿«≈«¿»»ƒ¿««¿≈»

d‡˙L B‡ d¯aML ÔÈa11‰„·‡ B‡ ‰¯aLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿»¿»»≈∆ƒ¿¿»»¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.8) ובבאֿמציעא שם, הוזל.9)גמרא היין מחיר כי
שם.10) גמרא הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל
כשהוקרה11) הקודמת, ארבעה בהלכה משלם החבית,

ופעם  דינר פעם פעמיים, גזל כאילו שנחשב מכיון דינרים,
אבל  החבית. את ששיבר בשעה היוקר שבח דינרים, שלושה
חבית  הבעלים מן גזל הרי החבית, כשהוזלה זו, בהלכה
משלם  הוא כן על דינרים, ארבעה שגזלה, בשעה שמחירה

דינרים. ארבעה

.‚ÏÊBb‰12Ï˙BÁ13,ÌÈ¯Óz ÌÈMÓÁ Ba LiL «≈»∆≈¬ƒƒ¿»ƒ
,‰ÚL˙a ¯ÎnÈ ˙Á‡k Blk Ï˙BÁ‰ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈«»À¿««ƒ»≈¿ƒ¿»
ÌlLÓ BÈ‡ - ‰¯OÚa ¯ÎnÈ ˙Á‡ ˙Á‡ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈««««ƒ»≈«¬»»≈¿«≈

‰ÚLz ‡l‡14˙Á‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»«¬ƒ««
˜ÈfÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯ÎBÓ È˙ÈÈ‰ ˙Á‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ««»ƒƒ≈¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…«≈
Lc˜‰a Ï·‡ ;ËBÈ„‰ ÈÒÎa ,‰Êa16‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ »∆¿ƒ¿≈∆¿¬»¿∆¿≈≈≈∆»

‰¯OÚ ÌlLÓ17. ¿«≈¬»»

צט:12) הלחים,13)בבאֿמציעא הפירות בו ששמים כלי
ה. משנה טז, פרק כלים של 14)השווה חותל גזל הוא כי

בלבד. תשעה הוא ששוויו אחת, בבת תמרים חמשים
ראה 15) קמעוני. מחיר לפי לשלם עליו מחמירים שאין

יד. הלכה ד, פרק ממון נזקי ההקדש 16)הלכות מן הגוזל
שם. גמרא המזיקו, מחמירים.17)או בהקדש כי

.„‰Ó‰a ÏÊb18‰È˜Ê‰Â19‰LÁk B‡20BÈ‡L LÁk »«¿≈»¿ƒ¿ƒ»»¬»««∆≈
BÎÈ‰ÏÚz ˙‡eÙ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ‡ÏÁ ÔB‚k ,¯ÊÁÏ Ï21, »«¬…¿√»ƒ∆≈»∆¿«¿»»

˜cÒÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡22CÏn‰ BÏÒt B‡23ÏÊbL B‡ , ∆»««¿≈«¿ƒ¿«¿»«∆∆∆»«
Ôlk e·È˜¯‰Â ˙B¯t24ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ÏÊbL B‡ ,25È¯‰ - ≈¿ƒ¿ƒÀ»∆»««ƒ¿∆¿ƒ¬≈

B¯aLÂ ÈÏk ÏÊbL ÈÓk ‰Ê26‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,27. ∆¿ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿¿«≈ƒ¿««¿≈»
¯ÊÁÏ ¯LÙ‡L LÁk eLÁÎÂ ˙BÓ‰a ÏÊb Ì‡ Ï·‡28, ¬»ƒ»«¿≈¿»¬««∆∆¿»«¬…

eÈ˜Ê‰Â ÌÈ„·Ú ÏÊbL B‡29ÏÒÙÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡ , ∆»«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»««¿≈«¿ƒ¿«
ÏÊbL B‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«

Ì˙ˆ˜Ó e·È˜¯‰Â ˙B¯t30˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z B‡ ,31B‡ , ≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿ƒ¿»
ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ÏÊbL32‰„·ÚÂ ‰Ó‰a B‡ , ∆»«»≈¿»«»»«∆«¿≈»¿∆∆¿»

‰¯·Ú da33·¯wlÓ ‰ÏÒÙ B‡ ,34‰‡ˆBÈ ‰˙È‰L B‡ , »¬≈»ƒ¿¿»ƒƒ»≈∆»¿»¿»
Ï˜q‰Ï35BÏ ¯ÓB‡ -36EÈÙÏ ElL È¯‰ :37¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ»≈≈¬≈∆¿¿»∆«¬ƒ

dÓˆÚa d˙B‡38. »¿«¿»

צו:18) בבאֿקמא שאינו 19)משנה שינוי היא וזקנה
שם.20)חוזר. גמרא ארוכה.21)רזתה, מעלים שאינם

השימוש.22) מן יצא ועלֿידיֿזה ציוה 23)ונבקע, המלך
צז. שם גמרא השימוש, מן זה מטבע גמרא 24)להוציא

צח: לתיקון.25)שם ניתן שאינו קלקול זה גם
דמיה.26) אלא עצמה הגזילה את מחזיר שאינו
צו:27) שם את 29)ולהבריא.28)משנה מחזיר

דין  תורה בדין כי שם, מאיר רבי דעת זוהי עצמם. העבדים
נקנית  ואינה נגזלת אינה שקרקע וכשם קרקע, כדין העבד
קנוי  אינו העבד כך קיימת, הבעלים ברשות אלא לגזלן,
הרי  לנגזל: הגזלן אומר כן על לבעלים. שייך אלא לגזלן
שם: אמר שרב מפני רבנן, נגד מאיר כרבי [פסק לפניך שלך

מאיר]. כרבי צח:30)הלכה באכילה,31)שם ואסורה
גופה  התרומה אבל מועטים. ודמיה מוגבל ההנאה היתר וגם
לא  - הבאות הדוגמאות ביתר וכן במאומה, נשתנתה לא

הגזילה. גוף בהנאה.32)נשתנה כגון 33)ואסור
למזבח. להקריבה ואסור על 34)שנרבעה, לקרבן נפסלה

[ואפילו  שבעין. בדוקין כגון ניכר, בלתי מום עלֿידי המזבח
כל  לא כי פטור, - המום את בידים הטיל הגזלן אם
כלום]. הפסידו ולא המזבח, על להיקרב עומדים השוורים

עדים 35) עלֿפי נרבעה או רבעה או אדם שהמיתה כגון
ט, הלכה יא פרק ממון נזקי [בהלכות לסקילה. דינה ונגמר
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מה  סותר וזה מוחזר, אינו השומר החזירו שאם רבינו, פסק
וצריך  בדוחק, ליישב שטרח לחםֿמשנה ראה כאן. שכתב

לנגזל.36)עיון]. נשתנתה.37)הגזלן לא הגזילה כי
מאומה.38) שוה ואינה בהנאה, אסורה אם אפילו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Lk40Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ«¿≈»¬»
‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡ ‰„·‡ B‡ ‰ÏÊb‰ ‰Ù¯O Ì‡ƒƒ¿¿»«¿≈»»¿»««∆∆∆¿»«¬»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -41CÎÈÙÏ .42, «»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿««¿≈»¿ƒ»
Ba ¯Ùk Ì‡43‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡44ÚaLÂ45·iÁ - ƒ»«««∆∆∆¿»«¬»»¿ƒ¿««»

ÌL‡Â LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÏ46. ¿«≈∆∆¿…∆¿»»

לפניך.39) שלך הרי לו: שגזל,40)שאומר כעין והריהי
. . ." כלום. שוה שאינה אףֿעלֿפי נשתנתה, לא שהרי
תרומה  . . . ונפסל מטבע גזל אמרו, מכאן שגזל, כעין יחזיר
עבירה  בה ונעברה בהמה הפסח, עליו ועבר חמץ ונטמאת,

צח: שם גמרא לפניך", שלך הרי לו אומר . . ואז 41).
קה. שם כסף. ושוה מותרת היתה קה:42)הרי קה. שם

גזלתי.43) לא ואמר: שגזל שלא 44)בדבר אףֿעלֿפי
כלום. שוה הגזילה היתה לא זו בשעה כי ממון, כפר

א,46)לשקר.45) (ויקרא בתורה המפורש לדין בהתאם
בהנאה, שנאסר אחרי נאבד או נגנב שאילו מכיון כֿכו),
כפירתו  על וחייב ממון הוא הרי לשלם, מחויב הגזלן היה
הגזילה, מדמי מארבעה אחד - חומש ואשם. וחומש קרן
חמישית  רק היא לקרן, הזו התוספת את שמצרפים ואחרי

מלבר'. 'חומש נקרא זה התלמוד ובלשון הכולל. הסך

.Â‰Ó‰a ÏÊBb‰47‰ÈÏÚ ·Î¯ B‡ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‡OÂ «≈¿≈»¿»»»∆»«»»«»∆»
,‰ÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ da L„ B‡ L¯Á B‡»«»»¿«≈»∆¿∆¡ƒƒ¿»∆»

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡48ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ∆»«¿…«¬∆≈«»¿«≈
d„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk49dLÈÁÎ‰ ‡ÏÂ50Ì‡Â . ¿∆¬≈…ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÏÊ‚Ï ‰Ê Ì„‡ ˜ÊÁ‰51˜LÚÏ B‡52ÌÈOÚÓ ˙BOÚÏ B‡ À¿«»»∆ƒ¿…«¬…«¬«¬ƒ
el‡53B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt54elÙ‡Â , ≈««««««¿ƒ«¬ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa55ÔÈÓLÂ ,56¯ÎO‰57Á·M‰ B‡ ¿»»»∆¿»ƒ«»»«∆«
‰Ó‰aa ÁÈaL‰L58.ÏÊ‚pÏ ÌlLÓe ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿«≈«ƒ¿»

צו:47) תגזול.48)בבאֿקמא נזק.49)לא לה גרם לא
הלכה 50) (ראה לחזור יכול שאינו כחש הכחישה לו בגופה.

הגזילה. כשעת משלם היה זה 51)ד), שאדם ידוע ואם
ד.52)גוזל. הלכה א פרק למעלה לחרוש,53)ראה

שלו. שאינן בבהמות וכו' אותו 54)לדוש מחייבים
מלשלם. פטור הדין שמן אףֿעלֿפי אףֿעל55ֿ)לשלם,

סנהדרין  (השווה לארץ בחוצה קנסות דיני דנים שאין פי
את  שקנס צו:), (בבאֿקמא נחמן מרב לומדים זה דין לא:).
ולהפריש  סייג לעשות כדי בבבל, שהיה אףֿעלֿפי הגזלן,

העבירה. מן שנשא 57)ומעריכים.56)אדם במקרה
עליה. רכב או משא הגזלן 58)עליה על שחרש. במקרה

השבח, כל (לא מהחרישה כתוצאה שבא השבח את לשלם
בגמרא). שם עיין בשבח, חלק יש לקרקע גם כי

.ÊÛ˜Bz‰59‡ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚÂ B¯·Á ÏL Bc·Ú «≈«¿∆¬≈¿»»¿»»¿…
BÏha60Ì„‡Ï BÏ ÁBpL ;¯eËt - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ ƒ¿ƒ¿»»«∆∆»∆«¿»»

Bc·Ú ÏËaÈ ‡lL61- ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â . ∆…ƒ»≈«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»«∆∆
BÏ ÌlLÓ62.ÏÚBÙk ¿«≈¿≈

צז.59) בבאֿקמא רב, בשם מימרא בחזקה, לוקח
זו.60) מלאכה שלא 61)עלֿידי כדי בטל, ילך שלא

הסכים  כאילו זה כי התוקף, פטור כן על  לבטלה. יתרגל
שם. גמרא לכך. העבד מלאכת 62)בעל שכר לבעלים

מלאכה  בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת, בהלכה העבד.
לא  ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו הבדיל לא פטור,
פטור  המקרים שבשני ומשמע אחרת, ממלאכה בטלה
אבל  לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה משעת כי הגזלן,
וברשות  ד), הלכה למעלה (ראה נגזל ואינו כקרקע דינו עבד
מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד, הוא הבעלים
חילק  לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם שגרם במקרה
נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה בגזל רבינו
(למעלה  לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא דעתו הרי

ז)]. ב, הלכה ב פרק

.ÁB¯·Á ÏL B˙ÈÙÒ Û˜Bz‰63:‰Î‡ÏÓ da ‰OÚÂ «≈¿ƒ»∆¬≈¿»»»¿»»
Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡¯ÎO64‰˙Át ‰nk ÔÈÓL -65 ƒ≈»¬»¿»»»ƒ«»»¬»

˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡ :¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ‡È‰ Ì‡Â ;ÌlLÓe¿«≈¿ƒƒ¬»¿»»ƒ»«»¿«
˙e¯ÈÎO66˙eL¯a ‡lL „¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ -67‰ˆ¯ Ì‡ , ¿ƒƒ¿»«∆…ƒ¿ƒ»»

d¯ÎO ÏhÏ ÏÚa‰68d˙Át ÏhÏ ‰ˆ¯ ,ÏËB -69- «««ƒ…¿»»≈»»ƒ…¿»»
ÏËB70˙Át‰ Ô˙B - ÏÊb ˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡Â ;71ÔÎÂ . ≈¿ƒ»«»¿«»≈≈«¿»¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk72. …«≈»∆

שם.63) הבעלים.64)מימרא של הפרטי לשימושם אלא
פחת 65) השימוש. לאחר הספינה ערך ירד בכמה מעריכים

ובין  השימוש, שכר על עולה הוא אם בין התוקף, משלם זה
עשויה  אינה שהספינה מכיון השימוש. משכר פחות הוא אם
משלם  אינו במטלטלין וגזלן גזלן, כדין התוקף דין לשכר,

הגזילה. כשעת אלא ו) הלכה (ראה לעשות 66)שכר
שכרה. ולשלם היה 67)מלאכתו הבעלים, ברשות ירד לו

על  עולה שהפחת במקרה אף בלבד, הספינה שכר משלם
הפחת.68)השכר. על עולה שהשכר במקרה

השכר.69) על עולה שהפחת אפשר 70)במקרה ואי
שהספינה  אףֿעלֿפי שכר, לקבל הספינה בעל את להכריח

רשות. ממנו נטל שלא מכיון לשכר, אם 71)עשויה אפילו
הגזילה. כשעת המשלם גזלן כדין הפחת, על עולה השכר

בפירוש 72) אחרון כלשון פסק להשכיר. העשויים כלים
ושמואל. רב דברי

.ËB¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰73¯ˆÁ d˙B‡ Ì‡ :BzÚcÓ ‡lL «»«¬«¬≈∆…ƒ«¿ƒ»»≈
¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡74, ≈»¬»¿»»≈»ƒ¿«¬»»

,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ¯kOÏ ¯c‰ ‰Ê C¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆∆∆«»ƒ¿…»¿«¿
‰fL75¯ÒÁ BÈ‡ ‰ÊÂ ‰‰76‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰ Ì‡Â ; ∆∆∆¡∆¿∆≈»≈¿ƒ∆»≈¬»

‰Ê C¯c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎOÏ77CÈ¯ˆ - ¯kOÏ ¿»»««ƒ∆≈∆∆∆ƒ¿…»ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰L ,¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï78. ¿«¬»»∆¬≈ƒ¿»

כא.73) כ: שכר.74)בבאֿקמא לו הדר.75)לשלם
הדר 76) של ההנאה לא הדר. פטור כך משום החצר, בעל

לא. או חסר החצר בעל אם בזה, תלוי אלא הקובעת, היא
החצר  בעל ואם שם, יוחנן רבי בשם כהנא ורב רב דעת זוהי

הד  והשחיר חדש בית שהיה כגון הקירות,חסר, את ייר
לשכר, עשויה שאינה בחצר אפילו השכר, כל את ישלם

כאן. מגידֿמשנה הדר.77)ראה ממנו 78)של שמנע
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פסק  כך ההפסד. דמי את לשלם ועליו לאחרים, מלהשכיר
הרי"ף.

.ÈBÏ ‰È‰L ÈÓ79¯Óˆ80ÌÈnÒÂ81ÔÈÈe¯L82‡·e , ƒ∆»»∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
ÌlLÓ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ÔÈnqa ¯Óv‰ Ú·ˆÂ „Á‡∆»¿»««∆∆««»ƒ∆…ƒ««¬≈¿«≈

¯Óva „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ83Á·L BÏ ·MÁÓ BÈ‡Â , ¿≈«∆ƒ¿ƒ«∆∆¿≈¿«≈∆«
¯Óv‰ Èab ÏÚL ÔÈnÒ84‰Ó ÈÓc ˜fp‰ OÙz Ì‡Â . «»ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ»««ƒ»¿≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈnq‰ ÔÓ B¯qÁM85. ∆ƒ¿ƒ««»ƒ≈ƒƒƒ»

קא.79) ומוכנים 82)צבעים.81)לבן.80)בבאֿקמא
מדמי 83)לצביעה. פחות שוה זה בצבע הצבוע הצמר אם

דמי  את אבל בצמר, ההפסד את לו משלם לבן, צמר
הצבעים  הרי לטעון: יכול כי משלם, אינו שחסרו הצבעים

שלך. הראב"ד 84)בצמר של דבריו מקבל [המגידֿמשנה
ולכתוב: לתקן וצריך רבינו, בדברי נפל ששיבוש האומר
אומר  כלומר, הצמר", גבי שעל סמנים שבח לו "ומחשב

הצמר]. על נמצאים שלך צבעים שלא 85)לו: בעיא זוהי
אינו  הצובע התחתונה, על התובע יד כן ועל שם, נפתרה
נמצאים  הצבעים לטעון: יכול כי הצבעים, דמי לשלם חייב
יכול  כי מידו, מוציאים אין הניזק תפס אם אבל שלך, בצמר
עכשיו  כסף, שווים היו בעין, הצבעים היו לו לטעון:

ממני. אבדתם

.‡ÈÔB„wÙa „È ÁÏBM‰86B‡ BÓˆÚa „È ÁÏML ÔÈa , «≈«»¿ƒ»≈∆»«»¿«¿
Ba „È ÏÚ87ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - BÁeÏLe Bc·ÚÂ88·iÁ˙Â ; ««¿¿«¿¿¬≈∆«¿»¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a89.ÌÈÏÊb‰ Ïk ÔÈ„k ,B˙eL¯a ‰ÏÊb‰ ˙OÚÂ , ¿√»»¿«¬»«¿≈»ƒ¿¿ƒ»««¿»ƒ
„È ÁÏLÏ ·LÁ90„Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ÔB„wÙa »«ƒ¿…«»¿ƒ»≈«»¿«¬»«

„È ÁÏLiL91Èt ÏÚ Û‡ .Ba ·iÁ˙ „È ÁÏMMÓe . ∆ƒ¿«»ƒ∆»«»ƒ¿«≈««ƒ
ÌeÏk epnÓ ¯qÁ ‡lL92ÌB˜nÓ ÔB„wt‰ ÏË ‡l‡ , ∆…ƒ≈ƒ∆¿∆»»««ƒ»ƒ»

B˙eL¯a ÌB˜ÓÏ93„È Ba ÁÏLÏ È„k94‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿…«»¬≈∆
·iÁ95.ÔB¯qÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ „È ˙eÁÈÏML ; «»∆¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ»

לעצמו,86) ליטלו עלֿמנת ברשותו למקום ממקום העבירו
מג. אףֿעלֿפי 87)בבאֿמציעא אביו, מצוות לפי שעשה

מד. שם עבירה", לדבר שליח "אין אומרים מקום שבכל
הבעלים,88) הסכמת בלי שלו לא בחפץ שהשתמש מכיון

הבעלים. בהסכמת לידו הגיע שהחפץ אם 89)אףֿעלֿפי
לשלם, חייב אשמתו, בלי ואפילו לאיבוד הלך החפץ
ופטור. חנם שומר היה שקיבל שבשעה אףֿעלֿפי

שם 90) לעצמו, הפקדון את שיטול עדים, בפני שאמר כגון
ידו 91)מג: שלח לא "אם שנאמר הלל, בית כדעת

מד. שם ז), כב, (שמות רעהו" רבא,92)במלאכת כדעת
מא: שם חיסרון", צריכה אינה יד ועל93ֿ)ש"שליחות

אותו. קנה הפקדון 94)ידיֿזה את העביר אם מהֿשאיןֿכן
טוב. יותר שם שמשתמר מפני אחר, כדין 95)למקום

גזלן.

.·È˙È·Á‰ ˙‡ dÈa‚‰96˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏhÏ97- ƒ¿ƒ«∆∆»ƒƒ…ƒ∆»¿ƒƒ
ÈÒ‡a ·iÁ˙‰98Ì‡ Ï·‡ .ÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«≈¿√»∆»««ƒ∆…»«¬»ƒ

ÒÈk‰ ˙‡ dÈa‚‰99¯Èc epnÓ ÏhÏ100ÒÈÎa ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ…ƒ∆ƒ»¿«≈¿ƒ
„Á‡ Ûeb ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ101Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ∆≈»∆»¬≈∆»≈ƒ

ÒÈk‰ ÏÎa ·iÁ˙102¯È„a ‡l‡ ·iÁ˙ ‡Ï B‡ ƒ¿«≈¿»«ƒ…ƒ¿«≈∆»¿ƒ»
„·Ïa103. ƒ¿«

מד.96) מג: מציעא בבא בהגבהה, אותה הלוג,97)וקנה
כולה. לחבית כוונתו ואףֿעל98ֿ)ואין כולה, החבית של

נוח  כי דבר, של וטעמו כולה. לגזול בדעתו היה שלא פי
שבתוך  מכיוון זו, לרביעית בסיס תשמש כולה שהחבית לו,
כן  ועל טעמה, מפיגה ואינה משתמרת היא המלאה החבית

כולה. החבית על זוהי 99)חייב אצלו. שהופקד ארנק
מד. שם נפתרה, שלא יד 100)בעיא לשלוח כוונתו ואין

כולו. לעצמו,101)בארנק גוף הוא דינר שכל דינרים, כמו
הוא. אחד גוף בחבית היין שכל ליין כמו 102)בניגוד

לאיבוד  הולך ואינו יותר משתמר מלא שארנק משום ביין,
דינר. לאותו בסיס כולו הארנק משמש כן ועל יחיד, כדינר

ליין.103) דומה ואינו היטב, נשמר לבדו דינר גם כי

.‚È- Ô˙ˆ˜Ó ÏËÂ BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ ˙B¯t eÈ‰BÈ‡ »≈À¿»ƒ∆¿¿»«ƒ¿»»≈
ÔB„wt‰ ¯‡Le ,ÏËpL ˙B¯t‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡l‡ ·iÁ«»∆»¿«¬»«≈∆»«¿»«ƒ»

BÓB˜Óa Ápn‰104„ÒÙ Ì‡Â .‡e‰ ÂÈÏÚa ˙eL¯a - «À»ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒƒ¿«
Ïka ·iÁ - ÏËpL ‰Ê ˙ÓÁÓ ¯‡M‰105‰h‰ ?„ˆÈk . «¿»≈¬«∆∆»««»«…≈«ƒ»

dÓB˜Óa ˙È·Á‰ ˙‡106:¯˙È B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏËÂ ∆∆»ƒƒ¿»¿»«ƒ∆»¿ƒƒ»≈
dÓB˜Óa ‡È‰Â ÏËpL ¯Á‡ ‰¯aL Ì‡107·iÁ BÈ‡ - ƒƒ¿¿»««∆»«¿ƒƒ¿»≈«»

˙È·Á‰ dÈa‚‰ ‡Ï È¯‰L ,ÏËpL ‰nk ‡l‡108Ì‡Â ; ∆»«»∆»«∆¬≈…ƒ¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ
‰ˆÈÓÁ‰109dlk ÈÓc ˙‡ ÌlLÓ -110˙ÚLk ∆¿ƒ»¿«≈∆¿≈À»ƒ¿«

‰ÏÊb‰111.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿≈…«≈»∆

וברשות 104) אותו, קנה לא כן ועל הגביה, ולא טלטל שלא
כשומר. אלא אחראי ואינו הוא, מזיק.105)בעליו כדין

מד.106) מג: בבאֿמציעא אותה, הגביה שאילו 107)ולא
אותה. קונה היה אז כי אחר, למקום אותה טלטל

הצדה.108) אותה הטה והוא במקומה, נשארה אלא
רביעית.109) שנטל להחמיץ 110)לאחר היין דרך כי

החבית  היתה לא הרביעית את נטל ולולא חסר, בכלי
מד. שם גמרא להחמיץ, היין 111)ממהרת חבית דמי

הרביעית. את שנטל בשעה

.„ÈÔB„wÙa ¯ÙBk‰112ÔÈc ˙È·a113B˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ , «≈¿ƒ»¿≈ƒƒ»»ƒ¿
L ‰ÚMa¯Ùk114ÔÏÊb ÂÈÏÚ ‰OÚ -115.BÒ‡a ·iÁÂ , «»»∆»««¬»»»«¿»¿«»¿»¿

ששת,112) רב של מימרא כפירתו, על נשבע לא אפילו
קה: כפירה.113)בבאֿקמא אינה לביתֿדין מחוץ אבל

בשעה 114) ברשותו היה שהפקדון והעידו עדים באו אם
אין  שכפר, בשעה אחר במקום הפקדון היה אם אבל שכפר,
שם. גמרא ויביאו, שילך עד משתמט אלא כופר זה

ולא 115) אותו משך שלא אףֿעלֿפי הכפירה, משעת
ממש; בגזלן רבינו דן הפרק בתחילת גזילה. לשם הגביהו
כגזלן, שדינו בפקדון, יד בשולח - יד הלכה על יא הלכה מן
בהלכה  יד. בו לשלוח כדי הגביהו או אותו שמטלטל בתנאי
אףֿעלֿפי  גזלן, כדין דינו שגם בפקדון, הכופר על דובר זו

במקומו. שנשאר בפקדון נגע שלא

.ÂËÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BM‰116‰Ê È¯‰ - «≈∆…ƒ«««¿»ƒ¬≈∆
ÔÏÊb117‰È‰ .118Ba „Èa ÈÏk119B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL «¿»»»¿ƒ¿«¿∆««««ƒ

Bc·Ú „Èa120„Á‡ BÁ˜Ïe ,121Ba LnzLÂ Ô‰Ó122- ¿««¿¿»∆»≈∆¿ƒ¿«≈
·iÁ˙Â ,B˙eL¯a ‰OÚÂ ;˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆…ƒ««¿«¬»ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a123ÌÈÏÚaÏ ep¯ÈÊÁiL „Ú ,124Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿√»»«∆«¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
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B„Èa ‰È‰L ÔËwÏ B¯ÈÊÁ‰125Ô‰Ó „·‡Â ,„·ÚÏ B‡ ∆¡ƒ«»»∆»»¿»»∆∆¿»«≈∆
¯aL B‡126ÌlLÏ ·iÁ -127.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿««»¿«≈¿≈…«≈»∆

לגזלו 116) כדי לא הבעלים של החפץ את נוטל הוא
לכופר  בניגוד בלבד, בו להשתמש כדי אלא לעצמו, ולקחתו
הפקדון  את לקחת שכוונתו הקודמת, שבהלכה בפקדון

רבא,117)לעצמו. דעת לפי כחכמים ופסק רבא, דעת
מג: בבאֿמציעא פח. בבאֿבתרא 118)בבאֿבתרא משנה

חנווני". אצל בנו את "השולח לקטן,119)פז: הכוונה
המשנה  את רבינו פירש כך זו. הלכה מסוף שמשמע כמו

המשנה. בפירוש (מגיד120ֿ)גם כקטן דינו והעבד
פח.121)משנה). גמרא החנוני, בו 122)כגון למדוד

שם. באונסין,123)לאחרים, חייב בעלים מדעת שואל
עושה  בו להשתמש הזכות כי בו, נשתמש לא עדיין אפילו
שואל  נעשה אינו בעלים מדעת שלא אבל לשואל, אותו
לחםֿ (ראה בו שנשתמש לאחר אלא באונסין להתחייב

כאן). הגזילה".124)משנה את "והשיב ככתוב
נטל.125) ומידו שנטל, אונס.126)לפני שזה
השבה.127) אינה קטן של לידו והשבה גזלן, כדין

.ÊËÔBkLÓ ÛËBÁ‰128‰Âl‰ „iÓ129˙eL¯a ‡lL «≈«¿ƒ««…∆∆…ƒ¿
ÔÈc ˙Èa130ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ -131·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈∆«¿»««ƒ∆«»

BÏ132B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .133 ¿≈»ƒ«ƒƒ¿«¿≈¬≈
ÔÏÊ‚ ‡e‰L BkLÓe134.„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL , ƒ¿¿∆«¿»∆∆¡«««¬…

ההלואה.128) דמי את להבטיח כדי חפץ, החוטף מלוה
לביתו.129) מחוץ בהיותו שהחזיקו ממש, כי 130)מידו

משהוא  הלוה מיד בחזקה לקחת רשות יש ביתֿדין לשליח
ביתֿדין  שלשליח שמואל, דעת זוהי לביתו. מחוץ נמצא

קיג. בבאֿמציעא אסור, למלוה אבל מכיון 131)מותר,
מחוץ  אף הלוה, מיד משכון בחזקה לקחת למלוה לו שאסור

עצמו,132)לביתו. דעת על זאת לעשות רשאי הוא אין
שלו. אינו שהחפץ מכיון ביתֿדין, ברשות זה 133)אלא

ביתֿדין. לשליח אפילו מד:134)אסור שבועות במשנה
לביתו  שנכנס אותו מעידין היו כיצד? "הנגזל שנינו:

ברשות". שלא למשכנו

á"ôùú'ä 'à-øãà ç"é ÷"ù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והגזלן,1) הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי

.‡ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜2ÚaL ÏÊ‚p‰ ‰È‰iL ,ÔÈÏÊbÏ ¿»»¿¬»ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»
ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏÚ3ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ4‡e‰Â .5‰È‰iL , «»«∆ƒ¿«¿≈ƒ««¿»¿∆ƒ¿∆

ÌÈ„Ú ÈLa BÏÊbL ˜ÊÁÓ ‰Ê6. ∆À¿»∆¿»ƒ¿≈≈ƒ

כך.2) אינו התורה דין הגזלן,3)כלומר, וזהו 4)נגד
"כל  מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס
כתוב: כי (שם), משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין
לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח

מה. שם שבועה", בתנאי.5)לו הוא זה שני 6)ודין
יודעים  כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו מעידים עדים

מו. שם גמרא גזל, מה בדיוק

.·BkLÓÏ B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL È¯‰ ?„ˆÈk7 ≈«¬≈∆ƒ¿«¿≈¬≈¿«¿¿
ÂÈÙk ˙Áz ÌeÏk ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú ÈÙa8ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ , ƒ¿≈≈ƒ¿…»»¿««¿»»¿»»¿≈ƒ

Ô‰ ‰Ó ÌÈ„Ú‰ eÚ„È ‡ÏÂ ,ÂÈÙk ˙Áz BÏ ÔÈÏhÓ9, À»ƒ««¿»»¿…»¿»≈ƒ»≈
¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e10¯Ó‡L ÔÈa - ÈzÏÊb CÎÂ Ck : ««««ƒ≈»»»¿«¿«ƒ≈∆»«

ÌeÏk ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :ÔÏÊb‰11ÔÈa , ««¿»≈»…ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿≈
ÌÈ„Ú‰ e‡¯L BÓk ÔkLÓÏ ÈzÒÎ :¯Ó‡L12Ï·‡ , ∆»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿∆»»≈ƒ¬»

ÈzÏË ‡Ï13ÈlL ÌÈÏk ‡l‡ ÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‡ÏÂ ,14, …»«¿ƒ¿…»»««¿»«∆»≈ƒ∆ƒ
‰Ê ÈÏk ÈzÏË :¯Ó‡L ÔÈa15ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e , ≈∆»«»«¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ≈

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏÎe ‰Ê ÏËpL16 ∆»«∆¿ƒ«≈¬≈««««ƒƒ¿»
aıÙÁ ˙ËÈ˜17.ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏËBÂ , ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«∆ƒ¿«

טז.7) הלכה שלישי, פרק למעלה ראה גזלן, כדין ודינו
בגדו.8) כנפי 9)כנפי תחת טמונים היו שהכלים מכיוון

הם 10)בגדו. מה לדעת אפשר אי כשכבר זמן, לאחר
הגזלן. שהוציא שנכנס 11)הכלים אותו מעידים והעדים

בשבועה  נאמן הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל
יישבע  שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי את להכחיש
הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול.

שבועה. בלא אף מקבלם הנגזל זו 12)היה בנקודה ואין
מצידו. הכחשה בי.13)כל חזרתי כי חברי, משל

העדים 14) אין זה במקרה התובע. בידי שאולים שהיו
כלים  היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים
אותו  מכחישים העדים זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו
תחת  כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, בפרט

כי 15)כנפיו". העדים, ידי על הכחשה כל אין זה במקרה
נטל. אחד כלי שרק באמת לבית 16)ייתכן הנכנס דין כי

אותו. קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו כגון,17)חבירו
התורה. בשבועת כמו תורה, ספר

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚhLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡19BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙnL „eÓ‡ ‡e‰L B‡20Ô˙B‡ »»∆∆»∆«¿ƒƒ∆¿»

„a ÔÚËÂ ,ÔÚhL ÌÈ¯·c˙Áz eÏËpiL ¯LÙ‡L ÌÈ¯· ¿»ƒ∆»«¿»«ƒ¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ»¿««
ÌÈÙk‰21ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰L BÓk22. «¿»«ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ

שיטעון.18) מה כל ונוטל הנגזל שמעריכים 19)שנשבע
מו: שבועות טוען, שהוא כאלו כלים לו שהיו אותו,

הופקדו 20) אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן איש כי
שם. גדולים.21)אצלו, לא דברים שכלים 22)כגון,

בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה כנפיו, תחת לו מוטלין
מכיוון  נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי

כאלה. כלים הוצאת על העידו לא שהעדים

.„e‰e‡¯ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÏ ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈∆¬≈¿…»
‡ˆiL ˙Úa23ÂÈÙk ˙Áz ‰‡¯ ÔÈ‡Â ‡ˆiL B‡ , »≈∆»»∆»»¿≈ƒ¿∆««¿»»

elÙ‡ ,ÏË CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌeÏk¿««««ƒ≈¿≈»¿»»«¬ƒ
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ È¯‰L ,ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯ÓB‡≈≈»…ƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ∆»≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -24ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ :¯Ó‡ Ì‡L .25 ¬≈∆»∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -26;CÏB‰Â ,ÌeÏk ÏË ‡lL ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿¿≈

ÏÊ‚ ‡ÏÂ ÏÊ‚Ï ÒkiL ¯LÙ‡L27. ∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ¿…¿…»«

חבירו.23) את למשכן שנכנס לאחר שיצא, ראוהו
כלים.24) ממנו שנטלו עדים הבית לבעל שאין מכיוון
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שיכול 25) מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה התלמוד בלשון
מאמינים  אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה
כשטענתו  "מיגו" אומרים שאין פי על ואף זו. בטענה גם לו
את  ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת
חשוב  דבר כל בה היה שלא מאחר חבירו, לבית הכניסה
עליה  רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי
משפט  חושן יוסף בית ראה אדעתיה". ולאו לה עביד דאינש

צ. הכול,26)סימן לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה
שהיא  המשנה, לשבועת בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא
מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה חפץ, בנקיטת

איניש 27) "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי
בחוקי  שערים "שלושה שם, רי"ף וראה עביד" ולא דגזים

."... הממשכן

.‰B„ÈÚÓ „Á‡ „Ú ‰È‰28˙Áz ÌÈÏk ÏËÂ ÒÎpL »»≈∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿»«≈ƒ««
ÂÈÙk29ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â , ¿»»¿≈≈«»≈¿≈…»«¿ƒ
ÌeÏk30ÈzÏË È·BÁa :¯Ó‡L B‡ ,31ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿∆»«¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

Ú„BÈ „Ú‰32ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÂÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‰Ó »≈≈«∆»»««¿»»¬≈∆ƒ¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a33˙eÏÊ‚a ˜ÊÁÓ BÈ‡L ;ÏÊ‚ ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…»«∆≈À¿»¿«¿»

ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡34. ∆»ƒ¿≈≈ƒ

וכעת 28) עדים, שני בפני למשכן הנכנס על דובר כה עד
אחד. עד בפני למשכן הנכנס מובאת 29)על זו דוגמא

עדים. בשני ב הם.30)בהלכה שלי כנפי שתחת הכלים כי
ב. בהלכה לטענתו מקבילה זו פי 31)טענה על אף

עדים. שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה
הוא 32) כלום נטלתי לא ואומר העד את מכחיש כשהוא

מה  שיודע מעיד כשהעד אפילו ונפטר התורה שבועת נשבע
התכוון  יודע" העד ואין "הואיל רבינו שכתב ומה לקח.
"שלי  וטוען הבית בעל של כלים שלקח מודה שהוא למקרה
(מגיד  יג בהלכה לקמן שיתבאר כמו לשלם, שחייב נטלתי",

מקום 33)משנה). "כל התורה. מן שבועה מחייב אחד עד
שבועה", מחייבו אחד עד ממון, אותו מחייבין ששניים

מ. על 34)שבועות א. בהלכה רבינו שקבע לכלל בהתאם
ולא  "נשבע כולה התורה בכל בשבועה כמו כאן הדין כן

משלם".

.ÂÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚaL ÌLk35Ck , ¿≈∆««««ƒƒ¿»¿≈ƒ««¿»»
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯ÓBL36¯ÓBL ÏL BzL‡ elÙ‡ . ≈∆««««ƒ¬ƒƒ¿∆≈

˙ÚaL37.ÔÏÊb‰ ÌlLÓe ,CÎÂ Ck ÏË ‰fL ƒ¿««∆∆»«»¿»¿«≈««¿»

למעלה 35) למשכנו, ביתו לתוך שנכנס שניים בראוהו
ב. דינו 36)הלכה הבית, על לשמור שהופקד מכיוון

ודינו  כמותו, אדם של ושלוחו הבית, בעל של כשליחו
מו: שבועות רבא של מימרא הבית. היא 37)כבעל כי

דברי  וראה שם. הבית, בעל בהסכמת לשמור לבעלה עוזרת
המפקיד  "כל שאמר לו. מציעא בבא ...רבא אשתו דעת על

השומר  שאשת מסכים המפקיד כלומר מפקיד", הוא
בשמירה. תשתתף

.ÊÌL ‰È‰38BËÈ˜Ï39B¯ÈÎO B‡40- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL »»»¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL ÔÈ‡41,Ú·MÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â ; ≈»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»«

ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â ;ÏÊ‚pL ‰ÚMa B˙È·a ‰È‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈»≈ƒ

ÔÏÊb‰ ·iÁÏ È„k ÂÈÙk ˙Áz ÏËp ‰Ó ÌÈÚ„BÈ¿ƒ«»«««¿»»¿≈¿«≈««¿»
¯ÈÊÁ‰Ï42ÔÏÊb‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ;43‡e‰L ÈtÓ , ¿«¬ƒ¿≈«¿ƒƒ∆««¿»ƒ¿≈∆

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ44. »««¿»

השדה.39)בביתו.38) מן תבואה האוסף פועל
בעל40ֿ) מסר לא ושכיר ללקיט קבוע. לזמן בשכר פועל

הבית. שמירת שם.41)הבית נפתרה, שלא פפא רב בעיית
הראייה". עליו מחבירו "המוציא הכלל לפי נוהגים כן על
ונוטל" "נשבע כי מידו, מוציאים הנגזל תפס אם ואפילו
תפס  אפילו בפירוש, התקינו שלא "ובמה היא, תקנה
שנגזל  הייתה, התקנה והרי משנה), (מגיד מידו" מוציאין

ונוטל. הנגזל.42)נשבע שבועת בלי כגון 43)אף
הבית  בעל של שכירו או ולקיטו זה, כלי נטלתי שאמר
ב. הלכה סוף השווה אחר, וכלי זה כלי שנטל טוען,

שני 44) ידי על שגזל הוחזק כי שקר, שבועת שיישבע
עדים.

.Á˙Èa‰ ÏÚa ÌÈ¯ÁÓ ?‰Ê ÔÈ„a ÌÈOBÚ „ˆÈÎÂ45 ¿≈«ƒ¿ƒ∆«¬ƒ««««ƒ
Ì˙Ò Ì¯Á46ÌeÏk B˙ÈaÓ ÏËpL ÈÓ ÏÚ47‰„BÓ BÈ‡Â ≈∆¿»«ƒ∆»«ƒ≈¿¿≈∆

ÊbL ÔÏÊb‰ ‰„B‰ elÙ‡Â .ÔÈc ˙È·a¯ÈÊÁÓ - ˙ˆ˜ Ï ¿≈ƒ«¬ƒ»««¿»∆»«¿»«¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,„·Ïa da ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆»»ƒ¿«∆¬≈≈««««ƒ

È‡cÂ ˙ÚË BÚBË48. ¬«¬«««

חרם.45) שם 46)מכריז את לפרט בלי כללי באופן
טענת 48)משהו.47)הגזלן. טוען בעל ֿהבית היה לּו

תקנת  זו שבהלכה החרם הכול. ונוטל נשבע היה וודאי,
משנה). (מגיד הוא הגאונים

.Ë‰MÓÁÓ „Á‡ ÏÊBb‰49‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â «≈∆»≈¬ƒ»¿≈»«ƒ
ÏÊ‚p‰50ÈÏ :¯ÓB‡Â BÚ·Bz Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «ƒ¿»¿»∆»¿∆»≈∆¿¿≈ƒ

ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,zÏÊb51Ïk È¯‰ - »«¿»««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«¬≈»
„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÓe ,BÏÊ‚ ‰fL ÚaL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿»∆∆¿»¿«≈¿≈»¿»∆»

„Á‡Â52,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·c Û‡ . ¿∆»«»»∆¿»∆¿»¬»ƒ
‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ;ÏÊ‚Â ‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ53·iÁ BÈ‡ ƒ¿≈∆»«¬≈»¿»«¬»ƒ»≈«»

˜ÙqÓ ÌlLÏ54. ¿«≈ƒ»≈

מאחד 49) וחטף אנשים, חמישה של קבוצה שעמדה כגון
קיח: יבמות משנה כסף, ארנק אחד 50)מהם לאף שאין

עדים. עליו 51)מהם מחבירו "המוציא הדין ולפי
מלשלם. הנתבע פטור עדים ובאין כדעת 52)הראייה",

שם. עקיבא דבר"53)רבי יקום ... עדים שני פי "על
טו). יט, הנגזל.54)(דברים מיהו ידוע ולא עדים, אין כי

.ÈÌÈLÏ ¯Ó‡55ÏL ÂÈ·‡ B‡ ÌkÓ „Á‡ ÈzÏÊb : »«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ∆»ƒ∆»ƒ∆
ÌkÓ „Á‡56È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡ ,e‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«≈∆ƒ»»≈¿≈

ÌÈÓL57„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÏ ·iÁ -58Ï·‡ ; »«ƒ«»¿«≈¿≈»¿»∆»¿∆»¬»
ÔÈ„a59d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰Â ,˙Á‡ ‰ÏÊ‚ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ ¿ƒ≈≈∆»¿≈»««¿≈¿ƒ»

ÏÊ‚pL Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ È¯‰L .Ô‰ÈÈa60‰Ê ‡l‡ , ≈≈∆∆¬≈≈∆»≈∆≈«∆ƒ¿«∆»∆
‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡ÏÂ ,ÌÚÈ„B‰Â ‡a61ÈtÓ , »¿ƒ»¿…»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡L62. ∆≈≈«

בבא 55) משנה אותו, תובעים שהם הקודמת, להלכה בניגוד
לז. הבנים 56)מציעא כי לברר, אפשר ואי מתו, והאבות
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מאומה. יודעים שלא 57)אינם על שמים בידי ייענש שלא
שם. גמרא לנגזל, הגזילה את הדרך 58)השיב זוהי כי

הגזילה. את בחזרה קיבל שהנגזל בוודאות שיידע היחידה,
הדין.59) שאחד 60)לפי עד הגזילה את להניח טעם ואין

ביניהם". אותה חולקין "הם כן על יודה. על 61)מהם אף
שגזל. תובעים 62)פי כשהם הקודמת, להלכה בניגוד

מספק. לשלם אותו שקנסו אותו,

.‡ÈÌ‡ ,‰‡Ó ÈzÏÊb :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰«≈∆¬≈¿»«¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯Ó‡63˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -64Ïk ÔÈ„k , »«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈¿ƒ»

Úa˙65ÌlLÓ - ÌÈMÓÁ BÏÊbL ‰„B‰ Ì‡Â ;66, ƒ¿»¿ƒ»∆¿»¬ƒƒ¿«≈
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLÂ67‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,¯‡M‰ ÏÚ ¿ƒ¿»¿««»««¿»¿ƒ»∆

˙ˆ˜Óa68ÌÈ„Úa ÔÏÊb ˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,69ÔÚBh‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»∆¬≈…À¿««¿»¿≈ƒ¿≈«≈
B¯·Á ˙‡70:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈÏk BÏÊ‚e B˙È·Ï ÒÎpL ∆¬≈∆ƒ¿«¿≈¿»≈ƒ¿≈

EÏˆ‡ ÈÏ LiL È·BÁa ÈzÁ˜Ï ÔBkLÓ C¯c71ÏÚ·e , ∆∆«¿»«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆¿¿««
ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰72Èt ÏÚ Û‡ - ««ƒ≈≈¿¿»ƒ¿««ƒ

˙eL¯a ‡lL BkLnL ‰„B‰L73ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿≈»
ÏÊbL ÌÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú74ÚaL ‰Ê È¯‰ ,75B·BÁ ‰·B‚Â ≈ƒ∆¿ƒƒ∆»«¬≈∆ƒ¿»¿∆

¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔBkLn‰ ÔÓ76¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰77. ƒ««¿∆«∆∆»««∆∆ƒƒ
˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÏËBÂ ÚaL ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ78ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,79. ≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

בכל.63) כופר הוא התלמוד 64)כלומר, חכמי שתיקנו
מן  שבועה בין ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר
ד. הלכה למעלה ראה הסת, שבועת ולבין התורה

תובע 65) אדם אין "חזקה כי בכל. יש כופר כן אם אלא ,
שם. גמרא עליו", שהודה.66)לו חפץ,67)מה בנקיטת

תורה. ספר שבועה 68)כגון שנשבע בגזילה, נאשם שאינו
מב: שבועות התורה, הגזלן,69)מן את שקנסו והקנס

ראה  עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל
א. הלכה עדים.70)למעלה אם 71)ואין אף גזלת, ולא

רשות. בלי והכלים 72)נכנסתי כלום לך חייב אינני
בידך. יישבע 73)גזולים שהנגזל אותו, שקנסו כגזלן ודינו

א. הלכה למעלה ואין 74)ויטול, גזלן, הוחזק לא כן על
א. הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים

כמשכון.75) הכלים את לביתו 76)שלקח שנכנס והודה
כלים. משם ונטל ברשות, את 77)שלא שנטל ואמר

כי  לביתו, שנכנס בכלל להכחיש היה שיכול בחובו, הכלים
עדים. הבית לבעל ונוטלין.78)אין הנשבעין כל כדין

בגזילה.79) הנתבע נאשם זו בהלכה המקרים בשני א. פרק
הוא  שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה
אין  בשניהם כגזילה. שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה
ראשון  במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים.
שבידו  כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת
חפץ  בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה משכון,

כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם

.·ÈÈÙa ‡lL B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿≈¬≈∆…ƒ¿≈
Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»«ƒ»≈ƒ««ƒ∆ƒ»

ÔÈl‚Ó80‰ ˙Èa‰ ÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â¯kÓÏ ÈeOÚ ‰f ¿Àƒ¿««ƒ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…
ÂÈÏk ˙‡81‰l‰Â ,ÔÁ˜Ï ÏÊb C¯c :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ , ∆≈»ƒ»«¿»«∆∆»≈¿»»¿«»

Ìz˙ B‡ ÈÏ Ìz¯ÎÓ ‰z‡Â ,È˙‡a E˙eL¯a :¯ÓB‡≈ƒ¿¿»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«»

ÈÏ82;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzOÙz EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa B‡ , ƒ¿∆≈ƒ∆¿¿¿«¿ƒ≈∆¡»
ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰ ÏkL83ÌÈÏk ÏËÂ ∆»«ƒ¿»¿≈¬≈∆…¿»»¿»«≈ƒ

ÔÏÊb ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa Ô‡ÈˆB‰Â ÌMÓ84. ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆¿∆¿««¿»
Ô‡k ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ¯ÈÊÁÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»«¬ƒ«≈ƒ¿««««ƒ¿≈»

‰Úe·L85¯Á‡Â .ÏÊb ‰Ó e‡¯ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L , ¿»∆¬≈»≈ƒ»«»«¿««
¯ÈÊÁiL86‰Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ∆«¬ƒ≈¿≈«∆««««ƒ¿»«

Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,ÔÚËiM87. ∆ƒ¿«¿«ƒ≈≈∆

הגנבים.80) כדרך הם 81)שלא לקוחים טוען והנכנס
לטעון 83)במתנה.82)בידי. היה נאמן בפניו, לקח לּו

ראה  כליו, למכור עשוי הבית בעל אם בידי, הם לקוחים
שם. ורי"ף מו. של 84)שבועות בביתו שיש מה שכל

להוציא  רשאי אדם ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם,
דפוס  כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר ממנו

הנוטל.85)וילנא. בעלֿהבית על שבועה חיוב כאן אין
לקדמותו.86) המצב על 87)וחזר דין ביניהם יתקיים

הכלים. בעלות

.‚ÈÔÎÂ88„Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡89˙Èa‰ ÏÚ·e ,„·Ïa ¿≈ƒ»»»≈∆»ƒ¿«««««ƒ
B„Èa ‰Ê ÈÏk ‡e‰ ÏeÊbL ÔÚBË90Áe˜Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â , ≈∆»¿ƒ∆¿»¿«»≈»«

ÔB„wÙe ‰È‰ ÈlL B‡ ,ÂÈ˙È·b ·BÁa B‡ ,È„Èa ‡e‰¿»ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ»»ƒ»
‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - EÏˆ‡ ‡e‰∆¿¿¬≈∆«»¿«¬ƒ«¿ƒƒ¿»»¿…
;ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ,ÌÈ„Ú ÈL ÌL ‰È‰ el‡L .‰Úe·L¿»∆ƒ»»»¿≈≈ƒ»»«»¿«≈

‰Úe·L ·iÁ ,„Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÂLÎÚÂ91; ¿«¿»∆≈»∆»≈∆»«»¿»
„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â92; ¿≈»ƒ»«∆¬≈≈«¿ƒ∆»≈

.ÌlLÓ - Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈
‡ÏÂ B˙È·Ï ÈzÒÎ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«…ƒ¿«¿ƒ¿≈¿…

ÌeÏk ÈzÏË93‡e‰Â „Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »«¿ƒ¿ƒ¿≈»∆»≈∆»¿
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BLÈÁÎÓ94Á˜Ï ‡lL «¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»∆…»«

.¯ËÙÂ ,ÌeÏk B˙ÈaÓƒ≈¿¿ƒ¿»

שם.88) שלא 89)רי"ף חבירו בית  לתוך נכנס שראהו
כלי. משם ונטל בעלֿהבית שראה 90)בפני הבית, בעל

שעליו  זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את
הוא  הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת והנמצא העד, מעיד
בשעה  בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול

ראב"ד). (ראה הכלי את דברי 91)שהוציאו את להכחיש
זה  כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד,
לדעת  שכתב יז, הלכה לקמן משנה מגיד [וראה בידו".
בעל  של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו,

שהוא 92)הבית]. אלא חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא
לו. שייך זה שכלי לא 93)טוען, אבל נכנסתי, אמר או

כלום. מן 94)נטלתי ממון מחייבים עדים ששני כשם
מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב אחד עד כך התורה,

ה. הלכה למעלה וראה

.„È„Á‡a ‰OÚÓ95ÛÒk ÏL ÔBLÏ ÛËÁL96„iÓ «¬∆¿∆»∆»«»∆∆∆ƒ«
ÛËBÁ‰ ‡·e ,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·Á97ÈzÙËÁ :¯Ó‡Â98 ¬≈ƒ¿≈≈∆»»«≈¿»«»«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ e‰e·iÁÂ ,ÈzÙËÁ ÈlLÂ99ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ¿∆ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L100,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰Ê „Úa ∆¿À»¿»¿≈∆¿≈»ƒ»«
„Ú ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡Â .„Ú‰ ¯Ó‡L BÓk ‰„B‰ È¯‰L∆¬≈»¿∆»«»≈¿ƒ…»»»≈
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˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,ÏÏk101ÛËÁ BlML102; ¿»»»ƒ¿»¿«∆≈∆∆»«
„Ú‰ LÈÁÎ‰ el‡Â103‰È‰ ,ÈzÙËÁ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»«≈»…»«¿ƒ»»

ÏÎa ÔÈ„ ‰Ê ÔÈ„Îe .ÛËÁ ‡lL ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLƒ¿»¿««»∆…»«¿ƒ∆»ƒ¿…
‰Êa ‡ˆBik104ÌB˜Ó ÏÎa105. «≈»∆¿»»

מז.95) שבועות לג: בתרא לשון.96)בבא בצורת מוארך
הדין.97) בית העד.98)בפני דברי את רבי 99)ומאשר

שם. העד.100)אבא, דברי את בכופר 101)להכחיש
ראה  חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי במיגו ונאמן הכול,

ד. הלכה פי 102)למעלה על גזלן הוחזק שלא מכיוון
העד.103)עדים. דברי את בהלכה 104)הכחיש כגון

דינו  הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת,
לארץ.105)כחוטף. ובחוצה ישראל בארץ

.ÂËÛËÁ106:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,[„Á‡ „Úa] ÌÈ·e‰Ê epnÓ »«ƒ∆¿ƒ¿≈∆»¿≈
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eÈ‰ ÌÈ¯OÚÂ ÈzÙËÁ ÈlL∆ƒ»«¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆≈»≈≈«
Ú„È È¯‰L .ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÛËÁ ‰nk«»»«¬≈∆¿«≈»∆¿ƒ∆¬≈»«

ÌÈL eÈ‰ el‡Â ,ÛËÁ ÌÈ·e‰fL È‡cÂa107·iÁ ‰È‰ ¿««∆¿ƒ»«¿ƒ»¿«ƒ»»«»
ÌlLÏ108‰Úe·L ·iÁÓ „Á‡ „Úa ‡ˆÓÂ ,109BÈ‡Â ¿«≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿À»¿»¿≈

Ú·MÏ ÏBÎÈ110e¯‡aL BÓk ,111. »ƒ»«¿∆≈«¿

עצמו.106) שחטף.107)סברת ואף 108)עדים עשרים.
חטף. כמה יודע אינו שהעד פי חטף.109)על שלא

שחטף.110) העד לדברי הודה יג.111)כי הלכה למעלה

.ÊËÏÊ‚p‰Â ,Ô‰ ÈlLÂ ÈzÙËÁ ÌÈ¯OÚ :ÛËBÁ‰ ¯Ó‡»««≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿∆ƒ≈¿«ƒ¿»
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÛËÁ ‰‡Ó :¯ÓB‡112,ÔÈÓ ≈≈»»«ƒ¿≈»≈≈«ƒ¿»»

ÚaLÂ ,ÔÙËÁL Ô‰a ‰„B‰L ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ È¯‰¬≈¿«≈»∆¿ƒ∆»»∆∆¬»»¿ƒ¿»
‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L˙ˆ˜Óa ·iÁ˙ È¯‰L ,¯‡M113. ¿««»««¿»∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

˙q‰ Ú·MiL ‰Êa ‰ËB ÈzÚ„Â114‰„B‰ ‡Ï È¯‰L , ¿«¿ƒ»»∆∆ƒ»«∆≈∆¬≈…»
ÌeÏk115.'ÈzÙËÁ ÈlL' ¯Ó‡ ‡l‡ , ¿∆»»«∆ƒ»«¿ƒ

על 112) מלהישבע פטור החוטף היה עשרים, שהיו ידע לו
ראה 113)השאר. התורה, מן שבועה חייב במקצת ומודה

יא. הלכה בכל.114)למעלה כופר והחיוב 115)כדין
העד. בגלל בא לשלם

.ÊÈÌMÓ ÏËÂ ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ÏL B˙È·Ï ÒÎƒ¿«¿≈∆¬≈∆…¿»»¿»«ƒ»
,ÏË ‰nk Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ÈÙa ÌÈÏk≈ƒƒ¿≈≈∆»¿≈»≈≈««»»«

È˙È·a eÈ‰ ÌÈÏk ÌÈ¯OÚ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa (È¯‰)116, ¬≈««««ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ»¿≈ƒ
- ÈlL Ì‰Â ‰¯OÚ ‡l‡ ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÊBb‰Â¿«≈≈…»«¿ƒ∆»¬»»¿≈∆ƒ

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯OÚ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ117 «»¿«¬ƒ»¬»»ƒ¿≈∆¿À»¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaL BÈ‡Â .Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â118elÙ‡ ¿≈»ƒ»«¿≈ƒ¿»««¿»¬ƒ

ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…«««¿»
È‡cÂ ˙ÚË119. «¬«««

ל 116) שהנכנס וודאי, טענת טוען אינו (בניגוד אבל קחם
שטוען  יג, להלכה ובניגוד הקודמת, שבהלכה וודאי לטענת
בידו"). זה כלי הוא "שגזול וודאי טענת שם

טוען 117) הבית בעל אם אפילו העד, דברי את להכחיש
שמא. שחייב 118)טענת הקודמת בהלכה כמו שלא

הנתבע 119)שבועה. ואין בפניו, שלא לביתו נכנס כי
היא. וודאי טענת כן אם אלא התובע, טענת מחמת נשבע

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מן 1) הנהנה ודין הגזילה, מן ליהנות שאסור בו, נתבאר

מהגזלן, לוקח שהוא בין מהגזלן יורש שהוא בין הגזילה,
דין  בזה ונכלל לאחר. נותנה או גזילתו מפקיר שהנגזל בין
בזה. כיוצא וכל בארצו חוק או מס המשים שלטון או מלך

.‡ÏeÊb‰ ¯·c ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÔÏÊb‰ ÔÓ3¯eÒ‡Â . »ƒ¿»»«»ƒ««¿»¿»
BÈepL ÏÚ B„ÚÒÏ4e‰˜iL È„k5ÌÈ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏkL . ¿«¬«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»∆¿»ƒ

el‡6‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7¯·BÚÂ , ≈¿«≈»∆¿«≈¿≈¿≈¬≈»¿≈
'ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ' ÏÚ8. «¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

קיט.2) קיח: עבר 3)בבאֿקמא הגזול הדבר אם אבל
שנתייאשו  אחרי ממנו, לקנות מותר קונה, לידי בינתיים
רשות, ושינוי ביאוש אותו קנה הראשון הקונה כי הבעלים,

ג. הלכה ב, פרק למעלה לשנות 4)ראה לגזלן לעזור אסור
הגזילה. מעשה,5)את בשינוי אותו יקנה שהגזלן כדי

למכרו. אחרֿכך או 6)ויוכל הגזלן, מן בעצמו שקונה
לאחרים. למכור הגזילה, שינוי עלֿידי לו, על7ֿ)שעוזר

הגזילה. תמורת מקבלים שהם הכסף עזרה 8)ידי כל
בלאו  נכללת העבירה, עשיית עליו המקילה לעבריין הניתנת
גנב" חורא אלא גנב, עכברא "לאו אומר: הדיוט משל זה.
לעכבר  היה לא אילו כלומר החור), אלא גונב העכבר (=לא
משתמש  והתלמוד המזון. את גורר היה לא להטמין, מקום
ליהנות  הסיוע לולא לעבריין, סיוע לעניני זה עממי בפתגם

פורש. שהיה אפשר - העבירה מן

.·Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÏeÊb‰ ¯·„a ˙B‰Ï ¯eÒ‡9. »≈»¿»»«»«¬ƒ¿««≈
È‡cÂa Ú„iL ,‡e‰Â10.dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡e‰ ‰Ê ¯·cL ¿∆»«¿««∆»»∆«¿≈»«¿»

·k¯Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏeÊb BÊ ‰Ó‰aL È‡cÂa Ú„È ?„ˆÈk≈«»«¿««∆¿≈»¿»»ƒ¿…
.da L¯ÁÏ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»

ברשות 9) עדיין הגזול והדבר קונה, אינו בלבד יאוש כי
סוכה  וראה א, הלכה ב פרק למעלה ראה עומד. הוא בעלים

מותר 10)לא. גזול, זה שדבר בוודאי יודע אינו אם כי
הלכה  להלן השווה הוא, גזלן הדבר בעל אם אף ליהנות,

ח.

.‚‰„O B‡ ˙Èa ÏÊb11dÎB˙a ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -12B‡ »««ƒ»∆»«¬…¿»
ÒkÏÈtÓ ÌÈÓLb·e ‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa da ƒ»≈»««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

dÎB˙a ¯c Ì‡Â .ÌÈÓLb‰13¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - «¿»ƒ¿ƒ»¿»«»¿«¬»»
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰ ÔÈ„k ,ÌÈÏÚaÏ14ÏÊb . «¿»ƒ¿ƒ«»«¬«¬≈∆…ƒ«¿»«

¯Lb Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈÏ˜c15ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -16ÔÎÂ . ¿»ƒ¿»»≈∆∆∆»«¬…»»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk17. …«≈»∆

בבא11ֿ) עומדת, היא בעליה ובחזקת נגזלת אינה קרקע
קיז: דובר 12)קמא הקודמת בהלכה הדרך. את לקצר כדי

רבינו  מוסיף וכאן וחרישה, רכיבה כגון מוחשית, הנאה על
שהיא. הנאה אחר.13)כל אדם או שאם 14)הגזלן

צריך  לשכור, הדר דרך שאין אףֿעלֿפי לשכר, עשויה החצר
ובבאֿקמא  ט, הלכה ג, פרק למעלה ראה שכר, לו להעלות

קיג:15)כא. שם בגמרא מתירה 16)דוגמא הגמרא 
דינא  כי המלך, פקודת לפי נעשה זה אם רק לעבור
לאחר  אפילו עליו, לעבור אסור זה לולא דינא. דמלכותא
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מדקלים  השינוי ועלֿידי קונה, אינו בלבד יאוש כי יאוש,
למעלה  ראה לברייתו, החוזר שינוי זהו כי קונה, אינו לגשר

י. הלכה ב, וגם 17)פרק רשות, ושינוי יאוש היו לא אם
הדבר  מן ליהנות אסור קנה, לא והגזלן מעשה, שינוי לא

הגזול.

.„¯·ÚL ÈÓ18¯eËt - Le‡È ¯Á‡ ‰ÏÊb‰ ÏÎ‡Â ƒ∆»«¿»««¿≈»««≈»
ÌlLlÓ19ÌÈÏÚa‰ eˆ¯Â ,Le‡È Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒ»«…∆≈¿»«¿»ƒ

‡È‰ Ô˙eL¯a ÔÈ„ÚL ,ÔÈ·Bb - ÏÎB‡‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï20; ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿»ƒ
ÔÏÊb‰ ÔÓ ÔÈ·Bb ,eˆ¯ Ì‡Â21. ¿ƒ»ƒƒ««¿»

לאחר 18) ואפילו הגזול, בדבר ליהנות "אסור הדין על
ב. הלכה למעלה ולפי 19)יאוש", קיא: בבאֿקמא משנה

מביאה  לנגזל, מלשלם שפטור הטעם שם. חסדא רב פירוש
מה  גזל, אשר הגזילה את "והשיב קיב. שם הגמרא
אמרו, מכאן שגזל. כעין יחזיר גזל? אשר תלמודֿלומר
הדברים: פירוש מלשלם". פטורין בניו את ומאכיל הגוזל
אבל  יחזירנה, בעין היא הגזילה אם - שגזל" כעין "יחזיר
עצמו, בגזלן זה דין להעמיד ואין פטור. - קיימת גזילה אין
את  כשאכל הגזלן את לפטור הדעת על מתקבל זה אין כי
באחרים  או בבנים רק נאמר שזה חכמים ופירשו הגזילה,
הגזלן  אבל לנגזל, מלשלם שפטורים הגזילה, את שאכלו
קיא: שם רש"י ראה שגזל, בשעה בתשלומין נתחייב עצמו
גזל. דיבורֿהמתחיל ו'תוספות' שגזל, כעין דיבורֿהמתחיל

הבעלים,20) ברשות עדיין הגזילה נמצאה שאכל, בשעה
הגמרא  מביאה זה טעם הנגזל. מן ישר האוכל גזל וכאילו

גובה,21)שם. מזה "רצה חסדא: רב של מימרא שם,
גובה". מזה רצה

.‰¯Á‡ ÌÈaÏ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰L ÔÈa ,˙ÓÂ ÏÊBb‰«≈»≈≈∆∆¡ƒ∆«¿≈»«»ƒ««
Le‡È22‰„·‡ B‡ d¯ÎÓ ‡l‡ ÌÏÈÎ‡‰ ‡lL ÔÈa23: ≈≈∆…∆¡ƒ»∆»¿»»»¿»

ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡24ÔÓ Ï·‡ , ƒƒƒ««¿««»ƒ¿«≈¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰25‰ÏÊb‰ ÈÓcL ;ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -26 «ƒ«¿¿ƒ≈»«»ƒ¿«≈∆¿≈«¿≈»

ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈÏËÏhn‰ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊb‰ ÏÚ Ô‰ ·BÁ≈«««¿»¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿«¿¿ƒ
·BÁ ÏÚ·Ï27. ¿««

מלשלם.22) שפטורים להם 23)אףֿעלֿפי היתה ולא
הגזילה. מן הנאה להם 24)שום שהניח הקרקע מן

לנגזל  שלו הקרקע נשתעבדה בחיים בעודו כי אביהם,
גמרא  שמכרה, או לבנים שהאכילה הגזילה, דמי לתשלום

רבא. דעת לפי אביהם.25)שם להם במקרה 26)שהניח
קיימת. אינה ההלואה,27)שהגזילה בשעת המלוה, כי

שהלוה  מטלטלין, על ולא בלבד ניידי דלא נכסי על סמך
חובו  לגבות יכול המלוה אין כך ומשום להעלימם, יכול
שדין  ומכיון היורש, או הקונה לרשות שעברו ממטלטלין,
שבידי  המטלטלין מן גובים אין חוב, כדין הגזילה דמי
גובים  שאין לדין אחר נימוק יד: שם ברש"י (ראה היורשים

יתומים). של המטלטלין מן

.ÂÌÈB‡b‰ ewz ¯·k28ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰29‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa elÙ‡Â30ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«»ƒ

ÌlLÏ31‡Ï ÔÈa eL‡È˙ ÔÈa ,eÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa eÏÎ‡ ÔÈa ¿«≈≈»¿≈…»¿≈ƒ¿»¬≈…
.ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,eL‡È˙ƒ¿»¬≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«

נזקי 28) והלכות ז.) וילנא (הוצאת בבאֿקמא רי"ף ראה
יב. הלכה ח פרק אביהם,29)ממון שהניח היתומים של

על  סומך חוב ובעל קרקע, להם אין אדם בני שהרבה מכיון
(מאירי). אלא 30)המטלטלין הדין לפי גובה שאינו

הלוה. ביד שנמצאים הנכסים מן כלומר חורין, בני מנכסים
הם.31) פה על כמלוה הגזילה שדמי אףֿעלֿפי

.ÊÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰ ÔÈc32ÔÓ Á˜BÏk ÔÏÊb‰ ÔÓ ƒ«≈«ƒ«¿¿ƒƒ««¿»¿≈«ƒ
·pb‰33˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ÔÏÊb Ì‡ : ««»ƒ«¿»¿À¿»…»«»«
˜eM‰34ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡ Ì‡Â ;35˙wz Ba eOÚ - «¿ƒ≈¿À¿»»«»«
˜eM‰36ÌÈÓc ÏÊ‚p‰ Ô˙BÂ ,37Ô˙pL38B˙ÏÊb Á˜BÏÂ39, «¿≈«ƒ¿»»ƒ∆»«¿≈«¿≈»

ÔÏÊb‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁÂ40¯·k Ì‡Â .‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ¿≈¿≈«««¿»ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙41Á˜BÏ ‰˜ -42‰ÏÊb ÏL dÓˆÚ43 ƒ¿»¬«¿»ƒ»»≈««¿»∆¿≈»

d¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â44. ¿≈«¬ƒ»

בעליה 32) בחזקת ותמיד נגזלת, שאינה קרקע לקונה פרט
ג. הלכה למעלה ראה הגנב,33)עומדת, מן הלוקח דין

ואילך.מפור  ב הלכה ה פרק גניבה בהלכות היה 34)ט כי
את  יחזיר כן על גזול, שהחפץ דעתו על להעלות צריך
הגזלן. מן כספו את ויתבע דמים, בלי לנגזל הגזילה

מגזלן.35) קונה שהוא ידע שכל 36)ולא תיקנו, חכמינו
גנוב, היה שהחפץ אחרֿכך שנודע אףֿעלֿפי בשוק, הלוקח
הואיל  דמיו, את לו שילמו אלאֿאםֿכן לבעלים יחזירנו לא
גנוב. שהחפץ ידע שלא להניח יש קנה, ובפרהסיא

דמים.37) בלי אליו הגזילה חוזרת הדין שמן אףֿעלֿפי
לגזלן.38) את 39)הלוקח יקבל לא - ישלם לא אם אבל

עדיין  והגזילה התייאש, לא עדיין אם אפילו גזילתו,
עומדת. הגזלן.40)ברשותו  את  הנגזל בין 41)ותובע

שמכר  אחר שנתייאשו ובין הגזלן שמכר לפני שנתייאשו
ג. הלכה ה, פרק גניבה הלכות ראה ביאוש 42)הגזלן,

רשות. שיש 43)ושינוי הקודם למקרה בניגוד הגזילה, גוף
בלבד. הגזילה דמי של זכות מוכן 44)לו הנגזל אם אף

לגזלן. שנתן הדמים כל את לו לשלם

.ÁÔÏÊb‰ ÔÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡45BlL ËeÚÓ ‰È‰ Ì‡Â .46, »≈»ƒ««¿»¿ƒ»»ƒ∆
„Ú ,epnÓ ˙B‰Ï ¯zÓ - ÏeÊb BBÓÓ ·¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»À»≈»ƒ∆«

‰Ê ¯·cL È‡cÂa Ú„iL47.B„Èa ÏeÊb ∆≈«¿««∆»»∆»¿»

היא.45) גזילה הגזלן, את מקבל שהוא מה שכל חזקה, כי
הגזול, החפץ מן ליהנות האיסור על דובר ב, בהלכה למעלה

הגזלן. מן הנאה איסור על זה 46)וכאן שדבר תולים
קיט. בבאֿקמא יהודה, רב וכדעת שמואל כדעת הוא, משלו

לדין 47) דומה זה דין ואין הגזלן. מן מקבל שהוא
שאם  רבינו, שם שפסק א, הלכה ו פרק גניבה שבהלכות
עצמו  הדבר רוב בין הבדל יש כי לקנות, אסור גנוב הרוב

(מגידֿמשנה). הגזלן של ממונו רוב ובין קונה שהוא

.ËÔÈÏÊb Ô˙˜ÊÁL Ì„‡ Èa48ÔÓ ÔBÓÓ Ïk ˙˜ÊÁÂ ¿≈»»∆∆¿»»«¿»ƒ¿∆¿«»»»ƒ
ÏÊb‰49ÔÈÏÊb ˙Î‡ÏÓ ÔzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,50ÔB‚k , «»≈ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆«¿»ƒ¿

ÔÈÒÎBn‰51ÌÈËÒl‰Â52˙˜ÊÁL ;Ô‰Ó ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - «¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»≈∆∆∆¿«
ÏeÊ‚ ‡e‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ53ÔÓ ÌÈ¯Èc ÌÈÙ¯ˆÓ ÔÈ‡Â . ¿»»∆»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒƒ

Ô‰lL ‰·z‰54‰ÏÊb ˙˜ÊÁa Ïk‰L ,55. «≈»∆»∆∆«…¿∆¿«¿≈»

כגזלנים.48) שבהלכה 49)שידועים לדין בניגוד
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גזול. ממונו שרוב ממלאכה 50)הקודמת, בא ממונם וכל
לקמן 51)זו. וראה קיג. בבאֿקמא מסחורות, הנוטלים

יא. אינו 53)שודד.52)הלכה נוטל, שהמוכס המכס כי
אין  אחרת שמלאכה ומכיון יא. הלכה לקמן ראה החוק, לפי
ממנו. ליהנות אסור כן ועל הוא, גזילה ממונו שכל יוצא לו,

המכס 54) את בה ששמים מיוחדת, תיבה יש למוכסים
דינר, לסך המצטרפות קטנות מעות בתיבה יש אם שנוטלים,
בבאֿקמא  משנה המעות. אותן על שלם דינר פורטים אין

גזילה 55)קיג. - למכס המיוחדת שבתיבה המעות כל
שאינו  אףֿעלֿפי אלה, מעות על יפרוט אל כן ועל הן, ממש
ראוי  אין דינר, תמורתו נותן הוא הרי כי ממשית, הנאה נהנה
המשניות  פירוש (ראה בזה יש הנאה קצת כי זאת, לעשות
מותר  בביתו למוכס שיש מעות על לפרוט אבל לרבינו).
[קשה  גזילה. בחזקת אינו שבביתו שהכסף שם), (משנה
יש  אלו מהלכות וט. ח בהלכה רבינו לדברי זה דין להתאים

הם]. גזילה בחזקת - מוכסים של ממונם שכל ללמוד,

.ÈB˙eÒk ÌÈÒÎBÓ eÏË56˙¯Á‡ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â57eÏË) , »¿¿ƒ¿¿∆¡ƒ«∆∆»¿
;BlL el‡ È¯‰ - (¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â B¯BÓÁ¬¿∆¡ƒ¬«≈¬≈≈∆

ÈtÓ‡È‰ ‰¯ÈÎÓk BfL58eL‡È˙pL d˙˜ÊÁÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆ƒ¿»¬
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰59‰ÏÊ‚ BfL È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡Â ,60. «¿»ƒƒ∆»¿≈≈«¿««∆¿≈»
˜È˙Â ‰È‰ Ì‡Â61BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓe62Ô¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ««¿«¬ƒ»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ63. «¿»ƒ»ƒƒ

קיד.56) בבאֿקמא עליו.57)משנה רחמנות מתוך
כסותו.58) תמורת לו נתנה מובא 59)שהרי זה טעם

אחרת  כסות לו שהחזירו הכסות בעל של דינו שם. במשנה
הבעלים  נתייאשו שאם הגזלן, מן מטלטלין הלוקח כדין -
הלכה  למעלה מחזירה", ואינו גזילה של עצמה לוקח "קנה

וקנה 60)ו. באיסור, לידו שהגיעה לומר, אין כן ועל
אסור  גזילה, שזו בוודאי ידע לו רשות. ושינוי ביאוש אותה

לקחתה. לו שזו 62)חסיד.61)היה לו שנודע לאחר
דין  לפי שקנאה אףֿעלֿפי אחרים, בממון רוצה ואינו גזילה,

שם.63)המשנה. גמרא ממנו, שקיבלה למוכס ולא

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64ÔÓÊa ?ÌÈËÒÏk ÒÎBn‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆«≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBn‰L65ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡ ,66, ∆«≈≈»ƒ≈»≈≈≈»

CÏn‰ ˙ÓÁÓ „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡67‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡Â68, ≈»≈≈¬««∆∆¿≈ƒ¿»
ÒÎÓ Ï·‡ ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÁÈpÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Á˜BÏ ‡l‡∆»≈««∆ƒ¿∆«ƒ««∆ƒ¿∆¬»∆∆

CÏn‰ B˜ÒtL69LÈÏL ÁwiL ¯Ó‡Â ,70B‡ ÚÈ·¯ B‡ ∆¿»«∆∆¿»«∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«
·eˆ˜ ¯·„71Ï‡¯OÈ ÒÎBÓ „ÈÓÚ‰Â ,72‰Ê ˜ÏÁ ˙Ba‚Ï »»»¿∆¡ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆

ÏÚ ÌeÏk ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ÔÓ‡ ‰Ê Ì„‡L Ú„BÂ ,CÏnÏ«∆∆¿»∆»»∆∆¡»¿≈ƒ¿«
Ïn‰ ¯ÊbM ‰ÓÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - C73ÔÈcL ÈÙÏ , «∆»««∆∆≈¿∆¿««¿»¿ƒ∆ƒ
‡e‰ ÔÈc CÏn‰74„BÚ ‡ÏÂ .75¯·BÚ ‡e‰L ‡l‡ ,76 «∆∆ƒ¿…∆»∆≈

‰Ê ÒÎnÓ ÁÈ¯·n‰77,CÏn‰ ˙Ó ÏÊB‚ ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ«ƒ∆∆∆ƒ¿≈∆≈¿««∆∆
CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«∆∆≈»ƒ≈∆»»«∆∆

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

ט.64) הלכה מפני 65)למעלה גזלנים, מלאכת ומלאכתו
קיג. בבאֿקמא לו, שמגיע ממה יותר מכס נוטל שהוא

אפילו 66) גובה, שהוא המכס כל המלך. עלֿידי מונה ולא
שם. גמרא כגזילה. דינו ביותר, המלך 67)הפחות שמינהו

שקבע. מכס מראש 68)לגבות קבוע המכס שיעור אין
ולכמותה. הסחורה לסוג ובהתאם בשוה, אדם לכל

המלך.69) מהסחורה 70)שקבעו או הסחורה מערך
מדה.71)עצמה. או משקל יחידת מכל מסוים סכום כגון

המלך.72) שקצב הקצבה מן יותר לוקח גוי מוכס כי
הוא.73) גזילה המכס שעצם אומרים חוק 74)ואין כל

דעת  הוא, גמור דין - המדינה תושבי לכל המלך שחקקו
יד. הלכה לקמן וראה שם, שאין 75)שמואל רק לא

גזלן. בחזקת גזל.76)המוכס של המשתמט 77)עבירה
מן  להבריח שאסור זה דין הזה. הקצוב המכס את מלשלם
(שם). דינא" דמלכותא "דינא שמואל מדברי נובע המכס,

.·È¯ÈÚ‰ Èa ÏÚ ÒÓ ÌÈOnL CÏÓ ÔÎÂ78Ïk ÏÚ B‡ ¿≈∆∆∆≈ƒ««¿≈»ƒ«»
LÈ‡Â LÈ‡79‰„O ÏÚ B‡ ,‰LÏ ‰MÓ ·eˆ˜ ¯·c ƒ»ƒ»»»ƒ»»¿»»«»∆

‰„OÂ80¯·ÚiL ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL B‡ ;·eˆ˜ ¯·c81ÏÚ ¿»∆»»»∆»«∆»ƒ∆«¬…«
ÈÓ Ïk B‡ ;CÏn‰ ˙È·Ï ÂÈÒÎ Ïk eÁ˜lÈ - ‰Ê ¯·c»»∆ƒ»¿»¿»»¿≈«∆∆»ƒ

Ô¯b‰ ˙ÚLa ‰„Oa ‡ˆniL82Òn‰ ÔzÈ ‡e‰ - ∆ƒ»≈«»∆ƒ¿««…∆ƒ≈««
ÏÚa BÈ‡L ÔÈa ‰„O‰ ÏÚa ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰ÈÏÚL∆»∆»≈∆»»«««»∆≈∆≈««

‰„O‰83,ÏÊ‚ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·cÓ ‡ˆBik ÏÎÂ ; «»∆¿…«≈ƒ¿»ƒ≈≈»≈
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - CÏnÏ Ô˙B‡ ‰·bL Ï‡¯OÈÂ84, ¿ƒ¿»≈∆»»»«∆∆≈¿∆¿««¿»

¯Lk ‡e‰ È¯‰Â85‡e‰Â .86ÛÈÒBÈ ‡lL ,87‰pLÈ ‡ÏÂ88 «¬≈»≈¿∆…ƒ¿…¿«∆
.ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿«¿¿

אישי.78) מס ולא העיר, בני לכל כולל דהיינו 79)סכום
קיג: בבאֿקמא גולגולת, הנזכר 80)מס קרקע מס דהיינו

שם. כן 81)בגמרא על כללי, אופי נושא זה שקנס מכיון
משום  הנכסים בהחרמת רואים ואין חוקי, תוקף לו יש

התבואה.82)גזילה. אסיפת להטריח 83)בשעת שלא
בגמרא  הדוגמא השדה. בעל אחרי לחפש המס גובה את
רק  חייב אז המלך חוק כי בשדה, שותף על מדברת (שם)
את  לא ואפילו בשדה, שנמצא זר אדם ולא השותף את
המלך, חוק של דוגמא מביא כאן רבינו אבל האריס.
שותף  שהוא בין לשלם, השדה בעל שאינו את גם המחייב
רב) - הרי"ף (גירסת רבא לדברי בהתאם שותף, שאינו ובין
למשכן  הקרקע מס את הגובה ליהודי שמותר שם, בגמרא

חבירו. עיר בן מס על העיר דמלכותא 84)בן "דינא כי
שם.85)דינא". גמרא זאת, לעשות לו מותר כי

המס.87)בתנאי.86) המשקל 88)על יחידות מספר את
השדה  יבול טונות עשר למשל ירשום שלא מס, הטעונות

שמונה. במקום

.‚ÈÈaÓ ÂÈLnLÂ ÂÈ„·ÚÓ „Á‡ ÏÚ ÒÚkL CÏÓ ÔÎÂ¿≈∆∆∆»««∆»≈¬»»¿«»»ƒ¿≈
ÏÊb dÈ‡ - B¯ˆÁ B‡ e‰„O Á˜ÏÂ ,‰È„n‰89¯zÓe , «¿ƒ»¿»«»≈¬≈≈»»≈À»

da ˙B‰Ï90,BlL ‡È‰ È¯‰ - CÏn‰ ÔÓ dÁ˜Bl‰Â , ≈»»¿«¿»ƒ«∆∆¬≈ƒ∆
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â91ÔÈ„ ‰fL ; ¿≈«¿»ƒƒƒ»ƒ»∆∆ƒ

Ìlk ÌÈÎÏn‰92ÔÈÒÚBkLk Ì‰ÈLnL ÔBÓÓ Ïk ÁwÏ , «¿»ƒÀ»ƒ«»»«»≈∆¿∆¬ƒ
Ô„eaÚL ÚÈ˜Ù‰ CÏn‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ93¯ˆÁ ˙OÚÂ , ¬≈∆«¬≈«∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿«¬»»≈

¯˜Ù‰k BÊ ‰„O B‡ BÊ94CÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ‰Bw‰ ÏÎÂ , »∆¿∆¿≈¿»«∆»ƒ«∆∆
„Á‡ ÏL ‰„O B‡ ¯ˆÁ Á˜lL CÏÓ Ï·‡ .da ‰ÎÊ -»»»¬»∆∆∆»«»≈»∆∆∆»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ˜˜ÁL ÔÈÈca ‡lL ‰È„n‰ ÈaÓ95; ƒ¿≈«¿ƒ»∆…«ƒƒ∆»«¬≈∆«¿»
B„iÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ Á˜Bl‰Â96. ¿«≈«ƒ∆ƒƒ«¿»ƒƒ»
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כתוצאה 89) בלבד אחד מאיש השדה את שלקח אףֿעלֿפי
לראות  אין לקח, לא עליהם שכעס אחרים ומנתינים מכעס,
הוא  ורשאי המלכים, משפטי כן כי לב, שרירות זה במעשה

כרצונו. ליהנות,90)לוותר איש לשום אסור גזולה בקרקע
ראה  עומדת, היא בעליה וברשות נגזלת אינה קרקע כי

ג. הלכה הגזלן,91)למעלה מן קרקע לקונה בניגוד
דמים, בלא לנגזל חוזרת זו הרי הבעלים, נתייאשו שאפילו

יד. הלכה ח פרק לקמן זו 92)ראה להחרמה יש כן ועל
חוקי. מידי 93)תוקף החצר את או השדה את הוציא

בעלים.94)הבעלים. ללא שעשה 95)כנכסים מכיון
החוק. לפי שלא וחוזרת 96)מעשהו נגזלת, אינה קרקע כי

הבעלים. ונתייאשו הגזלן מכרה אפילו לבעלים,

.„È¯·c ÏL BÏÏk97CÏn‰ B˙B‡ ˜˜ÁiL ÔÈc Ïk : ¿»∆»»»ƒ∆«¿…«∆∆
‡ÏÂ ÏkÏBÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ì„‡Ï ‰È‰È98;ÏÊ‚ BÈ‡ - «…¿…ƒ¿∆¿»»∆»ƒ¿≈«¿≈»≈

˙ck ‡lL „·Ïa ‰Ê LÈ‡Ó ÁwiL ÏÎÂ99‰Úe„È‰ ¿…∆ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«∆…«»«¿»
È‡ab ,CÎÈÙÏ .ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ÒÓÁ ‡l‡ ,ÏkÏ«…∆»»«∆∆¬≈∆»≈¿ƒ»«»≈

ÂÈ¯ËBLÂ CÏn‰100ÏÚ ·eˆw‰ Òna ˙B„O‰ ÌÈ¯ÎBnL «∆∆¿¿»∆¿ƒ«»«««»«
˙B„O‰101¯kÓÓ Ô¯kÓÓ -102Ïk ÏÚL ÒÓ Ï·‡ ; «»ƒ¿»»ƒ¿»¬»«∆«»

LÈ‡Â LÈ‡103BÓˆÚ Ì„‡‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·B‚ BÈ‡104, ƒ»ƒ≈∆∆»ƒ»»»«¿
BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - L‡¯‰ ÏÚL Òna ‰„O‰ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿«»∆««∆«»…¬≈∆≈

¯kÓÓ105Ck CÏn‰ ÔÈ„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,106. ƒ¿»∆»ƒ≈»»ƒ«∆∆»

הקודמות.97) ההלכות שלוש של סיכום  אבל 98)זהו
מסים  שהטיל כגון המלך, נתיני בין הפליה בהם שיש חוקים
אומה  או מסוימת עדה מסוימת, קבוצה על מיוחדים
לחוקים  אין מיוחדות, גזירות עליהן גזר אם וכן מסוימת,
בספרות  מוגדר זה דין חוקי. תוקף אלו ולגזירות אלה
דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא קצר: במשפט הפוסקים

כחוק.99) המלך.100)שלא גובי על בכוח המגינים
בבא101ֿ) הקרקע, מס את שילם לא השדה שבעל מפני

נה. השדות 102)בתרא את למכור המלך חוק זהו כי
שם). (גמרא המס את שילמו לא מס 103)שבעליהם

לשלם,104)הגולגולת. אותו ומכריחים אותו שתופסים
זה. למס משועבדים נכסיו לפי 105)ואין אינה המכירה כי

[הרמב"ן 106)החוק. כזה. חדש חוק לחוקק הוא רשאי
ואומרים  רבינו, על בזה חולקים האחרים הפוסקים וגדולי

המקובלים]. המלכים לחוקי מנוגד לחוק תוקף שאין

.ÂËÏÚL Òn‰ ÔzÈ ‡lL ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L CÏÓ∆∆∆»ƒ»∆…∆…ƒ≈««∆«
Òn‰ Ô˙BÏ ‰„O‰ ‰È‰z - ‰„O‰107ÏÚa Á¯·e , «»∆ƒ¿∆«»∆¿≈««»«««

CÏnÏ ‰ÈÏÚL ÒÓ Ô˙Â ‰Ê ‡·e ,Òn‰ ÈtÓ ‰„O‰108 «»∆ƒ¿≈««»∆¿»««∆»∆»«∆∆
ÏÊb ‰Ê ÔÈ‡ - ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â109˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ ,110 ¿»«≈∆»≈∆»≈∆»≈≈

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁiL „Ú Òn‰ Ô˙BÂ111ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL ; ¿≈«««∆«¿¿«¿»ƒ∆ƒ«∆∆ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰112. ¿∆»«¿

השדה.107) פירות את לאכול זכאי המס, את שישלם מי כל
השדה.108) את המלך גבאי לו שמכרו "ארעא 109)בלי

דיהיב  מאן אמר: ומלכא משעבדא, הקרקע) (מס לטסקא
עג: בבאֿמציעא ארעא", ליכול מה 110)טסקא רק לא

מלכתחילה  לו מתירים אנו אלא גזל, אינו אכל שכבר
לרשותם,111)לאכול. תחזור והקרקע המס את וישלמו

המס  שנתן וזה הקרקע, את מכרו לא המלך שגבאי מכיון

טסקא  דיהיב "מאן הכללי: החוק בתוקף הפירות את אכל
לאכול  הזכות אלא עצמה הקרקע את קנה ולא ארעא" ליכול

יא.112)פירותיה. הלכה למעלה

.ÊË¯ÊbL CÏÓ ÔÎÂ113ÏÚ ·eˆw‰ ÒÓ ÔziL ÈÓ ÏkL , ¿≈∆∆∆»«∆»ƒ∆ƒ≈««»«
LÈ‡‰114Ô˙ ‡lL ‰Êa „aÚzLÈ115Â Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ô˙ »ƒƒ¿«¿≈»∆∆…»«»ƒ¿»≈¿»«

¯˙BÈ Ba „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÈÚ‰ ‰Ê Ï‡¯OÈ ÏÚL Òn‰««∆«ƒ¿»≈∆∆»ƒ¬≈∆≈≈
ÈcÓ116Ba „·BÚ BÈ‡ Ï·‡ ;ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL , ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¬»≈≈

„·Úk117. ¿∆∆

עג:113) גולגולת.114)בבאֿמציעא יעביד 115)מס
עבורו. ששילם המס תמורת שהוא 116)אותו ממה יותר

שם). בגמרא הגר"א הגהות (ראה לעבוד כעבד 117)רגיל
שהם  בדברים להעבידו אסור עברי עבד כל כי כנעני,
או  המרחץ, לבית כליו אחריו שיוליך כגון לעבד, מיוחדים
ראה  עבד. עבודת בו תעבוד לא שנאמר: מנעליו, לו יחלוץ

ז. הלכה א, פרק עבדים הלכות

.ÊÈ˙BÏÈ‡ ˙¯kL CÏÓ118Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL ∆∆∆»«ƒ»∆«¬≈»ƒ¿»»≈∆
ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯zÓ - ¯Lb119ÌÈza Ò¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆À»«¬…»»¿≈ƒ»«»ƒ

Ïk ÔÎÂ .da ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰ÓBÁ B‡ C¯c Ô‡OÚÂ«¬»»∆∆»À»≈»»¿≈…
ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL .‰Êa ‡ˆBik120. «≈»∆∆ƒ«∆∆ƒ

קיג:118) מהן 119)בבאֿקמא ועשה דקלים לגזל בניגוד
ג. הלכה למעלה עליו, לעבור שאסור ואףֿעל120ֿ)גשר,

בזה  לראות אין הבתים, בעלי מכל אילנות כרתו שלא פי
לא  שהמלך מכיוון המלך, מנתיני חלק על מיוחדת גזירה
ואין  מסויימים אנשים של אילנותיהם לכרות בפירוש, פרט
מכל  בודדים אילנות ולאסוף לטרוח חייבים המלך שליחי

שם. גמרא ובעלֿהבית, בעלֿהבית

.ÁÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121BÚaËnL CÏÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆«¿¿
‡ˆBÈ122˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a123Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰ È¯‰L ; ≈¿»»¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ,ı¯‡‰ d˙B‡124Ì‰Â Ì‰ÈB„‡ ‡e‰L »»»∆¿»¿»«¿»∆¬≈∆¿≈
‡e‰ È¯‰ - ‡ˆBÈ BÚaËÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„·Ú BÏ¬»ƒ¬»ƒ≈«¿¿≈¬≈

ÚB¯Ê ÏÚa ÔÏÊ‚k125ÔÈiÊÓ‰ ÌÈËÒÏ ˙¯e·Á BÓÎe ,126 ¿«¿»««¿«¿¬«ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈ„·Ú ÏÎÂ ‰Ê CÏÓ ÔÎÂ ,ÔÈc Ì‰ÈÈc ÔÈ‡L127ÔÈÏÊb ∆≈ƒ≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»»«¿»ƒ

.¯·c ÏÎÏ¿»»»

דין.121) המלך לסוחר.122)שדין שעליהן 123)עובר
מולך. בו.124)הוא פיסי.125)בטחו בכוח המשתמש

הנשק.126) בכוח הגובים 127)הנוטלים רצונו עושי כגון
והשוטרים.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שהיה 1) גזל, משום בהם שיש הדברים משפטי בו נתבארו

שאסרו  מה לזה ונמשך גזל, משום בהם שאין לומר באפשר
גזל. משום חכמים

.‡ÌÈ·‡Â ˙B¯B˜2ÌÙËML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÚÂ «¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆∆¿»»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :¯‰p‰3el‡ È¯‰ - Ô‰Ó «»»ƒƒ¿»¬«¿»ƒ≈∆¬≈≈

ÔÈ¯zÓ4Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÏÈvÓ ÏL Ô‰Â ,5eL‡È˙ Ì‡ À»ƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒƒ¿»¬
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡Ï Ì‡6 ƒ…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«

Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰ eÈ‰ Ì‡7. ƒ»«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈∆
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ח.2) פרק כתובות ותוספתא כב. ידוע 3)בבאֿמציעא אם
"אם  שם: בתוספתא הגירסא זוהי נתייאשו. כבר שהבעלים
בגמרא  רש"י כגירסת ולא שלו", אלו הרי הבעלים נתייאשו

הבעלים". שנתייאשו "מפני משום 4)שם בהם ואין
גזל. וידעו 5)איסור אחר, במקום הבעלים שהיו כגון

אם  יודע אינו המציל אבל הקורות, את נהר ששטף אמנם
שם. תוספתא ראה להחזיר.6)התייאשו. כדי 7)שחייב

מובאת  זו דוגמא נתייאשו. שלא מוכיח זה להצילם.
שם. בתוספתא

.·¯‰p‰ ÔÓ ÏÈvn‰ ,CÎÈÙÏ8ÌÈ ÏL BËBfÓe9 ¿ƒ»««ƒƒ«»»ƒ∆»
¯‰ ÏL B˙ÈÏeÏMÓe10ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓe11ÔÓe ƒ¿ƒ∆»»ƒ»≈»ƒƒ

ÔÓe ¯Óp‰ ÔÓe ·c‰ ÔÓe È¯‡‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰«¿≈»ƒ»¬ƒƒ«…ƒ«»≈ƒ
ÒÏc¯a‰12ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È Ì‡ :13- ««¿¿»ƒ»«¿««∆ƒ¿»¬«¿»ƒ

¯ÈÊÁÈ - Ú„È ‡Ï Ì‡Â ,BlL el‡ È¯‰14. ¬≈≈∆¿ƒ…»««¬ƒ

קיד.8) בבאֿקמא במקומות 9)משנה הים מקרקעית
כד. בבאֿמציעא עולים, כשהם הים מי עלֿידי הנשטפים

על 10) עוברים הם מרובים, גשמים ע"י גואים כשהנהרות
שם. בדרכם, שמוצאים מה כל ושוללים גדותיהם

הגייס.11) מן למציל כד.12)מקביל בבאֿמציעא
להציל,13) אפשרות כל שאין או מפיהם, ששמע כגון

מגידֿמשנה). וראה (שם, הבעלים נתייאשו ובוודאי
יחזיר,14) הדחק. עלֿידי ואפילו להציל, אפשרות שיש כגון

שזה  כשם להציל ומקווים נתייאשו לא שהבעלים יתכן כי
הציל.

.‚ÌÈËÒÏ „iÓ ÏÈvn‰15,BlL el‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ««ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈≈∆
¯·c‰ Ì˙qL ÈtÓ16Ú„È Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL ƒ¿≈∆¿««»»∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ»«

„iÓ ÏÈvn‰ Ï·‡ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡lL∆…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¬»««ƒƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÈËÒÏ17·iÁ - ƒ¿ƒ≈»ƒ≈≈»ƒ«»

Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡lL ¯·c‰ Ì˙qL ,¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆¿««»»∆…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ
‰Ó ÈtÓe .BlL el‡ È¯‰ - eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆ƒ¿»¬¬≈≈∆ƒ¿≈»
„·BÚ‰ Ì˙Òe ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ï‡¯OÈ ÌÈËÒÏ Ì˙Ò¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«»≈
,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰L ÈtÓ ?eL‡È˙ ‡Ï ÌÈ·ÎBk»ƒ…ƒ¿»¬ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ÔÏÊb‰ „iÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰L∆»¿≈»ƒ«¬ƒƒƒ«««¿»««ƒ
˙BÚeÚ¯ ˙BÈ‡¯a ‡l‡ ,ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L18 ∆≈»≈ƒ∆»«∆»ƒ¿»¿

˙Úc‰ „Ó‡·e19. ¿…∆«««

קיד.15) לא.16)בבאֿקמא או נתייאשו אם ידוע לא אם
יא.17) הלכה ה, פרק למעלה ראה כליסטים, דינו
בעדות 18) אלא ממון מוציאים שאין ישראל לדייני בניגוד

שם. בגמרא מובא זה טעם ברורות, בהשערה.19)וראיות

.„ÌÈÏÁL20ÔËwÏÓ‰ ,ÔzLt‰ CB˙a ÌÈÁÓBv‰ «¬«ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿«¿»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ≈ƒ»≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ

ÔzLt‰21.‰„O‰ ÏÚa ÏLÔÈ¯eÒ‡ - eL·È Ì‡Â «ƒ¿»∆«««»∆¿ƒ»¿¬ƒ
e„ÈÒÙ‰M ‰Ó e„ÈÒÙ‰ ¯·kL ,ÏÊb ÌeMÓ22eÈ‰ Ì‡Â . ƒ»≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

Ïe·b‰ ÏÚ23ÔÈÁÏ Ô‰Lk elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ -24. ««¿¬ƒ¬ƒ¿∆≈«ƒ

בבאֿמציעא 20) הפשתן, בין הגדל חריף, שטעמו ירק מין
השחלים.21)קז. מדמי מרובים ומכאן 22)שדמיו

רוצים  והבעלים יבשו, שכבר מכיון יותר, יפסידו לא ולהבא

הפשתן.23)בקיומם. בתוך ולא הפשתן ערוגת של
מפסידים.24) שאינם מפני

.‰ÔBÓÓ È˜Êa e¯‡a ¯·k25B·z ‡ÈˆBn‰L ,26 ¿»≈«¿¿ƒ¿≈»∆«ƒƒ¿
BM˜Â27ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï28ÏÊb ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ -29. ¿«ƒ¿»«ƒ≈»∆ƒ»≈

ÏÏb‰ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡30˙ÚLa ÔÈa ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¬»«ƒ«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰31- ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa »«¿»ƒ≈∆…ƒ¿«»«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ32ÏÊb ÌeMÓ33. «»ƒ¬≈∆ƒ»≈

יד.25) הלכה יג, הדישה.26)פרק אחר שנשאר זה
הקצירה.27) אחר בקרקע שנשאר שידושו 28)מה כדי

זבל. לו משום 29)ויעשו לעצמו, לקחתם אדם לכל מותר
מכיון  הרבים. לרשות וקשו תבנו להוציא לאדם שאסור
קנסוהו  הוציא ואם וניזוקים, בהם מתחלקים אדם שבני

זכה. בהם הקודם וכל כהפקר, שיהיו צואת 30)חכמים
שם  בהמה", ורגלי אדם ברגלי נשוף שיהיה "כדי הבקר,

טו. הגלל.31)הלכה את להוציא לו בא 32)שמותר אם
הגללים. את ונטל נדוש 33)אחר אם שבח בו שאין כיון

ונעשי  שמשביחים וקשו לתבנו בניגוד בו, קנסו זבל לא ם
שבחן". משום גופן ו"קנסו

.ÂBÏ eÙlÁ˙pL ÈÓ34ÂÈÏk35˙È·a ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎa ƒ∆ƒ¿«¿≈»¿≈ƒ¬≈ƒ¿≈
‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰36Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »≈∆¿≈«ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈»∆

‰l‰ ‡B·iL „Ú37¯ÈÊÁÈÂ38eÙlÁ˙ .BlL ˙‡ ÏhÈÂ «∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿«¿
Ôn‡‰ ˙È·a BÏ39Ôn‡ ÏL ÂÈ·e BzL‡ Ì‡ :40e˙ ¿≈»À»ƒƒ¿»»∆À»»¿

EÈÏk ÏË :BÏ ¯Ó‡Â Ôn‡‰ BÏ Ô˙pL B‡ ,BÏ41È¯‰ - ∆»«»À»¿»«…≈∆¬≈
˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆
LnzLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÏk ÏË :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡ .BlL∆»«»À»…¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈
ÂÈÏk ‡nL ;BlL ˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ba«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆∆»≈»

‡e‰ Ôn‡ ÏL42B¯ÎÓÏ Ôn‡‰ ˙‡ ‰eˆ ÈÏk‰ ÏÚa B‡ , ∆À»«««¿ƒƒ»∆»À»¿»¿
BÏ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

מו.34) שם 36)בגדיו.35)בבאֿבתרא שמרובים
הבגדים. את בטעות ומחליפים שהחליף.37)האנשים, זה

בטעות.38) שנטל הבגד לתיקון 39)את בגד לו מסר
במקומו. אחר כן 40)וקיבל ועל נתנו, שבטעות יתכן

להשתמש. משמע 41)אסור שלו, איננו שהכלי ומכיון
ישתמש. אל כן על האומן, לו 42)שטעה מוסרם והוא

לאחר. בטעות שמסר כליו את בחזרה שיקבל עד מדעת
ביודעים 43) לו מוסר הוא כן ועל זה, של את מכר ובטעות

בטעות. שמכר הכלי את חזרה שיקבל עד הכלי את

.Ê‰a¯‰ ÌÈ¯·c44ÏÊb ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡45, ¿»ƒ«¿≈»¿¬»ƒƒ»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰Â46ÔB‚k .47 ¿»≈¬≈∆¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿

‡È·˜a ÌÈ˜ÁOÓ‰Â ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ48ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ . «¿ƒ≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿À¿»«¿ƒ≈ƒ
·eMi‰ CB˙a Ì„‡ ÁÈ¯ÙÈ ‡Ï ?„ˆÈk49Á˜BÏ È¯‰L , ≈«…«¿ƒ«»»¿«ƒ∆¬≈≈«

‡È·ÈÂ ¯ÎÊ ÁlLnL ÈtÓ ,ÔÈck ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ»¬≈ƒ∆…«ƒƒ¿≈∆¿«≈«»»¿»ƒ
¯ÎÊ ‡È·˙Â ‰·˜ B‡ ¯Á‡ C·BMÓ ‰·˜50ÌÈBÈ ‡ÏÂ . ¿≈»ƒ»«≈¿≈»¿»ƒ»»¿…ƒ

‰iÁ B‡ ˙BÙBÚ ¯‡La ‰Êk ‰OBÚ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»»∆»∆ƒ¿»«»
‰Ó‰·e51.Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆

הפרק.44) סוף עד זו מהלכה החל מדובר, אלה ועל
גזל 45) ואינם בחזקה, הממון את לוקחים שאינם אףֿעלֿפי
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ג. הלכה א, פרק למעלה ראה בניגוד 46)ממש, מדרבנן,
מדאורייתא. גזלן שהוא בחזקה משנה,47)ללוקח

כד: י.48)סנהדרין הלכה לקמן יונים 49)ראה שסתם
בעלים. להן פירושים:50)יש שני ישנם כה. שם בגמרא

מקבל  - למטרה ראשונה מגיעה שיונתו וזה יונים, מירוץ א)
הפירוש  זו. בהלכה מביאו שרבינו זה ב) מחברו, כסף סכום
הרי  הראשון הפירוש שלפי מכיון יותר, לרבינו נראה השני
זה  פירוש שבעל אףֿעלֿפי בקוביא, משחק בדין נכלל זה
נתקבל  בקוביא, משחק ובין יונים מפריחי בין הבדל קובע
עמוד  לסנהדרין מאיר וראה השני. הפירוש רבינו דעת על

כה:51)86. שם ברייתא

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ52ÌÈBÈ „eˆÏ53,·eMi‰ CB˙a ¿≈»¿¬»ƒ»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÏL Ô‰L ÈtÓ54ÔÈaL ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .55 ƒ¿≈∆≈∆¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ

‰Úa¯‡ ·eMi‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈBÈÏ¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ«ƒ«¿»»
ÔÈÏÈÓ56Â .ÌÈÓ¯k ·eMÈ ‰È‰ Ì‡57ÏÈÓ ‰‡Ó elÙ‡ - ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ

Ì‰ ÌÈÓ¯k ÈÏÚa ÏL ÌÈBi‰L ,O¯ÙÈ ‡Ï58‡Ï ÔÎÂ . …ƒ¿…∆«ƒ∆«¬≈¿»ƒ≈¿≈…
BlL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎ·BM‰ CB˙a O¯ÙÈ59ÏL B‡ ƒ¿…¿«»ƒ««ƒ∆≈∆∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ60¯˜Ù‰ ÏL B‡61˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈»ƒ∆∆¿≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ
ÌÈBi‰L ÈtÓ ,ÏÈÓ ‰‡Ó ·eMi‰ ÔÓ62·eMÈÏ ˙B‡a ƒ«ƒ≈»ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ

ÔÈÎ·BM‰63. «»ƒ

עט:52) בבאֿקמא מלכודות.53)משנה העמדת עלֿידי
הפקר.54) של צפרים.55)ולא לצוד מלכודות
מילין 56) מארבעה פחות במרחק אמה. אלפים שמונת

השובכים. יוני לשם מגיעות כי יוסף,57)אסור, רב דברי
פג. גדול.58)שם למרחק לכרם מכרם הולכות והן

שהרי 59) ברשתות, ילכדו שלא שובכים ליוני לחשוש ואין
הן. חוששים 60)שלו אין - אסור עכו"ם שגזל ואףֿעלֿפי

ובישראל  הפקר, הן התורה שמן מכיון שבשובכיהם, ליונים
עכו"ם. בשל לא אבל שלום, דרכי מפני חכמים גזרו

שם.61) בגמרא הללו הדוגמאות היישוב.62)כל של
גדול.63) למרחק מגיעות הן השובכים ודרך

.ËÔÈ˜ÈÁ¯Ó64C·BM‰ ˙‡65¯ÈÚ‰ ÔÓ66ÌÈMÓÁ «¿ƒƒ∆«»ƒ»ƒ¬ƒƒ
‰n‡67e‰„O CB˙a C·BL Ì„‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .68‡l‡ «»¿…«¬∆»»»¿»≈∆»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ LÈ Ôk Ì‡69‡lL È„k , ƒ≈≈¬ƒƒ«»¿»«¿≈∆…
ÏMÓ eÏÎ‡ÈÂ ˙B„Oa e„ÈÒÙÈÂ ˙BÏÊBb‰ eÎLnÈƒ»¿«»¿«¿ƒ«»¿…¿ƒ∆

BÁ˜Ï Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡70ÔÈ·e BÈa ‰È‰ elÙ‡ ,¯Á‡Ó ¬≈ƒ¿ƒ¿»≈«≈¬ƒ»»≈≈
„·Ïa Ú·¯ ˙Èa B¯·Á ‰„O ˙lÁz71‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ«¿≈¬≈≈…«ƒ¿«¬≈

B˙˜ÊÁa72˜ÈÁ¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,73. ¿∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

כג.64) בבאֿבתרא יונים.65)משנה כדי 66)מגדל
העיר. גינות זרעוני יאכלו שהיונים 67)שלא אףֿעלֿפי

מסתפקים  ח), הלכה (ראה מילין ארבעה עד לעוף מרחיקות
בגרעינים  מתמלאות כריסיהן כי אמה, חמישים במרחק כאן
העיר  בגינות יאכלו ולא אמה, חמישים תוך שמוצאות
שם. גמרא ויותר, אמה חמישים מהן המרוחקות

העיר.68) מן רב במרחק מן 69)אפילו אמה חמישים אם
שדהו. בשטח עדיין הן רוח לכל השדה.70)השובך את

אמות 71) עשר והוא הקב, רובע בו לזרוע שאפשר שטח

רוח. לכל בקירוב האמה כבר 72)וחמישית הוחזק שהרי
המוכר. המוכר.73)ביד של משדהו

.È‡È·˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰74ÌÈˆÚa ÌÈ˜ÁOnL el‡ ?„ˆÈk «¿«¬ƒ¿À¿»≈«≈∆¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙B¯B¯ˆa B‡75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚa B‡76ÌÈOBÚÂ , ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿ƒ

˜BÁO B˙B‡a B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ ÏkL ,Ì‰ÈÈa È‡z¿«≈≈∆∆»«≈«∆¬≈¿¿
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb ‰Ê È¯‰ - CÎÂ Ck epnÓ ÁwÈ77ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ∆»¿»¬≈∆»≈ƒƒ¿≈∆««

Á˜Ï ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯aL Èt78B¯·Á ÔBÓÓ Á˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»«»¬≈
ÌpÁa79Ïez‰Â ˜BÁO C¯c80ÔÎÂ .ÏÊBb ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»∆∆¿¿ƒ¬≈∆≈¿≈

˙BÙBÚa B‡ ‰iÁa B‡ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁOÓ‰81ÌÈOBÚÂ , «¿«¬ƒƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ
BzÓ‰a ÁvzL ÏkL ,È‡z82ÁwÈ ¯˙BÈ ıe¯z B‡ ¿«∆…∆¿«≈«¿∆¿»≈ƒ«

Ïk‰ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ Ck B¯·ÁÓ≈¬≈»¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈«…
¯eÒ‡83.‡e‰ Ì‰È¯·cÓ ÏÊ‚Â , »¿»≈ƒƒ¿≈∆

כה:74) וסנהדרין ז, הלכה קטנות.75)למעלה אבנים
שם.76) גמרא אגוזים", חכמים 77)"קליפי כדעת

כד: שם חמא, בר רמי של פירושו לפי וסתם 78)במשנה,
פרק  למעלה ראה בחזקה, אדם של ממונו הלוקח זה גוזל

ג. הלכה כנהוג 79)א, תמורתו, שהוא מה לו שנתן בלי
וממכר. גמירות 80)במקח ומתוך שלם בלב מתנה ולא

שם 81)הדעת. ובבלי ב, הלכה ה פרק סנהדרין תוספתא
חברו.82)כה: בהמת נגד נשוא 83)במאבק אם בין

התחרות  שזו בין חי, בעל שהוא ובין קוביות, הוא המשחק
גורל. או בזריזות התחרות שזו ובין בריצה, או בכוח

.‡ÈBa ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‡È·˜a ˜ÁOÓ‰Â¿«¿«≈¿À¿»ƒ»≈»ƒ≈
ÏÊb ¯eq‡84ÌÈ¯·„a ˜ÒBÚ ¯eq‡ Ba LÈ Ï·‡ , ƒ»≈¬»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ

‡l‡ ÂÈÓÈ Ïk ˜ÒÚiL Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ;ÌÈÏËa¿≈ƒ∆≈»¿»»∆«¬…»»»∆»
ÌÏBÚ ÏL B·eMÈ·e ‰ÓÎÁ È¯·„a85. ¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆»

רק 84) אסרו וחכמים הגוי, ברצון ממון שלוקח מכיון
ישראל. של איסור 85)בממון האדמה. ובעבודת במלאכה

ממון. בלי בקוביא במשחק גם קיים זה

.·È˙BÙBÚÂ ‰iÁ ˙B„BˆÓ86‰iÁ‰ ÈÈÓ eÏÙpL ÌÈ‚„Â ¿«»¿¿»ƒ∆»¿ƒ≈««»
ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ÔÏËe ¯Á‡ ‡·e ,‰„Bˆn‰ CB˙Ï¿«¿»»«≈¿»»¬≈∆»≈

Ì‰È¯·cÓ87‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ ,88 ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ¿««∆
.Ô‰a»∆

נט:86) גיטין דרכי 87)משנה, מפני חכמים מתקנת
ריב. לידי יבוא שלא זכה,88)שלום, לא עדיין כן ועל

שמדובר  (שם) מפרשת הגמרא מדאורייתא. גזל זה ואין
שיגיעו  עד הבעלים זכו לא כן ועל תוך, בלי במצודות
כי  הבעלים, קנו תוך, להן כשיש אבל ממש. לידו החיות

מקום. בכל לו קונים אדם של כליו

.‚ÈCLBn‰ ¯‰89ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe »»«≈«¿»«¿ƒ¬≈≈∆
Ì„‡ Ïk90˙Èf‰ L‡¯a ÛwÓ‰ ÈÚ .91ÏL ÌÈ˙ÈÊ »»»»ƒ«¿«≈¿…««ƒ≈ƒ∆

‰ÁÎL92‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚÓ ÔÏËe ¯Á‡ ÈÚ ‡·e , ƒ¿»»»ƒ«≈¿»»≈«»»∆¬≈∆
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb93B„Èa ıa˜Ó ÈÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .94L‡¯a »≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈¿»¿…

¯eÓb ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CÈÏLÓe ˙Èf‰95È¯‰L ; ««ƒ«¿ƒ»»∆¬≈∆»≈»∆¬≈
.Ô‰a ‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ƒƒ¿««∆»∆
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מו.89) בתוך 90)עירובין עובר שהנהר האדם של ולא
גזל. משום בהם אין ולפיכך עומד 91)רשותו, העני

על  למטה נופלים והם הזיתים, את וחובט הזית בראש
נט: גיטין משנה ושייכים 92)הארץ, הבעלים, ששכחום

עדיין 93)לעניים. כי התורה. מן ולא שלום, דרכי מפני
בהם. זכה ולא המנקף, ליד הזיתים הגיעו סא.94)לא שם

בדיינים.95) מידו להוציאו יכול והמנקף

.„ÈÌÈ¯B·c‰96Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡97BÓk «¿ƒ≈»ƒ¿∆»»¿
ÔÈ˜ Ô‰a LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÊe‡Â ÌÈÏB‚¯z«¿¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ≈≈»∆ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ98ÌÈ¯B·c ÏÈÁ ÏÊBb‰Â .99BÚnL B‡ , ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ¿ƒ∆¿»
ÂÈÏÚaÓ100‡a Ì‡101ÏÊb ‰Ê È¯‰ - B˙eL¯Ï ƒ¿»»ƒ»ƒ¿¬≈∆»≈

CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ102ÌÈ¯B·c ÏL ÏÈÁ ‡ˆiL ÈÓ , ƒƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ∆»»¿ƒ∆¿ƒ
ÏÈÁp‰ ÏÚ·Ï LÈ - B¯·Á ˙eL¯a ÔÎLÂ B˙eL¯Ó103 ≈¿¿»«ƒ¿¬≈≈¿«««¿ƒ

B¯·Á ‰„O CB˙a Cl‰Ï104Ì‡Â .BÏÈÁ ˙‡ ÏhiL „Ú ¿«≈¿¿≈¬≈«∆ƒ…∆¿ƒ¿ƒ
‰ÎBO ˙‡ ı˜È ‡Ï Ï·‡ .˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ˜Èf‰105 ƒƒ¿«≈«∆ƒƒ¬»…»…∆…

ÌÈÓc ÔzÏ ˙Ó ÏÚ106. «¿»ƒ≈»ƒ

קיד.96) הן.97)בבאֿקמא דרכי 98)והפקר מפני
הוא". דרבנן "קנין אמרו קיד: שם קבוצת 99)שלום,

(המלכה). האם עם מלקחתה.100)דבורים
קיד.102)הנחיל.101) שם רשות.103)משנה,
הנטיעות.104) את או התבואה את שיזיק שיודע אףֿעלֿפי
וירא 106)ענף.105) חבירו, ענף על הדבורים נתיישבו

כדי  הענף את יקוץ לא תברחנה, שלא אחת אחת ליטלן
שלא  מכיון דמים, ליתן עלֿמנת ואפילו ביחד, כולן להוליכן

לתיקון. ניתן שלא נזק זה הרי במקומו, אחר ענף יצמח

.ÂËÔË˜ B‡ ‰M‡ ˙Ó‡107ÏÈÁ ‡ˆÈ Ô‡kÓ :¯ÓBÏ ∆¡∆∆ƒ»»»«ƒ»»»¿ƒ
‰Ê108‡e‰Â .109Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ eÈ‰iL ,110eÈ‰ÈÂ , ∆¿∆ƒ¿¿ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿

ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰111ÔÎÈ‰ ÌÈÏ‡BLÂ ÏÈÁp‰ ¯Á‡ «¿»ƒ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿¬ƒ≈»
,˙e„Ú Èa ÔË˜ B‡ ‰M‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰BÁ∆¿««ƒ∆≈ƒ»»»¿≈≈

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯B·c ÔÈ˜Â ÏÈ‡B‰112Ì˙B‡ eÈÓ‡‰ , ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈∆∆¡ƒ»
Ba113.

קיד.107) שם הנחיל,108)משנה, נכנס שלרשותו וזה
לבעליו. להחזירו אותם 110)בתנאי.109)חייב ושמענו

אם  אבל זה, נחיל יצא מכאן אומרים: - שנשאלו מבלי -
שבו  המקום ובעל כעדים, אותם מביא הנחיל את התובע

נאמנים. אינם - מכחישם הנחיל שרגלים 111)נמצא
קיד: שם שלו, שהנחיל נחיל 112)לדבר יטול אם ואפילו

דאורייתא. גזל משום בזה אין שלו, אם 113)שאינו אבל
משיחים  כשהם אפילו נאמנים, היו לא ממש, גזל היה זה

תומם. לפי

.ÊË‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊ‚ B„Èa LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈¿»»≈∆ƒ¿≈∆≈≈
ÔÈi„a B„iÓ114ÚaLÂ Ba ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ .115BÈ‡ - ƒ»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

¯eÓb‰ ÏÊb‰ ÏÚ ÛÈÒBnL BÓk LÓÁ ÛÈÒBÓ116. ƒ…∆¿∆ƒ««»≈«»

אם 114) אבל לקחתו, החכמים שאסרו משום גזל נקרא זה
הדיינים  ביד כוח אין בדין, תובעו ושכנגדו ולקח עבר
גיטין  התורה, מן בהם קנין לבעלים אין כי מידו, להוציאו

רוצה 116)לשקר.115)סא. אם ואפילו כד. ה, ויקרא
חומש. מוסיף אינו - שמים ידי לצאת
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á"ôùú'ä 'à-øãà á"é ïåùàø íåé

zn z`nh zFkld
ספרטהרה-הלכותטומאתמת

¦§ª§©¥
רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

שני 1) של וגולגולת שנגמרה, ושדרה דם, רביעית דין יבאר
כשעורה  ועצם מצטרפין, אם שבמת טומאות כל מתים,
המת  מן וכזית שנרקבו, עצמות רובע לשנים, שנתחלקה
שבה, חוליות רוב שנגמרו ושדרה ודבקו, לחלקים שחתכו
מלא  הבית, בתוך והכניסן שנחלקו באוהל המטמאין כל
ודם  באויר שנשפך דם הבית, בתוך שנתפזר רקב חפנים
והאוהל  והמשא המגע אותה, משערין וכיצד בכסות, שנבלע

הם. שמות שלשה

.‡Ìc ˙ÈÚÈ·¯2„Ú ,‰¯B‰Ë - ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‰‡a‰ ¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈≈ƒ¿»«
‰¯Ó‚pL ‰¯„L .„Á‡ ˙nÓ ˙ÈÚÈ·¯‰ Ïk ‰È‰zL∆ƒ¿∆»»¿ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»∆ƒ¿¿»
„Á‡Ó ˙BÈÏÁ‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰L ÔB‚k ,ÌÈ˙Ó ÈMÓƒ¿≈≈ƒ¿∆»ƒ¿»«À¿≈∆»
ÌÈ˙Ó ÈL ÏL ˙ÏbÏb‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙nÓ ÔÓeÏL˙Â3, ¿«¿»ƒ≈«≈¿≈«À¿…∆∆¿≈≈ƒ

ÈMÓ ˙n‰ ÔÓ ¯·È‡Â ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ˙BÓˆÚ Ú·¯Â¿…«¬»ƒ¿≈≈ƒ¿≈»ƒ«≈ƒ¿≈
ÚbÓa ‡l‡ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ el‡ Ïk - ÌÈ˙Ó≈ƒ»≈≈»¿«¿ƒ¿…∆∆»¿«»

‡OÓ·e4.˙BÓˆÚ Ïk ¯‡Lk , ¿«»ƒ¿»»¬»

פ"ב 2) באהלות במחלוקת שנויים זו שבהלכה הדינים כל
כחכמים. בכולם פסק ורבינו זה.3)מ"ו, ממת אחד חלק

אחר. ממת בא החסר, את המשלים השני, אם 4)והחלק
כשעורה. בהן יש

.·¯·È‡5elÙ‡ .¯B‰Ë - ÌÈL‡ ÈMÓ ÈÁ‰ ÔÓ ≈»ƒ««ƒ¿≈¬»ƒ»¬ƒ
ÌÈLÏ ˜ÏÁ Ì‡ ,„Á‡ LÈ‡Ó6¯B‰Ë -7. ≈ƒ∆»ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ»

וחיברם.6)שם.5) והטעם,7)וחזר שם. כתנאֿקמא
פירוש, מ"ד). פ"ג (שם חיבור" אדם חיבורי "שאין מפני

לטומאה. חיבור אינו אדם בידי מלאכותי חיבור

.‚˙ÈÊk8Ïˆ ˙ÈÊÎe ,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¯Oa,ÌÈ˙Ó ÈMÓ ¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓe9LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ¿…»¿«ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ∆»∆»≈∆≈

·˜¯ BÏ10ÈˆÁk ÔÎÂ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¬ƒ
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‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ Ïˆ ˙ÈÊ ÈˆÁÎÂ ¯Oa ˙ÈÊ11. «ƒ»»¿«¬ƒ«ƒ∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ˙ÓaL ˙B‡Óh‰ Ïk ¯‡Le¿»»«À¿∆¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

.Ô‰È¯eÚLa eÂL ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿ƒ≈∆

ה"ג.8) פ"ד אהלות (ראה 9)תוספתא יחד נקברו שלא
ה"ה). פ"ג למעלה 10)למעלה שנתבארו התנאים לפי

כבשר.11)בפ"ג. בכזית ומטמא כבשר, דינו ניצל שם,

.„‰¯BÚOk ÌˆÚ12‡OÓa ‡nËÓ - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL13. ∆∆ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«»
Ú·¯ ÔÎÂ14e˜c˜cpL „Á‡ ˙Ó ˙BÓˆÚ15ÏÎa ÔÈ‡Â ¿≈…««¿≈∆»∆ƒ«¿¿¿≈¿»

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ - ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ì‰Ó „Á‡16‡Ï el‡k ∆»≈∆∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ…
.e˜c˜cƒ«¿¿

עקיבא.12) כר' מ"ז, פ"ב סתם:13)אהלות כתוב במשנה
אבל  בלבד, במשא שמטמא מפרש ורבינו מטמא, עקיבא ר'
המת  מן וכזית ה"ג) פ"ג (למעלה רקב כמו במגע לא

יט). אות להלן (ראה הבאה כחכמים.14)שבהלכה שם,
דקים.15) לחלקים במשא,16)נשברו שמטמא וכלֿשכן

שעצם  כמו ככה: מתפרשת "וכן" [המלה במגע. לא  אבל
כך  במשא, היינו חלוקתה, כלפני מטמאה שנחלקה כשעורה
מחומר  גורעת החלוקה אין באוהל, שמטמא עצמות רובע
מפני  מטמא, אינו במגע אבל באוהל. לטמא טומאתו

בכולו]. ליגע שאיֿאפשר

.‰B„c¯Â ÌÈ˜ÏÁÏ BÎ˙ÁL ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk17- B˜a„Â ¿«ƒƒ«≈∆¬»«¬»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÓ18ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡Â ,19B˙ˆ˜20 ¿«≈¿…∆¿«»¿≈¿«≈¿««¿»

.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ,B¯aÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿∆≈ƒ≈»»ƒ

נתחברו 17) הדפיקות ועלֿידי קשה, בדבר עליהם דפק
עצמות.18)החלקים. ברובע כשעורה 19)כמו עצם כמו

מפני  אחד, נימוק ולשלשתם שנדקדקו. עצמות ורובע שנחלק
וגם  השיעור כל את הוא נושא אבל השיעור, בכל נוגע שאינו

כולו. על בכל 20)מאהיל אחת בבת נגע שאם משמע,
פ"ג, אהלות במשנה חכמים כדעת וזה טמא. - הכזית חלקי

כך. הדין - שנחלק כשעורה בעצם שגם ומובן א.

.Â·ÏÁ ˙ÈÊk21‡ÓË - BÎÈz‰L ÌÏL22„¯ÙÓ ‰È‰ . ¿«ƒ≈∆»≈∆ƒƒ»≈»»¿…»
¯B‰Ë - BÎÈz‰Â23. ¿ƒƒ»

ב.21) נ, שם 22)נזיר בגמרא לחלקים. נתפרד לא שהרי
סתם  שרבינו לתמוה ויש טמא, התנאים בכל שלא אמרו,

אינה 23)הדברים. וההתכה טומאתו, פרחה ההתכה לפני
חיבור. אינו אדם שחיבורי מפני מועילה

.Ê‰¯„L24ÏÚ Û‡ ,dlL ˙BÈÏÁ ·¯ ‰pnÓ e¯¯‚pL ƒ¿»∆ƒ¿¿ƒ∆»…À¿∆»««
ÔÓÊ·e .Ï‰‡a ‰‡nËÓ dÈ‡ - ˙Ói˜ dcÏML Ètƒ∆ƒ¿»«∆∆≈»¿«¿»¿…∆ƒ¿«
˙˙zÎÓ elÙ‡ ,˙¯aLÓ elÙ‡ ,¯·w‰ CB˙a ‡È‰L25 ∆ƒ¿«∆∆¬ƒ¿À∆∆¬ƒ¿À∆∆

.dÙ¯ˆÓ ¯·w‰L ÈtÓ ,Ï‰‡a ‰‡nËÓ -¿«¿»¿…∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¿»

א.24) נב, דקים.25)נזיר לחלקים

.ÁÔÈ‡nËÓ‰ Ïk26CB˙a ÔÒÈÎ‰Â e˜ÏÁpL Ï‰‡a »«¿«¿ƒ¿…∆∆∆¿¿¿ƒ¿ƒ»¿
.Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓe ÔÙ¯ˆÓ Ï‰‡‰ - ˙Èa‰««ƒ»…∆¿»¿»¿«¿ƒ¿…∆

א.26) פ"ג, אהלות במשנה כחכמים

.ËÌˆÚ27ÒÈÎ‰Â ,ÌÈÓL È„Èa ¯Oa ˙ÈÊk ÂÈÏÚ LiL ∆∆∆≈»»¿«ƒ»»ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿ƒ
B˙ˆ˜Ó28˙BÓˆÚ ÈL .˙Èa‰ ‡ÓË - ˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ««ƒƒ¿»««ƒ¿≈¬»

Ô˙ˆ˜Ó ÒÈÎ‰Â ,¯Oa ÌÈ˙ÈÊ ÈÈˆÁ ÈLk Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆ƒ¿≈¬»≈≈ƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿»»
˙BÓˆÚa ·eÁz ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ˙Èa‰ - ÌÈÙÏƒ¿ƒ««ƒ»≈¿ƒ»»«»»»»¬»
.¯eaÁ Ì„‡ È¯eaÁ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙Èa‰ - Ì„‡ È„Èaƒ≈»»««ƒ»∆≈ƒ≈»»ƒ

ה"ד.27) פ"ד אהלות העצם,28)תוספתא מקצת אפילו
כולו. נכנס כאילו הוא הרי שמים, בידי מחובר שהוא מפני
לטומאת  גורם שהבשר הבשר, מקצת הכניס אם וכלֿשכן

העצם. ולא אהל

.ÈÌÈÙÁ ‡ÏÓ29˙Èa‰ - ˙Èa‰ CB˙a ¯ft˙pL ·˜¯ ¿…»¿«ƒ»»∆ƒ¿«≈¿««ƒ««ƒ
‡ÓË30. »≈

ב.29) פ"ג, אהלות כחכמים 30)משנה

.‡ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯31˙Èa‰ CB˙a ‰ÚÏ·pL¯B‰Ë ˙Èa‰ - ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»¿««ƒ««ƒ»
‡a‰Ï32‰ÚÏ·pL ˙Úa Ba ‰È‰L ÏÎÂ ,33˙ÈÚÈ·¯‰ ¿«»¿…∆»»»≈∆ƒ¿¿»»¿ƒƒ

.‡ÓË ı¯‡a»»∆»≈

ב.31) סב, שנבלעה.32)נידה שאפילו 33)אחר נראה,
טהור. - רביעית כשיעור נשאר ולא הרביעית מקצת נבלעה

.·È˙ÈÊk34‡ÏÂ Lw·e ˙Èa‰ CB˙a „·‡L ˙n‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«≈∆»«¿««ƒƒ≈¿…
¯B‰Ë ˙Èa‰ - ‡ˆÓ35‡ÓË ˙Èa‰ - ‡ˆniLÎÏÂ . ƒ¿»««ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»≈««ƒ»≈

Ú¯ÙÓÏ36.‡ˆÓpL „Ú „·‡L ˙ÚÓ ¿«¿≈«≈≈∆»««∆ƒ¿»

ה"ד.34) פ"ד אהלות שחתול 35)תוספתא אומרים אנו
קורקוס). הר"י בשם (כסףֿמשנה אכלו. עכבר ואין 36)או

אחר.אנו  בשר שזה אומרים

.‚ÈÌc ˙ÈÚÈ·¯37¯ÈÂ‡a CtLpL38L¯˜ Ì‡ ,39B‡ ¿ƒƒ»∆ƒ¿«»¬ƒƒ»«
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa ‰È‰L40BÓk CeÓp‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ∆»»ƒ¿«¿…∆¿«»«»¿

CtL .‡ÓË - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÈ‰‡‰Â ,‡n‚À»¿∆¡ƒ««¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«
„¯BÓa ‰t˜Ò‡‰ ÏÚ41ıeÁÏ ÔÈa ÌÈÙÏ ÔÈa ,42- «»«¿À»¿»≈ƒ¿ƒ≈«

¯B‰Ë ˙Èa‰43Ì‡Â .‰t˜Ò‡‰ ÏÚ Ìc‰ Á ‡Ï È¯‰L , ««ƒ»∆¬≈…»«»«»«¿À»¿ƒ
- ‰ÈÏÚ Ìc‰ L¯wL B‡ Ô¯aL‡ ‰t˜Ò‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¿À»«¿…∆∆»««»»∆»

‡ÓË ˙Èa‰44˙eÒÎa ‰ÚÏ·pL Ìc ˙ÈÚÈ·¯ .45Ì‡ : ««ƒ»≈¿ƒƒ»∆ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
˙eÒk‰ BÊ È¯‰ - Ìc ˙ÈÚÈ·¯ epnÓ ‰‡ˆBÈÂ ˙Òak˙Óƒ¿«∆∆¿¿»ƒ∆¿ƒƒ»¬≈«¿
dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿«»¿«»¿…∆¿ƒ»≈»
;˙Óa ‰Ú‚pL ˙eÒÎk ‡È‰ È¯‰Â ,Ï‰‡a ‰‡nË˙Ó¿¿«¿»¿…∆«¬≈ƒƒ¿∆»¿»¿≈
„ˆÈk .¯B‰Ë - ˙‡ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÚeÏa‰ ÏkL46 ∆»«»«∆≈»»≈»≈«

?d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ47ÌÈÓ ‡È·Óe ,ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ¿«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ
Ô˙cÓk48Ô‰È‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ;Ìc ˙ÈÚÈ·¯ ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿ƒ»»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒ»»«¿≈∆

- ‚Ên‰ ÈnÓ ¯˙BÈ Ì„‡ Òeak‰ ÈÓ ‰È‰L B‡ ‰ÂL»∆∆»»≈«ƒ»…≈ƒ≈«∆∆
˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ‡ˆiL Úe„Èa49. ¿»«∆»»ƒ∆»¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג גביו 38)אהלות על שאין במקום פירוש,
שם). ישראל ותפארת טוב' יום ('תוספות אוהל

שנפל.39) גומא.40)במקום בתוך מכונס שהוא
משופעת.41) כלפי 42)שהאסקופה הוא שהשיפוע בין

חוץ. כלפי הוא אם ובין של 43)פנים, שסופו ואףֿעלֿפי
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שלא  זמן כל הבית טהור השיפוע, דרך לבית להגיע הדם
ואףֿ "הקטפרס"). (במשנה: מחבר אינו שהשיפוע הגיע,
(ראה  באוהל מטמאים שנחלקו עצמות או שבשר עלֿפי
והראב"ד  במחובר. אלא מטמא אינו דם וה"ה), ה"ד למעלה
מטמא  דם רביעית דבר: של טעמו מפרש כאן בהשגותיו
(שיעור  מחובר דם רביעית היא ונפש נפש, נקרא שדם מפני

מחולק. כשהוא ולא קטן), של בגופו אפילו 44)הדם
שהוא  אףֿעלֿפי מטמא האוהל כי למשקוף, מחוץ מקצתו

הטומאה. מן חלק על רק ב.45)מאהיל משנה שם
ה"ד.46) פ"ד שם רביעית 47)תוספתא יוצאת אם  לקבוע
הכיבוס.48)דם. לפני המים ולכאורה 49)ככמות

לא. או רביעית יצא אם פשוט יותר באופן לקבוע אפשר
יש  אם ולראות הכביסה, אחרי המים את למדוד אפשר
אין  אולם הכיבוס, לפני שהיה ממה יותר רביעית בתערובות
דם, יצא ובמקומם בכסות, מים שנשאר מפני כך, על לסמוך
אבל  ברביעית. הכיבוס מי כמות גדלה לא ולפיכך
בכסות, מים שנשארו כשם אומרים אנו במראה, כשמשערים

יחס. באותו דם נשאר כך

.„È‡On‰50ÏÎÂ ,Ì‰ ˙BÓL ‰LÏL Ï‰‡‰Â Úbn‰Â ««»¿««»¿»…∆¿»≈≈¿…
˙BÓL ÈMÓe ,‡nËÓe Û¯ËˆÓ „Á‡ ÌMÓ ‡e‰L∆ƒ≈∆»ƒ¿»≈¿«≈ƒ¿≈≈
È‡ˆÁ ÈLÎa Ú‚Bp‰ ?„ˆÈk .¯B‰ËÂ Û¯ËˆÓ BÈ‡≈ƒ¿»≈¿»≈««≈«¿ƒ¿≈¬»≈
B‡ ,˙Á‡ ˙·a ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL ‡OpL B‡ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ∆»»¿≈¬»≈≈ƒ¿«««
ÈˆÁ ÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈLk ÏÚ ÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ«ƒ¿≈¬»≈≈ƒ∆∆¡ƒ«¬ƒ
ÈˆÁÂ ‡e‰ ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙ÈÊ«ƒ«¬ƒ«ƒ«≈«¬ƒ»»∆»»«¬ƒ
˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ BÙeb ˙ˆ˜Óa ÏÈ‰‡‰Â Ï‰‡‰ ˙Áz ˙ÈÊ«ƒ««»…∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ«ƒ
,ÌÈ‡ÓË Ïk‰ - B˙ˆ˜Ó ÏÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÈ‰‡‰ B‡ ¯Á‡«≈∆¡ƒ¬ƒ«ƒ«ƒ¿»«…¿≈ƒ

Ú‚Bp‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ51B‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa ƒ¿≈∆≈∆»¬»«≈««¬ƒ«ƒ
ÈˆÁk ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡Ó ¯Á‡ ¯·„Â ˙ÈÊ ÈˆÁ ‡OBp‰«≈¬ƒ«ƒ¿»»«≈«¬ƒ»»¿««¬ƒ
ÏÈ‰‡‰L B‡ ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ˙ÈÊ«ƒ∆∆¡ƒ»»¬ƒ«ƒ«≈∆∆¡ƒ

‡OBp‰ ÔÎÂ ,¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁ ÏÚ ‡e‰52Ú‚Â ˙ÈÊ ÈˆÁk «¬ƒ«ƒ«≈¿≈«≈«¬ƒ«ƒ¿»«
Û¯ËˆÓ Úbn‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯B‰Ë Ïk‰ - ¯Á‡ ˙ÈÊ ÈˆÁa«¬ƒ«ƒ«≈«…¿ƒ∆≈««»ƒ¿»≈
Úbn‰ ‡ÏÂ ,˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï ‡On‰ ÌÚƒ««»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿…««»
,‡On‰ ÌÚ Û¯ËˆÓ Ï‰‡‰ ‡ÏÂ ,Ï‰‡‰ ÌÚ Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ»…∆¿…»…∆ƒ¿»≈ƒ««»

.[„Á‡ ÌL BÈ‡L ÈÙÏ]¿ƒ∆≈≈∆»

כחכמים.50) פסק מ"א. פ"ג יש 51)שם שם, במשנה
זה  על ועמדו לסיפא, רישא בין זה בדין סתירה לכאורה
בטומאה  המדובר שברישא ותירצו ב, קכה, חולין בגמרא
חלל  במקומה ואין סתום, במקום הנמצאת (טומאה רצוצה
מסיני, למשה והלכה רצוצה) טומאה נקראת - טפח
ולפיכך  ויורדת, בוקעת ועולה בוקעת רצוצה שטומאה
בטומאה  מדבר שרבינו וברור בה. נוגע כאילו עליה המאהיל

רצוצה. בו.52)שאינה נגע ולא

á"ôùú'ä 'à-øãà â"é éðù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ואדם 1) כלים. או אדם המת, מחמת המתטמאים יבאר

או  במגע במת שנטמאו כלים בכלים, ונגע במת שנטמא
נעשה  אם חרס כלי בכלים, אדם או בכלים וכלים באהל,

שני  וראשון אב, הנקרא בטומאה גדול וכלל הטומאה, אב
דברי  של טומאה ואבות ולד, או מת טמא והנקרא ושלישי
אוהל  זה ואי הטומאה, על המאהיל עצמו האוהל סופרים,
הנוגעים  ובגדים באוהל, מתטמא אם העץ מן היוצא מאהיל,
ומושב  משכב מטמא אם המת באוהל, מטמאין אם במת

גביו. ועל מתחתיו

.‡ÔÈ‡nË˙n‰ Ïk2,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,˙n‰ ˙ÓÁÓ »«ƒ¿«¿ƒ≈¬««≈≈»»≈≈ƒ
Ú‚pL ÈÏk B‡ Ì„‡ ?„ˆÈk .‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»≈«»»¿ƒ∆»«

ÚbÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„a3‡ÓËpL B‡ , ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»∆ƒ¿»
Ì„‡ ÔÎÂ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·cÓ „Á‡a Ï‰‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ¿…∆¿≈»»
Ïk‰ - ‡OÓa ˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËnL ÌÈ¯·„ ‡OpL∆»»¿»ƒ∆¿«¿ƒƒ«≈¿«»«…
Ï‰‡‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk :¯Ó‡pL ;‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«»«»∆»…∆

ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓËÈ Ï‰‡a ¯L‡ ÏÎÂ4. ¿»¬∆»…∆ƒ¿»ƒ¿«»ƒ

שבעה,2) טומאת שמטמאים בתורה מפורשים ואוהל מגע
ה"אֿב. פ"א למעלה ראה בקלֿוחומר. מנבילה למדנו ומשא

פ"ג.3) למעלה המת 4)נמנו שאוהל למדנו זה מכתוב
את  גם הביא לא למה הוברר ולא שבעה, טומאת מטמא
אדם  נפש לכל במת הנוגע יא): יט, (במדבר במגע הכתוב
שטומאת  אמרו, שב'ספרי' מפני [ואולי, ימים. שבעת וטמא
כמיותר  רבינו מצא מאוהל, בקלֿוחומר ללמוד אפשר מגע

במגע]. הכתוב את גם להביא

.·- ‰Ê Ì„‡ Ô‰a ÚbiL ÌÈÏÎÂ ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿≈ƒ∆ƒ«»∆»»∆
‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË5ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆

ÈÚÈ·M‰ ÌBiaÌz¯‰Ëe6Ì„‡a Ú‚pL Ì„‡ Ï·‡ . ««¿ƒƒ¿«¿∆¬»»»∆»«¿»»
ÂÈ‡nËnÓ L¯tL ¯Á‡ Ba Ú‚pL ÔÈa ,˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈≈∆»«««∆≈«ƒ¿«¿»

˙na Ú‚B ÔÈ„Ú ‡e‰Lk Ba Ú‚pL ÔÈa7‰Ê È¯‰ - ≈∆»«¿∆¬«ƒ≈««≈¬≈∆
·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË ÈM‰8˙Ú‚p‰ LÙp‰Â :¯Ó‡pL ; «≈ƒ»≈À¿«∆∆∆∆¡«¿«∆∆«…««

·¯Ú‰ „Ú ‡ÓËz9È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰Ê . ƒ¿»«»»∆∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈
‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ¯Á‡ Ì„‡a Ú‚Â ˙Óa Ú‚Bp‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ«≈«¿≈¿»«¿»»«≈«¬«ƒ
el‡Îe ,‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ˙na ¯aÁÓ¿À»«≈¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÓˆÚ ˙na ÈM‰ ‰Ê Ú‚»«∆«≈ƒ«≈«¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ10ÁÒt ‰OBÚÏe ¯ÈÊÏ Ï·‡ ;11, ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ¬»¿»ƒ¿≈∆«
‡l‡ ‡ÓË BÈ‡ - L¯tL ¯Á‡ ÔÈa ¯eaÁ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈««∆≈«≈»≈∆»

.‰¯Bz ÔÈ„k ,·¯Ú ˙‡ÓËÀ¿«∆∆¿ƒ»

חרב",5) "בחלל טז): (שם מהכתוב דרשו - ב יד, בפסחים
הטומאה, אבות אבי חלל מה כלומר, כחלל. הוא הרי חרב
חרב, דוקא שלאו רבינו ודעת כך. - בו שנגעה החרב אף
חוץ  כך דינם ודומיהם, עץ כלי ואפילו הכלים, כל אלא
גם  מכאן למדו שם ובגמרא ה"ג), לקמן (ראה חרס מכלי
של  הטומאה דרגת שמקבל הטומאה באב הנוגע כלי על
מביא  כאן רבינו אולם ימים. שבעה טמא והוא מטמאו,
להלן  ויבואר הטומאה. באב שנטמא לכלי אחרת דרשה

השביעי.6)ה"ג. היום לפני טהרה לבגדים שאין ונשמע
בחיבורין.7) טומאה בגמרא נקרא ב 8)זה מא, בנזיר

בחיבורין. טומאה על מגלח הנזיר שאין ינאי, רבי -אמר
למד  ומכאן התורה. מן שאינה מפני הטעם, שם ופירשו
- ב לז, זרה בעבודה (אמנם שבעה. מטמאה שאינה רבינו,
סובר  רבינו אבל המקרא, מן בחיבורין טומאה למדו
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(כסףֿ הזה הלימוד את מבטלת שם רבא של שהמסקנה
קורקו  הר"י בשם הבאה.משנה באות ראה לפניֿזה 9)ס)).

שלדעת  רבינו ומפרש יטמא, הטמא בו יגע אשר וכל כתוב:
הערב) עד תטמא הנוגעת (והנפש הפסוק של סופו שם, רבא
(במס' לפרש שרצו כמו ולא לפניו, שנאמר למה פירוש הוא
"והנפש  ימים, שבעת היינו "יטמא" שם) זרה, עבודה

ערב. טומאת טמא השלישי, כלומר אסור 10)הנוגעת",
וקדשים. תרומה לאכול אם 11)לו פירוש, ב. מא, נזיר

את  סותר ואינו מגלח אינו אדם, חיבורי בטומאת נזיר נטמא
שנטמא  ואדם נטמא. לא כאילו ממשיך אלא נזרו ימי
עושה  אלא שני לפסח נדחה אינו פסח, בערב בחיבורין
פ"ו  פסח קרבן הל' (ראה שרץ טמא כמו ביום בו פסחו

ה"אֿב).

.‚È¯‰ - Ï‰‡a ÔÈa ÚbÓa ÔÈa ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«»≈¿…∆¬≈
‡nËÓ ˙n‰ ‰Ó :BÓˆÚ ˙na Ú‚Bk Ô‰a Ú‚BpÏ Ô‰≈«≈«»∆¿≈««≈«¿»«≈¿«≈
Û‡ ;‰Ú·L ˙‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,Ba Ú‚Bp‰«≈«≈»»≈≈ƒÀ¿«ƒ¿»«
ÚbiL Ì„‡‰ B‡ ÌÈÏk‰Â Ì‰ ,˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈≈¿«≈ƒ»»»∆ƒ«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰a12B‡ ·¯Á ÏÏÁa :¯Ó‡pL . »∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»∆∆¡««¬«∆∆
˙Ó·13‡e‰Â .˙nk ·¯Á‰L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆«∆∆«≈¿

ÛËL ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏk ¯‡LÏ ÔÈc‰14 «ƒƒ¿»≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈∆∆
ÌÈ„‚·e15¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .16Ú‚ ÏÎÂ LÙ ‚¯‰ Ïk : ¿»ƒ¬≈≈……≈∆∆¿……≈«

B‡ ‚¯‰Â ıÁ ‰¯È ‰fL ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ .ÏÏÁa∆»»¿ƒ«¬∆««¿¿∆∆»»≈¿»«
LÙ ‚¯B‰ ‡l‡ !?ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‡ÓË ‚¯‰Â Ô·‡ ˜¯Ê»«∆∆¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ∆»≈∆∆
,Ba ‚¯‰L ÈÏka B˙ÚÈ‚a ‡ÓËpL ,da ‡ˆBiÎÂ ·¯Áa¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆»«
ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk‰ Û‡L ÔÈpÓe .˙na ÈÏk‰ Ú‚ È¯‰L∆¬≈»««¿ƒ«≈ƒ«ƒ∆««≈ƒ«¿ƒ
˙‡ÓË ÌÈ‡ÓhL ˙Óa e‡ÓËpL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a¿»»∆»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿≈∆¿≈ƒÀ¿«
ÌBia ÌÎÈ„‚a ÌzÒaÎÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ?‰Ú·Lƒ¿»∆¬≈≈¿ƒ«¿∆ƒ¿≈∆«

Ìz¯‰Ëe ÈÚÈ·M‰17‡Óh‰ Ì„‡ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . «¿ƒƒ¿«¿∆»»«¿»∆»»»«»≈
.‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ„‚a ‡nËÓ ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»¿«≈¿»ƒÀ¿«ƒ¿»

להדגיש 12) "נגיעה" המונח את פעמים שלוש כפל רבינו
באוהל  לא אבל בנגיעה, רק מטמאת זו שטומאה לך, ולומר

ה"ט. לקמן ראה עצמו,13)ובמשא. במת שנגעו כלים דין
במת, שנטמא באדם שנגעו כלים אבל זה. ממקרא למדנו
בגדיכם  "וכבסתם מהכתוב ה"ב בתחילת למעלה רבינו למד

קל. פיסקה חוקת, ה'ספרי' ע"פ השביעי", כלים 14)ביום
מקווה. במי שטיפה ע"י כלי 15)שמתטהרים לא אבל

ה"ו). לקמן (ראה קכז.16)חרס פיסקה חוקת, 'ספרי'
זו.17) ובהלכה ה"ב, למעלה נתבאר

.„¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ18Ì„‡a Ì„‡Â ,˙Óa Ú‚pL Ì„‡ : ƒ¿≈»≈»»∆»«¿≈¿»»¿»»
˙‡ÓË ÈM‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ÔBL‡¯‰ - ¯Á‡«≈»ƒ»≈À¿«ƒ¿»¿«≈ƒÀ¿«
Ì‰ÈL - ÌÈÏka ÌÈÏÎÂ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿≈ƒ«≈ƒ¿≈∆

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË19ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Ï·‡ ; ¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»¬»«¿ƒƒ≈»»≈
ÓË ,ÌÈÏkÌ„‡Â ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏk .·¯Ú ˙‡ÓË ‡ ≈ƒ»≈À¿«∆∆≈ƒ«¿ƒ¿≈¿»»

˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË ÔzLÏL - Ì„‡a ÌÈÏÎÂ ,ÌÈÏka«≈ƒ¿≈ƒ»»»¿»¿»¿≈ƒÀ¿«
‰Ú·L20˙‡ÓË ‡ÓË ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÈÚÈ·¯‰Â ; ƒ¿»¿»¿ƒƒ≈»»≈≈ƒ»≈À¿«

.·¯Ú∆∆

מ"אֿג.18) פ"א ביניהם,19)אהלות הבדל יש אבל

הנוגע  את ומטמאים הטומאה אבות אבי נעשים הראשונים
השניים  הכלים אבל עצמו. המת כמו שבעה טומאת בהם
ובין  אדם בין בהם, הנוגע את ומטמאים הטומאה אב הם

בלבד. ערב טומאת באדם 20)כלים, הנוגעים שכלים
כלים  אבל שם). (משנה, כמותו נעשו הטומאה, אב שהוא

ראשון. נעשו - הטומאה אב שהם בכלים שנגעו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ B‡ Lc˜Ó ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁÏ Ï·‡¬»¿«≈»≈«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ :„·Ïa ÌÈM‰ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„»̃»ƒ≈«»∆»«¿«ƒƒ¿«»ƒ
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔÈ„k ,Ba Ú‚pL ÈM‰Â ˙na Ú‚pL∆»««≈¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»∆∆¡«

Ba ÚbÈ ¯L‡ ÏÎÂ23ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;‡ÓËÈ ‡Óh‰ ¿…¬∆ƒ««»≈ƒ¿»¬»«≈«¿≈ƒ
eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚Bp‰ B‡ Ì„‡a eÚ‚pL∆»¿¿»»«≈«¿»»∆»«¿≈ƒ∆»¿

Lc˜Ó ˙‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,¯eËt - ˙Óa24. ¿≈»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
ÔÈ‡ - ‰Ïa˜ È¯·c Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒ»≈««ƒ∆≈ƒ¿≈«»»≈»

‰¯Bz ÔÈc25‰Ê ‡l‡ ‰¯Bza eL¯t˙ ‡Ï È¯‰L , ƒ»∆¬≈…ƒ¿»¿«»∆»∆
‡e‰L Ba Ú‚Bp‰ ÈM‰Â ,·‡ ‡e‰L ˙Óa ‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈∆»¿«≈ƒ«≈«∆

.ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡ ÔÈa ,ÔBL‡ƒ̄≈»»≈≈ƒ

ה"ד.21) פ"ז נזיר ראשון 22)'ירושלמי' למנות פירוש,
ט). הלכה (ראה בקדשים רביעי עד לטומאה, ושני לטומאה
וכולהון  ינאי, רבי בשם יוחנן רבי אמרו: שם ב'ירושלמי'
אלא  חייב אינו מקדש ביאת על אבל תרומה, אצל הן תורה
שם  ב'ירושלמי' חייא בר אבין ורבי בראשון. שנגע שני על
פטור, באדם שנגע באדם שגם ודעתו יוחנן, רבי על חולק
בדברי  שונים פירושים (נאמרו יוחנן. כרבי פסק ורבינו
דברי  אולם איש'), ו'חזון משה' 'פני (ראה הזה ה'ירושלמי'

הכסףֿמשנה). לפי יפה מתפרשים בזה 23)רבינו פירוש,
עצמו. במת הטומאה 24)שנגע באב שנגע אףֿעלֿפי

הט"ו.25)ונטמא. פ"ג

.Â˙Óa Ú‚pL O¯Á ÈÏk26- Ï‰‡a BnÚ ‰È‰L B‡ ¿ƒ∆∆∆»«¿≈∆»»ƒ¿…∆
¯Á‡ O¯Á ÈÏk ‡ÏÂ [Ì„‡ ‡Ï] ‡nËÓ BÈ‡Â .‡ÓË»≈¿≈¿«≈…»»¿…¿ƒ∆∆«≈

ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ27·‡ ‰OÚ O¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ; ¿…¿»≈ƒ∆≈¿ƒ∆∆«¬∆«
ÌÏBÚÏ ‰‡Óh‰28‰ÊÂ .˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ ˙Óa ‡Ï , «À¿»¿»…¿≈¿…ƒ¿»À¿¿∆

.‰Ïa˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯Bz ÔÈcƒ»««ƒ∆«»»

נדרשו 26) אלא בתורה, ממש מפורשים שאינם הדינים כל
סופרים', 'דברי רבינו בפי לפעמים נקראים - הכתובים מן
אין  מקדש ביאת על אבל תורה, כדיני דינם הענינים וברוב
ראב"ד  (ראה בתורה המפורשת בטומאה אלא כרת חייבים

ביארנו 27)וכסףֿמשנה). במת. נגע אוירו אם פירוש,
מבפנים. אלא החיצון מדופנו מיטמא אינו חרס שכלי כבר,

ב'תורת 28) מ"ד. פ"ח כלים בלבד. ומשקין אוכלין אלא
אני  (יכול "יכול שנינו: ה"א, פ"ט שמיני פרשת כהנים'
תלמודֿלומר  חרס, כלי באויר מיטמאים הכלים אף לפרש)
ואין  חרס, כלי באויר מיטמאים אוכלים האוכל", "מכל
שכלים  למדנו ומכאן חרס". כלי באויר מיטמאים הכלים
ב). כ, פסחים (רש"י הטומאה מוולד טומאה מקבלים אינם

.ÊÏB„b ÏÏk ‰Ê29‡nËÓ ‰‡Óh‰ ·‡ Ïk :˙B‡ÓËa ∆¿»»¿À¿»««À¿»¿«≈
ÈÏk ÔÈa ˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈa ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚a ‡nËÓe Ì„‡»»¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈«»≈¿≈
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ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ‰ ÏÎÂ .O¯Á ÈÏk ÔÈa ÛËL∆∆≈¿≈∆∆¿»«¿«≈»»¿≈ƒ
˙B‡Óh‰ „ÏÂ ÏÎÂ .‰‡Óh‰ ·‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚aƒ¿ƒ»¬≈∆««À¿»¿»¿««À¿
,ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡Ï ‡nËÓ BÈ‡Â ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ¿«≈√»ƒ«¿ƒ¿≈¿«≈…»»¿≈ƒ

.ÌÈ„‚·e ÌÈÏk ¯‡L ‡ÏÂ O¯Á ÈÏk ‡Ï…¿≈∆∆¿…¿»≈ƒ¿»ƒ

ה"ח.29) ראה ב. קד, עירובין

.ÁÚ‚Bp‰Â ,ÔBL‡¯ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ·‡a Ú‚Bp‰ Ïk»«≈«¿»«ƒ¿»ƒ¿«≈«
,ÈLÈÏL ‡¯˜ ÈLa Ú‚Bp‰Â ,ÈL ‡¯˜ ÔBL‡¯a¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿≈ƒƒ¿»¿ƒƒ
‰hÓlLÂ ÔBL‡¯‰Â .ÈÚÈ·¯ ‡¯˜ ÈLÈÏLa Ú‚Bp‰Â¿«≈«ƒ¿ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆¿«»

‰‡Óh‰ „ÏÂ ÔÈ‡¯˜ Ôlk epnÓ30. ƒ∆À»ƒ¿»ƒ¿««À¿»

לאו 30) תולדותיהם וכו', הטומאות "אבות ב. ב, ב"ק
וכלים, אדם מטמא אב (שהרי) דאילו בהם, כיוצא (אינם)
אינו  וכלים אדם מטמא, ומשקין אוכלין - תולדה ואילו

מטמא".

.Ë˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk31ÔÈa ,‰Ú·L ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«ƒ¿»≈
·‡ ‡e‰Â .˙Ó ‡ÓË ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÌÈÏk ÔÈa Ì„‡»»≈≈ƒ«ƒ¿»¿≈≈¿»
˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z ˙‡ÓË ÔÈÚÏ ˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó≈¬«À¿¿ƒ¿«À¿«¿»¿À¿«

e¯‡aL BÓk ,ÌÈL„˜32ÔBL‡¯ epnÓ ˙BÓÏ È„k , »»ƒ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ
˙B·‡ ¯‡Lk ÚbÓa ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÏ È„Îe ,ÈLÂ¿≈ƒ¿≈¿«≈»»¿≈ƒ¿«»ƒ¿»¬

˙B‡Óh‰33‡OÓa ‡nËÓ BÈ‡Â .34. «À¿¿≈¿«≈¿«»

שם 31) במשנה שאמרו מה פירשו - א יד, פסחים בגמרא
לטומאה. לשני הכוונה הטומאה", ה"ה.32)"ולד למעלה

מ"א.33) פ"א מטמא 34)כלים שאינו והואֿהדין שם.
בטומאות  גם מדובר במשנה ה"ג). למעלה (ראה באוהל
הזכירה  לא ולפיכך כלל, אוהל טומאת בהן שאין אחרות

המשנה. לשון לנקוט דרכו ורבינו אוהל,

.È˙n‰ ˙ÓÁÓ ‡nË˙n‰ Ïk35„ÏÂ ‡e‰ ·¯Ú ˙‡ÓË »«ƒ¿«≈≈¬««≈À¿«∆∆¿«
‰‡Óh‰36‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯‰ ‡e‰Â ,37‰È‰iL ¯LÙ‡Â . «À¿»¿»ƒ¿À¿»¿∆¿»∆ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ ˙n‰ ÔÓ ÈÚÈ·¯‰38, »¿ƒƒƒ«≈ƒ¿À¿»¿∆≈«¿
.ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÈÚÏ¿ƒ¿«¿»¿»»ƒ

המת.35) של טומאתו טמא 36)מכוח הטומאה אב וכל
שני.37)שבעה. נעשה בו ה"ד.38)והנוגע למעלה

.‡È˙È·e ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÚbÓa e‡ÓËpL ÌÈÏk B‡ Ì„‡»»≈ƒ∆ƒ¿¿¿««∆∆»«ƒ≈
˜ÙB„Â ÏÏB‚Â ‰Òe·z Ìc ÚbÓa B‡ ,Ô‡OÓa B‡ Ò¯t‰«¿»¿«»»¿«««¿»¿≈¿≈

ÔÏ‰‡a B‡39‰Òe·z Ì„ ‡OÓa ‡ÓËpL Ì„‡ ÔÎÂ ,40 ¿»√»¿≈»»∆ƒ¿»¿«»«¿»
ÏL ˙B‡ÓË ˙B·‡ Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ Ôlk el‡ È¯‰ -¬≈≈À»¿…«≈»∆¬À¿∆
el‡ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡nË˙n‰ ÌÈ„‚a ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈¬«≈
È¯·c ÏL ˙B‡Óh‰ ˙B·‡ Ôlk - ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»À»¬«À¿∆ƒ¿≈

.ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ

במגע 39) אלא במשא מטמאים שאינם ודופק גולל של
ה"ג). פ"ג למעלה (ראה לא 40)ובאוהל למה נתברר לא

ולמה  הגויים, וארץ הפרס בית דיני עם תבוסה דם משא כלל
ומשאו. מגעו בין הפסיק

.·ÈBÓˆÚ Ï‰‡‰41Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ »…∆«¿««¬ƒ««À¿»««ƒ
‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ba ‰Ú‚ ‡lL∆…»¿»À¿»¬≈»≈À¿«ƒ¿»

:¯Ó‡pL ;˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·k ‡e‰ È¯‰Â ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«¬≈ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈∆∆¡«
‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‰‡‰ ÏÚ ‰f‰Â¿ƒ»«»…∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

ıÚ ÈÏk B‡ ˜O B‡ „‚a Ï‰‡‰42¯BÚ „Á‡ ,¯BÚ B‡ »…∆∆∆«¿ƒ≈∆»
ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈa ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zn‰ ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»≈«À»ƒ«¬ƒ»≈»¬ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï43Â :¯Ó‡pL ;- ÔkLn‰ ÏÚ Ï‰‡‰ ˙‡ O¯Ùi «¬ƒ»∆∆¡««ƒ¿…∆»…∆««ƒ¿»
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ÔkLnk ¯BÚÂ ‚e¯‡ ‡l‡ Ï‰‡ Èe¯˜ ÔÈ‡≈»…∆∆»»¿«ƒ¿»¬»ƒ»»
‡ˆBiÎÂ ˙ÏˆÁn‰Â ‰¯˜z‰ ÔB‚k ,ıÚ ÏL ÔÈ¯Ò Ï‰‡‰»…∆¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»¿««¿∆∆¿«≈

˙BÎzÓ ÏL B‡ ÌˆÚ ‰È‰L B‡ ,Ô‰a44‰Ê È¯‰ - »∆∆»»∆∆∆«»¬≈∆
‡e‰L - ÔÈa ‰È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯B‰Ë»¿≈»ƒ«∆ƒ»»ƒ¿»∆
‡l‡ BÈ‡ - ‡ÓË ˙Èa‰ ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»»∆…«««ƒ»≈≈∆»
ıÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈ EÏ ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÎaL ÌÈÏÎÂ Ì„‡»»¿≈ƒ∆¿»««ƒ¿≈¿≈ƒ»≈

„·Ïa ÔzLt‰ ‡l‡ ÌÈÏ‰‡ ˙‡ÓË ‡nË˙Ó ‡e‰L45. ∆ƒ¿«≈À¿«…»ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«

על 41) ולימד הכתוב "בא קכט: פיסקה חוקת, 'ספרי'
בקרקע. קבוע הוא אפילו טומאה", מקבל שהוא האוהל

ו):42) ב, (יהושע שנאמר עץ, שנקרא פשתן פירוש,
פירוש  [כך ב). כז, שבת (גמרא העץ" בפשתי "ותטמנם
ארוג, פשתן פירושה "כלי" המילה זה, ולפי הכסףֿמשנה.
מן  גדלים שאינם לדברים הכוונה שק, או בגד שאמר ומה
את  גורס אינו ספר' ב'קרית והמבי"ט צמר. כגון האדמה

עץ"). כלי "או א.43)המילים כח, שאינם 44)שם
קבעם  אבל כלים שהם או כלל, טומאה מקבלים ואינם כלים
שבת  'תוספות' (ראה כלים מתורת וביטלו לאוהל, בקרקע

ואין). ד"ה ב וכדומה.45)כז, וכותנה קנבוס להוציא
מיטמאים  - קבועים אינם אם אבל לקרקע, בקבוע ומדובר

הטומאה. על המאהילים הכלים ככל

.‚ÈÌÈ„‚a46˙Ók Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa ÔÈÚ‚Bp‰ ¿»ƒ«¿ƒ¿≈««ƒ∆≈¿≈
˙Ók ÔÈ‡ - ‰Ú·L ˙‡ÓË Ô‰a eÚ‚pL ÌÈ¯Á‡ ‡nËÏ¿«≈¬≈ƒ∆»¿»∆À¿«ƒ¿»≈»¿≈
BÈ‡ BÓˆÚ ˙ÓÏ ‡On‰L .‡OÓ·e Ï‰‡a ‡nËÏ¿«≈¿…∆¿«»∆««»¿≈«¿≈

e¯‡aL BÓk ,L¯ÙÓ47:¯ÓB‡ ‡e‰ Ï‰‡ ˙‡ÓË·e ; ¿…»¿∆≈«¿¿À¿«…∆≈
Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡48eÚ‚pL ÌÈ„‚a ‡OBp‰ ,CÎÈÙÏ . »»ƒ»¿…∆¿ƒ»«≈¿»ƒ∆»¿

B‡ Ô‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÏÎÂ ,Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ ˙Óa¿≈¿…»«»∆¿»««¬ƒ¬≈∆
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡a BnÚ eÈ‰L B‡ ÂÈÏÚ eÏÈ‰‡‰L∆∆¡ƒ»»∆»ƒ¿…∆¬≈∆»
È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÏÚ ÏÈ‰‡‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ÔÎÂ¿≈»»»∆ƒ¿»¿≈¿∆¡ƒ««≈ƒ¬≈

‡ÓË ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L ;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰49ÚbÓa ‡l‡ ≈¿ƒ∆≈¿≈≈»≈∆»¿«»
.„·Ïaƒ¿«

בה"ג.46) אבל 47)נתבאר עצמו, במת ודיו ה"ב. פ"א
במת. לנוגע ממנו למדים אוהלים,48)אין מטמא הוא

בו. הנוגע מטמא.49)ולא תימן: בכת"י

.„È‡nËÓ BÈ‡ ˙n‰50ÂÈzÁzÓ ·LBÓe ·kLÓ51‡ÏÂ «≈≈¿«≈ƒ¿»»ƒ«¿»¿…
ÂÈab ÏÚÓ ÛcÓ52BcvÓ ˙na ÚbiL ÈÏk „Á‡ ‡l‡ , «»≈««»∆»∆»¿ƒ∆ƒ««≈ƒƒ

ÌÈ„‚a ‰¯OÚ ?„ˆÈk .ÂÈab ÏÚ B‡ ÂÈzÁz ‰È‰L B‡∆»»«¿»««»≈«¬»»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a ‰¯OÚÂ ,‰ÏÚÓÏ ˙n‰Â ‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê∆««≈∆¿«≈¿«¿»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ
Ú‚pL ÈM‰ „‚a‰Â Ba Ú‚Bp‰ „‚a :‰ÏÚÓÏÓ Bab ÏÚ««ƒ¿«¿»∆∆«≈«¿«∆∆«≈ƒ∆»«

‰Ú·L ˙‡ÓË ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - Ba Ú‚pL „‚aa53, «∆∆∆»«¿≈∆¿≈ƒÀ¿«ƒ¿»
ÔÈa ‰ÏÚÓ ÏL ÔÈa ,·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË - ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»≈À¿«∆∆≈∆«¿»≈
ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ‰hÓÏe ÈÚÈ·¯‰ ÔÓe ÈÚÈ·¯‰Â ,‰hÓ ÏL∆«»¿»¿ƒƒƒ»¿ƒƒ¿«»ƒ»¿ƒƒ
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ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ‰ÏÚÓÏe54È‡Óha Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ¿«¿»À»¿ƒ«∆≈≈ƒ¿≈≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,·LBÓe ·kLÓ55ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆¿»ƒ

ÏLÂ ÂÈzÁzL ÌÈÏk‰ B‡ ÌÈ„‚a‰ ÏkL ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆»«¿»ƒ«≈ƒ∆«¿»¿∆
‰‡ÓË ÌL ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈ¯B‰Ë epnÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ∆¿ƒ¿∆…»¿»»À¿»

‰ˆeˆ¯56BÈa ÏÈc·Ó ‰È‰L B‡ ,Ï‰‡ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ¿»¿…À¿«…∆∆»»«¿ƒ≈
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,Ô·‡ ÌÈÏk‰ ÔÈ·e≈«≈ƒ∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

משכב 50) עושה שהזב מבמת, חומר "זה מ"ו: פ"ד זבים
מטמא". המת שאין מה מדף, גביו ועל וכו' מתחתיו ומושב

על 51) זה המונחים בגדים כמה על שוכב או יושב הוא אם
אלא  מטמא ואינו למטה, כמבואר נוגע, כדין דינו זה, גב
כולם  בזב אבל זה, בבגד שנגע והבגד בו שנגע הבגד

שבעה. –52)טמאים כולם בזב, עליו. המונחים בגדים
אוכלין  ומטמאים טמאים – בהם נגע שלא אלה אפילו
בו  שמרגישים נודף" "ריחו מלשון "מדף", ונקרא ומשקין,

מרחוק. מטמא זה גם וכן ה"ד.53)מרחוק, למעלה ראה
ומושב.55)שם.54) משכב מטמאי טומאה 56)בהל'

כלומר  רצוצה", "טומאה נקראת טפח, חלל במקומה שאין
עשוק  רק "והיית לג): כח, (דברים הכתוב מלשון לחוצה,

שביעי. בפרק לקמן יבוארו ודיניה ורצוץ",

á"ôùú'ä 'à-øãà ã"é éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
וכיוצא 1) המים פני שעל וירוקה ועורו הדג עצמות יבאר

ואדמה  אבנים גללים כלי כלים, מהם שעשה שבים ממה
פתיל, צמיד המוקף חרס כלי לנחת, העשוי עץ וכלי
חקוק  שהוא ארון טומאה, מקבל שאינו מדבר גולל והעושה
בתוכה  שקבר מערה הגולל, וכסהו המת בו והניח בסלע

המערה. לפני וחצר

.‡‚c‰ ˙BÓˆÚ2ÔÈ‡ - ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OBÚ‰ ,B¯BÚÂ «¿«»¿»∆≈∆≈ƒ≈»
È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ,ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈

ÌÈn‰ Èt ÏÚL ‰˜B¯È ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ3.da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿»∆«¿≈««ƒ¿«≈»
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - ÌiaM ‰Ó ÏkL∆»«∆«»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
¯ÓvÓ B‡ ‚c‰ ¯BÚÓ Ï‰‡ ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ»»∆…∆≈«»ƒ∆∆
,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê Ï‰‡ ÏL BÓˆÚ ÔÈ‡ - Ìia Ï„bL∆»≈«»≈«¿∆…∆∆¿«≈À¿»
‰È‰È ¯L‡ ÏÎÏ ‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆«À¿»¿»¬∆ƒ¿∆

ÌÈÏ‰‡ ¯‡Lk ÂÈzÁz4. «¿»ƒ¿»…»ƒ

שנינו:2) ט הלכה ו פרשתא שמיני פרשת כהנים בתורת
"או  לומר תלמוד וכו' טמאים יהיו שבים עורות אף "יכול
בארץ". הגדל מן עור אף בארץ הגדל מן בגד מה בגד",

ימים 3) המתעכבת הספינה דופני על הגדל ירקרק צמר כעין
שנאמר  שם מהמשנה רבינו למד זה דין אחד. במקום רבים

טהור. שבים כל לעניין 4)בה: שבים את מיעט הכתוב
בית  גם והרי טומאה, להבאת לא אבל בלבד, עצמו טומאת

הטומאה. את ומביא מיטמא אינו קבוע

.·ÌÈÏÏ‚ ÈÏk5ÔÈ‡ - ‰Ó„‡ ÈÏÎe ÌÈ·‡ ÈÏÎe ¿≈¿»ƒ¿≈¬»ƒ¿≈¬»»≈»
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»…ƒƒ¿≈»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ
ıÚ ÈÏk ÔÎÂ .˙B‡Óh‰ ¯‡L ÔÈa ˙Ó ˙‡ÓË ÔÈa≈À¿«≈≈¿»«À¿¿≈¿ƒ≈

˙ÁÏ ÈeOÚ‰6‰·z‰ ÔB‚k ,7Ô‰L ,˙¯ek‰Â Ïc‚n‰Â ∆»¿««¿«≈»¿«ƒ¿»¿««∆∆∆≈
‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ8ÁÏa9ÌÈÏeL Ì‰Ï ‰È‰ÈÂ10- «¬ƒƒ«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿∆»∆«ƒ

ÏÏk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡11‡ÏÂ ‰¯Bz È¯·cÓ ‡Ï ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿»…ƒƒ¿≈»¿…
‡a‰ ıÚ ÈÏk ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»

.‰cÓa¿ƒ»

בעפר.5) מעורב בקר רפש מפרש שם להיות 6)רבינו
למקום. ממקום לטלטלו ולא אחד במקום ארון 7)מונח

א. משנה ט"ו פרק כלים וארבעה 8)גדול. עשרים מכילה
בינוניות. ביצים שש והלוג כוריים 9)לוגים, "שהם

המתקבץ  שהגודש חכמים, שיערו המשנה). (לשון ביבש"
הכלי  שבתוך הכמות כחצי מחזיק הכלי שפת מן למעלה
שווה  גודש, לו שאין בלח, סאה 40 המחזיק כלי ולפיכך
ביבש. סאה) 30 = (כור כורים שני מחזיקה למידה

עליהם,10) לעמוד יכול שהכלי מבחוץ, וישרים רחבים
מחודדים. או עגולים שוליים ב 11)למעט כו, בחגיגה

לב) יא, (ויקרא בתורה שנאמר לשק, מהיקש זה דין למדו
שק  מה ודרשו: וגו', שק" או עור או בגד או עץ "כלי
ואלה  וריקם, מלא מיטלטל כל אף וריקם, מלא מיטלטל

מלא. מיטלטלים אינם הגדולים הכלים

.‚ÏkÌ‰ÈËeLt - ıÚ È12Ì‰ÈÏa˜Óe ,ÌÈ¯B‰Ë13 ¿≈≈¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆
Ô‰ÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈËeLt - O¯Á ÈÏk .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆∆¿≈∆¿ƒ¿«¿≈∆

Ô¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ÔÈ‡ÓË ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ÓË14Ëq‰a B‡ ¿≈ƒ¿≈»¿≈ƒ∆»≈¬ƒ»¿∆≈
·f‰15BÈ‡ - BabÓ ˙Óa O¯Á ÈÏk Ú‚ elÙ‡ . «»¬ƒ»«¿ƒ∆∆¿≈ƒ«≈

‡nË˙Ó16B¯ÈÂ‡a ˙B‡Óh‰ ÔÓ ‰‡ÓË ‰ÒÎ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒƒ¿¿»À¿»ƒ«À¿«¬ƒ
O¯Á ÈÏk ‰È‰ .‡ÓË - Ba ‰Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¿»ƒ¿»»»¿ƒ∆∆
‰ÒÎ ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË - Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚƒ«≈»…∆ƒ¿»∆¬≈«À¿»ƒ¿¿»
‰Óe ‡e‰ - ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÛwÓ ‰È‰ Ì‡Â .B¯ÈÂ‡a«¬ƒ¿ƒ»»À»»ƒ»ƒ«
‰‡ÓË ÔÈ‡L ;‰¯Bza L¯t˙pL BÓk ,¯B‰Ë BÎB˙aM∆¿»¿∆ƒ¿»≈«»∆≈À¿»

·f‰ Ëq‰·e BÁ˙tÓ ‡l‡ BÏ ‰ÒÎ17‡e‰ È¯‰L , ƒ¿¿»∆»ƒƒ¿¿∆≈«»∆¬≈
BlÎa Ú‚pL ÈÓk18. ¿ƒ∆»«¿À

קיבול.12) בית להם זה 13)שאין דין נאמר שם [במשנה
למה  הוברר ולא זכוכית ובכלי עור בכלי עצם, בכלי גם
בית  לו שיש לשק מהיקש נלמד זה גם רבינו]. השמיטם

על 14)קיבול. ואף הכלי של באווירו הטומאה נגעה אם
טומאת  דיני דרשו ב כד, בחולין הכלי. בדופן נגעה שלא  פי
חרש  כלי "וכל לג): (שם, בתורה כתוב המקרא. מן חרס כלי
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו, אל מהם יפול אשר
שאוויר  מזה, למדנו טמאים. כולם - הכלי ואפילו תשבורו"
וטומאת  נגיעה. בלא אפילו שבתוכו אוכלים מטמא חרס כלי

שבתוכו. מה מטומאת שווה בגזירה למדנו אם 15)הכלי
מצורע  פרשת כהנים בתורת ממקומו. הכלי את הזיז זב
"וכלי  יב): טו, (שם הכתוב את דרשו ב) הלכה ג, (פרשתא
פירוש  ככולו, שהוא מגע ישבר" הזב בו יגע  אשר חרש
בנגיעה  כן שאין מה הכלי כל את מזיז שהזב ממקומו הזזה
למדו  א הלכה ושם הכלי. מן בחלק רק נוגע שהוא הזזה בלי
חרס  כלי מטמא אינו חמורה, שטומאתו זב, שאפילו גם
לא  אבל בהיסט, מטמא בלבד וזב מאווירו, אלא מגבו

ב). סג, (שבת אחרות זה 16)טומאות למדו שם, חולין
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צמיד  אין אשר פתוח כלי "וכל טו): יט, (במדבר מהמקרא
עליו". הזב.17)פתיל הזיזו גם 18)כאילו נגע כאילו

הזיזו. שהרי באווירו,

.„ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·cÓ ÏÏB‚ ‰OBÚ‰»∆≈ƒ»»∆≈¿«≈À¿»¿
ıÚ ÈÏk B‡ ‰Ó„‡ ÈÏk B‡ Ô·‡ ¯·w‰ Èab ÏÚ ÁÈp‰L∆ƒƒ«««≈«∆∆∆∆¿ƒ¬»»¿ƒ≈
¯BÚ B‡ ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏk B‡ ‰cÓa ‡a‰«»¿ƒ»¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
˙‡ÓË ‡ÓË Ô‰a Ú‚Bp‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ BÓˆÚÂ ‚c‰«»¿«¿¿«≈¿≈«≈«»∆»≈À¿«
ÏÏBb ˙BÈ‰lÓ eL¯t Ì‡Â .ÏÏB‚a Ú‚B ÌeMÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈzÁzÓ ˙n‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰L B‡∆≈ƒ∆«≈ƒ«¿≈∆¬≈≈¿ƒ¿≈
‡ÓË da Ú‚Bp‰ - ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ d˙ÙkL ‰Ó‰a¿≈»∆¿»»¿»»»≈«≈«»»≈
- ‰Ó‰a‰ ¯Èz‰ .ÏÏB‚ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰Ú·L ˙‡ÓËÀ¿«ƒ¿»»¿«∆ƒ≈ƒƒ«¿≈»

˙È·Á ÔÎÂ .˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰19‡È‰L ¬≈ƒ¿»ƒ¿»«¿≈¿≈»ƒ∆ƒ
ÏÏBb d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓ ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ¿≈»«¿ƒÀ∆∆»ƒ»ƒ¿»»»≈

da Ú‚Bp‰ - ˙ÓÏ20˙È·Á‰Â ,‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ¿≈«≈«»»≈À¿«ƒ¿»¿∆»ƒ
ÔÈ˜Ln‰ÂÔÈ¯B‰Ë21. ¿««¿ƒ¿ƒ

חרש.19) הקבר.20)של מן שפירשה מפני 21)לפני
לתוך  נכנסת שאינה הטומאה, ובין ביניהם מפרידה שהחבית

הכלי.

.‰˙„ÓBÚ ÔÈa ,¯·˜Ï ÏÏBb d‡OÚL ‰¯B˜22ÔÈa »∆¬»»≈¿∆∆≈∆∆≈
dcˆ ÏÚ ‰hÓ23¯·w‰ Á˙t „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ - À»«ƒ»≈»≈∆»¿∆∆∆««∆∆

„·Ïa24.¯B‰Ë - ¯·wÏ ıeÁ Ápn‰ ‰ˆwa Ú‚Bp‰Â , ƒ¿«¿«≈««»∆«À»«∆∆»
¯·˜Ï ÏÏBb dL‡¯ ‰OÚ25ÏÚ ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â »»…»≈¿∆∆«¬≈ƒ∆∆«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡a ‰pnÓ Ú‚Bp‰ :ÔÏÈ‡ BÓk ¯·w‰«∆∆¿ƒ»«≈«ƒ∆»¿«¿»»¿»ƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Úa¯‡Óe ,ÏÏBb ÌeMÓ ‡ÓË - ¯·wÏ CeÓÒ»«∆∆»≈ƒ≈≈«¿»»¿«¿»

¯B‰Ë -26„È˙Ú ‡e‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»ƒ
dlk - d˙B‡ ı˜Ï „È˙Ú BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;d˙B‡ ı˜Ï»…»¬»ƒ≈»ƒ»…»À»

.ÏÏBb≈

הקבר.22) מפתח עודף הקבר 23)ורחבה על מוטלת
הקבר. מפתח יותר על 24)וארוכה העודף בחלק והנוגע

טהור. - העץ 25)הפתח שורש על לא הקורה את העמיד
ועוביו  כך, כל רחב שאינו השני ראשה על אלא רחב שהוא

הקבר. לפתח מחוץ יוצא לגולל 26)אינו קבע שלא מפני
אינו  הרחב צידה על בעומדת שגם ומובן, זה. משיעור יותר
משמיעה  ראשונה שבבא אלא טפחים, מארבעה יותר מטמא
אחרונה  ובבא מטמא, אינו הקבר פתח על שהעודף אותנו,
הוא  זו הלכה פירוש (כל המטמא הגובה גבול את קובעת

פי  שם).על טוב יום התוספות

.ÂÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL ˙BÏB„b ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ¿∆«¿»»«¿»»¿»ƒ
Ô‰ÈzL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÏÏBb Ô‡OÚL27‡ÓË28. ∆¬»»≈««¬ƒ««≈¿≈∆»≈

,¯B‰Ë ‰iL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Ïhƒ¿»««≈∆««¬ƒ««≈¿ƒ»»
Ba ‡ˆzL C¯„ ‰‡ÓhÏ LiL ÈtÓ29. ƒ¿≈∆≈«À¿»∆∆∆≈≈

משתיהן.27) אחת כל על גדולה 28)כלומר, שהאבן מפני
גולל. להיות ראוייה היא טפחים לקמן 29)ארבעה ראה

אלא  ממש, הקבר גבי על שלא שהאהיל והמדובר ט. הלכה
(כסף  טמא הקבר על המאהיל שהרי הקבר, כותל גבי על

קורקוס). הר"י בשם משנה

.Ê‡ÓË ÔÈ‡ - ¯·˜Ï ÏÏB‚ e‰‡OÚL ˙B¯B¯ˆ ÏL Ïb«∆¿∆¬»»≈¿∆∆≈»≈
ÈÓÈt‰ ¯„Ò ‡l‡30Ï·‡ ;¯·˜ ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L , ∆»≈∆«¿ƒƒ∆»¿∆∆∆¬»

.¯B‰Ë - ÌÈ·‡‰ ¯‡La Ú‚Bp‰«≈«ƒ¿»»¬»ƒ»

והשורה 30) שורה, גבי על שורה מסודרים הצרורות
פנימי. סדר נקראת התחתונה

.ÁÚÏÒa ˜e˜Á ‡e‰L ÔB¯‡31˙n‰ Ba eÁÈp‰Â »∆»¿∆«¿ƒƒ«≈
¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏÎa ÚÏqa Ú‚Bp‰ - ÏÏB‚a e‰eqÎÂ32, ¿ƒ¿≈«≈««∆«¿»»»

ÏB„b ¯B·Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ .‡ÓË ÏÏBba Ú‚Bp‰Â¿«≈««≈»≈¿»∆∆¿»
‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡L ,‰Èt ÏÚ ‰ÏB„b Ô·‡Â ,ÌÈ˙Ó ‡ÏÓ»≈≈ƒ¿∆∆¿»«ƒ»∆≈»≈∆»

LÙ ‰a Ì‡Â .dÏÏÁ „‚k33dab ÏÚ34BÊ È¯‰ -35 ¿∆∆¬»»¿ƒ»»∆∆««»¬≈
Ìe˙Ò ¯·˜k36ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe37 ¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»»¿»»»

ÚÏqa ‰˜e˜Á‰38‰hÓlÓ ‰·Á¯39‰ÏÚÓÏÓ ‰¯ˆÂ «¬»«∆«¿»»ƒ¿«»¿»»ƒ¿«¿»
¯B‰Ë ÔhÓlÓ da Ú‚Bp‰ - dÎB˙a ˙n‰Â40, ¿«≈¿»«≈«»ƒ¿«»»

ÔÏÚÓÏÓe41ÏÚ eÎÓÒ ‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ„„v‰ È¯‰L ;‡ÓË ƒ¿«¿»»≈∆¬≈«¿»ƒƒ¿«¿»»¿«
‰·Á¯ ÔB¯‡‰ ‰˙È‰ .ÏÏB‚k eOÚÂ ˙n‰ Èab«≈«≈¿«¬¿≈»¿»»»¿»»
ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ‰hÓlÓ ‰¯ˆÂ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»»ƒ¿«»«≈«»ƒ»»

‡ÓË42‰ÂL ‰˙È‰ .43CeÓq‰ ÁÙhÓ da Ú‚Bp‰ : »≈»¿»»»«≈«»ƒ∆««»
d˙ÈÚ˜¯˜Ï44‡ÓË - ‰ÏÚÓÏe45- ‰hÓÏe ÁÙhÓ , ¿«¿»ƒ»¿«¿»»≈ƒ∆«¿«»

BÓk dÎB˙a ˙n‰ ÒÈÎ‰Â ÚÏÒa ÔB¯‡ ·w .¯B‰Ë»ƒ≈»¿∆«¿ƒ¿ƒ«≈¿»¿
¯‚46ÌB˜nÓ ıeÁ ,¯B‰Ë ÌB˜Ó ÏkÓ da Ú‚Bp‰ - ∆∆«≈«»ƒ»»»ƒ¿

.dÁ˙tƒ¿»

ממקומו.31) מעולם נעקר "קרקע 32)שלא נקרא זה
לטמא  אחד קבר יספיק כן, לא שאם מטמא, שאינו עולם"

העולם. כל קטן.33)את הארון.34)חדר על
הקטן].35) [=החדר בכל 36)הנפש האמור סתום קבר

קבור  שהמת במקום קרקע גבי שעל בניין משמעותו מקום
בניין  ואפילו טמא. אינו הקבר, בצידי בקרקע הנוגע אבל בו,

כ  אלא מצדדיו, מטמא טפח אינו על טפח יש המת שבמקום
טומאה  זו הרי כזה חלול שם אין ואם פנוי, טפח ברום

משנתנו.37)רצוצה. ללשון בהתאם נקבה לשון נקט
"וארון  נקבה: בלשון ארון אחת פעם במקרא [מצאנו
מרוטנברג  מאיר והרב יז). ד, (שמואלֿא נלקחה" אלוקים
ואבן  באבן חצוב שהארון מפני כותב למשנתנו בפירושו

נקיבה]. שהמדובר 38)לשון נאמר, לא שם במשנה
מן  שלמד כותב זו למשנה בפירושו ורבינו בסלע, בחקוקה
לחקוקה  מתכוונת שהמשנה ז) הלכה י (פרק התוספתא
הקבר  ובו ההר בראש בולט היה סלע צוק פירוש, בסלע.

הקבר.39)חקוק. ממקום יותר רחב שהסלע במקום
ההר.40) מן חלק הוא הסלע שהרי עולם, קרקע ככל
נגיעתו 41) ממקום מאונך קו תמשיך שאם הצר, במקום

ממש. הקבר במקום הקו יגע ההר, שאינו 42)בכיוון מפני
כארון. כולו דין עולם זקופים 43)כקרקע הסלע כותלי

ישר. הקבר.44)בקו יהושע 45)משולי כרבי פסק
אחריו, נגרר הקבר לשולי הסמוך אחד שטפח במשנתנו,

עולם. כקרקע הוא מזה נראה 46)ולמטה גדולה. יתד
דרך  המת את לתוכו ומכניסים וצר עמוק לחור שהכוונה
הסלע  ולפיכך ממש כארון אינו שכזה וחור רגליו או ראשו

עולם. כקרקע הוא
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znקפו z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` e"h iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ë¯·w‰L ‰¯ÚÓ47:‰¯Ún‰ ÈÙÏ ¯ˆÁÂ dÎB˙a ¿»»∆«∆∆¿»¿»≈ƒ¿≈«¿»»
¯ÈÂ‡Ï ¯ˆÁ‰L ÔÓÊa48¯B‰Ë dÎB˙Ï „ÓBÚ‰ -49, ƒ¿«∆∆»≈»¬ƒ»≈¿»»

‰¯Ún‰ ÛB˜LÓa ÚbÈ ‡lL „·Ï·e50¯ˆÁ‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿«∆…ƒ«¿«¿«¿»»ƒ¿«∆∆»≈
‰Úa¯‡ [‰¯Ún‰ „ˆa ‰l‚Ó] da ‰È‰ Ì‡ :‰¯˜Ó¿…»ƒ»»»¿À∆¿««¿»»«¿»»
ÌLÏ ÒÎp‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«ƒ¿»¿»
ÒÎp‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‰˙È‰ ;¯B‰Ë»»¿»¿»≈«¿»»««¿»»«ƒ¿»
.‰¯Ún‰ Á˙Ùa Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‡ÓË ÌLÏ¿»»≈¿««ƒ∆…»«¿∆««¿»»

רבים.47) למתים קבורה מקום שאין 48)כלומר, פירוש,
גבה. על על 49)תקרה ואף לקבר. קרוב עומד הוא אפילו

שיש  בחצר לקבר, סמוך אמות ארבע על טומאה שגזרו פי
גזרו. לא מחיצות היא:50)לה שם בתוספתא רבינו גירסת

הקבר  מן טפחים מארבעה (שבפחות אמורים דברים "במה
שהיא  בזמן אבל לאוויר, פתוחה שאינה בזמן טמא)?
כל  (המשקוף) השקוף מן מרוחק אפילו לאוויר פתוחה

בשקוף". יגע שלא ובלבד טהור לתוכה הנכנס שהיא,

á"ôùú'ä 'à-øãà å"è éòéáø íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובו 1) הבית בתוך והמת בתוכו והמת סתום בית יבאר

באחד  להוציאו חשב פתוחים, או נעולים הרבה פתחים
הקבר  אימתי באחד, והמת לאכסדרה הפתוחים ובתים מהם,
ועולה  שבוקעת בטומאה גדול כלל סביביו, מכל מטמא

ויורדת. ובוקעת

.‡Ìe˙Ò ˙Èa2Á˙t BÏ ‰È‰L B‡ ,BÎB˙a ˙n‰L «ƒ»∆«≈¿∆»»∆«
[ÂÈÓÈvt ˙‡ ı¯Ùe]3,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ - BÓ˙Òe »«∆«ƒ»¿»¿«≈ƒ»¿ƒ»

ÈtÓ ,‰Ú·L ‡ÓË - BbbÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰Â¿«≈«≈¬»ƒ«»≈ƒ¿»ƒ¿≈
Ìe˙Ò ¯·˜k ‡e‰L4,BÓ˙Ò elÙ‡ ,Á˙t Ba ÁzÙ . ∆¿∆∆»ƒ¿«∆«¬ƒ¿»

BbbÓe ÂÈ¯BÁ‡Ó Ba Ú‚Bp‰ - ÂÈÓÈˆt ı¯t ‡Ï Ì‡ƒ…»«¿ƒ»«≈«≈¬»ƒ«
‰È‰È ‰nÎÂ .Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,¯B‰Ë»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«¿«»ƒ¿∆

˙n‰ ÌÏL ?Á˙t‰ ¯eÚL5‰Úa¯‡a BÁ˙t - ƒ«∆«»≈«≈ƒ¿¿«¿»»
ÌÈÁÙË6ÏB„‚Â ,ÁÙËa BÁ˙t - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊÎe , ¿»ƒ¿«ƒƒ«≈ƒ¿¿∆«¿»

.‰Úa¯‡a BÁ˙Ùe ˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÊkÓƒ¿«ƒ¬≈¿≈ƒ¿¿«¿»»

בית 2) א. יב, בתרא בבא גמרא ה"י, פט"ז אהלות תוספתא
הנמצא  ואפילו בבית הנמצא כל פתח, בו ויש בתוכו שהמת
באוהל. מיטמא הנעולה לדלת שמחוץ בחלקו המשקוף תחת
והרי  המשקוף, דרך ויעבור הזה הפתח דרך יצא שהמת מפני
טהור. - מבחוץ הבית בקורות הנוגע אבל אהלו. זה כל

משקוף 3) ובכללן והקיר, הדלת בין הנתונות עץ חתיכות
ולפיכך  פתח, מדין יצא לא אותם פרץ שלא זמן כל ומזוזות.
שנתבאר  כמו הפתח, כנגד אלא מטמא אינו סתמו אפילו

ששי.4)למעלה. בפרק למעלה נתבאר סתום קבר דין
קטן.5) נפל כגון כזית, בו שאין בו 6)אףֿעלֿפי אין ואם

מ"ו). פ"ג (אהלות כסתום דינו זה, כשיעור

.·˙Èa‰ CB˙a ˙n‰7ÌlkL ÔÓÊa ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t B·e «≈¿««ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿«∆À»
ÌÈÏeÚ8ÌÈ‡ÓË Ìlk -9Ô‰Ó Á˙t Ïk „ˆa ·LBi‰Â , ¿ƒÀ»¿≈ƒ¿«≈¿«»∆«≈∆

‡ÓË - Á˙t‰ ÏÚ ‡ˆBi‰ ‰¯˜z‰ ˙Áz10ÁzÙ . «««ƒ¿»«≈««∆«ƒ¿»ƒ¿«
ÏÚ Û‡Â ,Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆»«¿ƒ¿∆»≈∆¿««

˙n‰ ˙nL ¯Á‡ ·LÁL Èt11B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ elÙ‡ , ƒ∆»«««∆≈«≈¬ƒ»«¿ƒ
‰Úa¯‡ ‡È‰L ÔBlÁa12ÏÈv‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ13ÏÚ ¿«∆ƒ«¿»»««¿»»ƒƒ«

ÁzÙpL Á˙t‰ „‚k ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ôlk ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒÀ»¿≈»≈∆»¿∆∆«∆«∆ƒ¿«
ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,ÂÈÏÚ ·LÁL B‡14Ô‰L ÈtÓ , ∆»«»»¿«¿»¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈÏeÚ15Ìe˙Ò ¯·˜k ˙Èa‰ ÔÈ‡ È¯‰Â16Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¬≈≈««ƒ¿∆∆»¿≈ƒ
Á˙t ¯zÁÏ ÏÈÁ˙‰17‰Úa¯‡ ¯zÁiMÓ - Ba B‡ÈˆB‰Ï ƒ¿ƒ«¿…∆«¿ƒƒ∆«¿…«¿»»

‰Úa¯‡ ÏÚ18Á˙t ÌL ‰È‰ .Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ««¿»»ƒƒ««¿»ƒÀ»»»»∆«
ÏÈÁ˙iMÓ - BÁ˙ÙÏ ÏÈÁ˙‰Â B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ Ìe˙Ò»¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆«¿ƒ

Ôlk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÏÈv‰ ÁzÙÏ19Ba eÈ‰ .20˙BBlÁ ƒ¿…«ƒƒ««¿»ƒÀ»»«
‰a¯‰21˙B¯B‰Ë Ôlk - ˙BÙ‚eÓ ÔlÎÂ22eÁzÙ .23- «¿≈¿À»»À»¿ƒ¿¿

˙B‡ÓË Ôlk24ÏÂ ,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏÈv‰ ‡25Á˙t . À»¿≈¿…ƒƒ««¿»ƒ∆«
ÔË˜26ÏB„b Á˙t CB˙a27Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ -28 »»¿∆«»««¬ƒ««≈¿≈∆

ÏB„b‰ ˙‡ ÔË˜ ¯‰Ë - ÔËwa B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ .‡ÓË29. »≈»«¿ƒ«»»ƒ≈»»∆«»
ÔÈÓÈ‡˙Ó Ô‰ÈL eÈ‰30Ì‰ÈL Èab ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - »¿≈∆«¿ƒƒ««¬ƒ««≈¿≈∆

‡ÓË31˙‡ ¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡a B‡ÈˆB‰Ï ·LÁ . »≈»«¿ƒ¿∆»≈∆ƒ≈∆
B¯·Á32˙ÈaÏ ‰È‰ .33,ÌB¯„Ï Á˙Ùe ÔBÙˆÏ „Á‡ Á˙t ¬≈»»««ƒ∆«∆»¿»∆«¿»

B‡ ÂÈÁ‡ e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÈBÙva B‡ÈˆB‰Ï ·LÁÂ¿»«¿ƒ«¿ƒ¿««»»∆»
- ÈÓB¯ca ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â ÂÈ·B¯¿̃»¿»¿≈ƒƒ∆»«¿ƒ

ÈBÙv‰ ˙‡ ÈÓB¯c ¯‰Ë34ÌÈ¯ÚÈ ‡lL „·Ï·e ,35Ì‡Â . ƒ≈¿ƒ∆«¿ƒƒ¿«∆…«¬ƒ¿ƒ
.ÌÈ‡ÓË Ô‰ÈL - ÌÈ¯Ú‰∆¡ƒ¿≈∆¿≈ƒ

מ"ג.7) פ"ז פתוחים.8)שם כולם אם והואֿהדין
כולם 9) יוציאוהו, פתח באיזה יודעים אנו שאין מפני

אנו  אין הפתחים באחד וכשיוציאוהו אחד. כפתח נחשבים
ונטהר  הטמא הוא זה שפתח למפרע, הדבר הוברר אומרים
מן  שהם שבדברים מפני הפתחים, שאר שכנגד הכלים את
מתירים  או מטהרים אין פירוש: ברירה", "אין התורה

שכזו. טמאים.10)מסברא כולם שאמר: למה ביאור
שם.11) מטומאה.13)טפחים.12)כביתֿהלל
אחר 14) לדלת מחוץ המשקוף תחת שהעמידו הכלים

כן  לפני שם שנמצאו הכלים אבל שחשב, או האחד שנפתח
שבדאורייתא  מפני למפרע לטהרתם חוזרים ואין נטמאו

א). י, ביצה אושעיא, ור' (רבה ברירה" ובוודאי 15)"אין
עליו. שחשב זה דרך או הפתוח הפתח דרך המת את יוציאו

פצימיו.16) נפרצו שלא חדש.17)מפני פתח לפתוח
בתחילה,18) בפותח (ביתֿהלל) "ומודים שם: במשנה

מציל  אינו זה משיעור בפחות אבל טפחים. ארבעה שיפתח
הבא). באות ביתֿהלל 19)(ראה אמרו סתום בפתח

פתח  לפותח דומה זה ואין מציל, - לפתחו שמשהתחיל
מעולם. שם היה שלא נעולים.20)במקום שפתחיו בבית

ה"ד.21) פ"ח, אהלות להוציא 22)תוספתא חשב כשלא
חלונות. דרך המת דרכם 23)את להוציא כוונה בלי אפילו

המת. הפתיחה.24)את דרך עוברת אין 25)הטומאה
פתוחים  חלונות אפילו ולפיכך החלון, דרך מת להוציא דרך
דרכם  להוציאו חשב אם אלא הפתחים על מצילים אינם

כסףֿמשנה). וראה קורקוס. בבתים 27)שם.26)(הר"י
משאות  להכניס שער כעין גדול פתח לעשות נהגו גדולים
אנשים. של וכניסה ליציאה קטנה דלת ובשער גדולות,

מהשנים.28) אחד כל אומרים 29)פירוש, אנו ואין
חישב  אם הדין מהו כתב לא הגדול. לגבי בטל שהקטן
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נפתח  הקטן גם הגדול ייפתח שאם מפני בגדול, להוציא
והעמיד 30)עמו. הגדול, השער בתוך מזוזה שהעמיד

באמצע  אינה המזוזה אם ואפילו מתאימות. דלתות שתי
בגבהן  מתאימות והדלתות אחד לצד משוכה אלא הפתח

הר"ש). (ע"פ ברחבן שוות אינן פשוט,31)אבל זה דין
אחריו. הבא לדין הקדמה כעין אומרים 32)ונכתב ואין

אחד. פתח שם.33)ששניהם מחשבת 34)תוספתא
מחשבתם  מבטלת המת הרחוקים.קרובי שלא 35)של

הדרומי, הפתח את מתחילה לטהר כוונה מתוך זאת יעשו
לדעת  [ואפילו הצפוני. את ויטהרו הקרובים יבואו ואח"כ
לפני  בפתח שנמצאו שהכלים א) י, (ביצה אושעיא ור' רבה
הדרומי  בפתח להשתמש ההערמה תועיל טמאים, שחשב

המת]. את דרכו להוציא ויקבעו הקרובים שיבואו עד

.‚ÌÈza36‰¯„ÒÎ‡Ï ÔÈÁe˙t‰37:Ô‰Ó „Á‡a ˙n‰Â »ƒ«¿ƒ¿«¿«¿»¿«≈¿∆»≈∆
a‰ È¯‰ - ‰¯„ÒÎ‡a ˙‡ˆÏ ˙Ó ÏL Bk¯„ ‰È‰ Ì‡˙È ƒ»»«¿∆≈»≈¿«¿«¿»¬≈«≈

¯ÚL38ÌÈ‡ÓË ÌÈza‰Â39Â‡Ï Ì‡Â ;40¯ÚL ˙Èa - ««¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈««
‡ÓË41¯B‰Ë ˙Èa‰Â ,42¯„Á‰ .43˙Èa‰ ÔÓ ÌÈÙlL »≈¿««ƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒƒ««ƒ
Û‚eÓ44ÌÈÙÏ ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ,45ÔBlÁ C¯c46˙Èa‰ - »¿ƒ¿¿»À¿»ƒ¿ƒ∆∆«««ƒ

¯B‰Ë ÔBˆÈÁ‰47C¯c ˙‡ˆBÈÂ ˙¯ÊBÁ ‰‡Óh‰L ÈtÓ , «ƒ»ƒ¿≈∆«À¿»∆∆¿≈∆∆
Ba ‰ÒÎpL ÔBlÁ‰48. ««∆ƒ¿¿»

שם.36) שפתחיהם 37)תוספתא הבתים לפני מקום
עליו. מכסה ותקרה צדדים משלושה מוקף והוא לתוכו,

(כסףֿמשנה),38) שער" "בית לאכסדרה כאן קורא רבינו
לבית. כמבוא שהיא מפני הוציאו 39)כנראה כבר כאילו

הטומאה  נכנסת וממנה ונטמאה, האכסדרה דרך המת את
שלא 40)לבתים. פתח עוד בתוכו שהמת לבית שיש כגון

זה. פתח דרך להוציאו מתכוונים וקרוביו האכסדרה, מצד
לבית.41) טפילה שהיא מפני טמאה האכסדרה פירוש,
נכונה.42) זו וגירסא טהורים. והבתים הגירסא: תימן בכת"י

[ותמוה  (כסףֿמשנה). נעול המת בית כשפתח והמדובר,
הלא  נעול, הבית כשפתח טמאה האכסדרה למה הדבר,
- הנעולה לדלת מחוץ המשקוף שתחת האסקופה אפילו
מפרש, מראדזין הגאון לאדמו"ר טהרות ובסדרי טהורה?
האכסדרה  דרך המת את יוציאו אם ידוע כשלא שהמדובר
קבוע  מנהג שאין פירושו לאו", "ואם שכתב ומה לא. או
האכסדרה  את טימאו ולפיכך האכסדרה, דרך להוציא
מספק]. לבית הטומאה את מביאה אינה אבל מספק,

שם.43) החיצון 44)תוספתא והבית החדר שבין הדלת
הפנימי.45)נעולה. ואףֿעל47ֿ)שבחדר.46)לחדר

פתחו. דרך לצאת עתידה שהטומאה שאמרו ו 48)פי מה
לא  כשהטומאה המדובר הפתחים, על מצילים החלונות אין

החלון. דרך נכנסה

.„¯·w‰ ÔÈ‡49ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓ50ÌL ‰È‰iL „Ú ≈«∆∆¿«≈ƒ»¿ƒ»«∆ƒ¿∆»
ÁÙË Ìe¯ ÏÚ ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏÏÁ51dÈa‚‰ elÙ‡ . »»∆««∆««∆«¬ƒƒ¿ƒ«

Ïk‰ - ÚÈ˜¯Ï „Ú ÁÙË ÏÏÁ Èab ÏÚ ÔÈa‰52‡ÓË53, «ƒ¿»««≈»»∆««»»ƒ««…»≈
¯·˜k Ïk‰L ÈÙÏ54‰ˆeˆ¯ ‰‡ÓË ‰˙È‰ .55‰È‰ ‡ÏÂ ¿ƒ∆«…¿∆∆»¿»À¿»¿»¿…»»

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡ÓË - ÁÙË ÏÏÁ ÌL»»»∆«À¿»««¿»««
‰‡Óh‰ „‚k Ú‚Bp‰ ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡Â ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈»≈∆»«≈«¿∆∆«À¿»

Ú‚Bp‰ B‡ ,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ B‡ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»««¬ƒ»∆»ƒ¿«¿»«≈«
‰hÓlÓ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰M ‰Ó B‡ ‰hÓlÓ dc‚k56; ¿∆¿»ƒ¿«»«∆∆¡ƒ»»ƒ¿«»

.¯B‰Ë - ÔÈa‰ Ècˆa Ú‚Bp‰ Ï·‡¬»«≈«¿ƒ≈«ƒ¿»»

על 49) טפח ומקומה בכותל "הטומאה מ"א. פ"ז אהלות
טמאות". כולן עשר, הן ואפילו גבה, שעל העליות כל טפח,

סתום.50) קבר כדין מבחוץ, פנוי 51)פירוש, מקום
הטומאה. מן מבחוץ,52)למעלה הבנין בכתלי הנוגע

ובקרקעיתו. סתום.54)שם.53)בגגו כקבר
אטומה".55) "נפש במשנה: צר. במקום לחוצה
עליו.56) האהיל שהקבר

.‰ÏÏk ‰Ê57‡nËÓ‰ ¯·c ÏkL :˙Ó ˙‡ÓËa ÏB„b ∆¿»»¿À¿«≈∆»»»«¿«≈
ıeˆ¯ ‰È‰ Ì‡ ,˙n‰ ÔÓ Ï‰‡aÁÙË ÏÏÁ BÏ ÔÈ‡L , ¿…∆ƒ«≈ƒ»»»∆≈»»∆«

˙Ú˜Ba ,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba ‰‡Óh‰ È¯‰ -¬≈«À¿»««¿»«»»ƒ«««
.ÔÈ„„v‰ ÔÓ ‰‡nËÓ dÈ‡Â ,ÌB‰z‰ „Ú ˙„¯BÈÂ¿∆∆««¿¿≈»¿«¿»ƒ«¿»ƒ

‰‡e·z ÏL È¯k ?„ˆÈk58ÔÓ ˙ÈÊÎe ÌÈ·‡ ÏL Ï‚ B‡ ≈«¿ƒ∆¿»«∆¬»ƒ¿«ƒƒ
- da ÔÈÚ‚B ÔÈ‡Â ‰‡Óh‰ „ˆa ÌÈÏÎÂ ,BÎB˙a ˙n‰«≈¿¿≈ƒ¿««À¿»¿≈»¿ƒ»
„‚k ÔeÎÓ Ïb‰ CB˙aL ÈÏk ÏÎÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆¿««¿À»¿∆∆
‰‡Óh‰L ,‡ÓË ‰hÓlÓ B‡ ‰ÏÚÓÏÓ ‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«»»≈∆«À¿»
ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡Â .˙„¯BÈÂ ˙Ú˜B·e ‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba««¿»««¿∆∆¿ƒ»»¿

ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÏeÏÁ ‰‡Óh‰59‡e‰ - ÁÙË Ìe¯ ÏÚ «À¿»»∆««∆««∆«
.ÂÈ·È·Ò ÏkÓ ‡nËÓe Ìe˙Ò ¯·˜k¿∆∆»¿«≈ƒ»¿ƒ»

שם.57) פט"ו כשהכרי 58)שם; והמדובר מ"ז, פט"ו שם
ה"ו. ראה בחוץ. מונחים שם.59)והגל תוספתא

.ÂB‡ÏnL ˙Èa60˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ61Ïha ‰Ê È¯‰ - «ƒ∆ƒ¿»»¿¬≈∆ƒ≈
˙Èa‰62Ì‡Â ,˙B¯B¯ˆ B‡ ¯ÙÚ ÏL Ï‚k ‡e‰ È¯‰Â ««ƒ«¬≈¿«∆»»¿¿ƒ

˙Ú˜Ba ,‰ÏBÚÂ ˙Ú˜Ba - ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰»¿»À¿»¿∆»»««¿»««
.ÌÈ¯B‰Ë ¯ÙÚ‰ CB˙a ‰ÈcˆaL ÌÈÏÎÂ ,˙„¯BÈÂ¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆»¿∆»»¿ƒ

מ"ז.60) כלל,62)חצץ.61)שם בית כאן אין כאילו
נשאר  ואם וצרורות. עפר הגל אלא בין טפח על טפח אויר

במשנה: גורס רבינו אטומה". "נפש זו הרי התקרה, ובין
ואפילו  עפר, הבית את בכוונה מילא אם פירוש, "ביטלו",
זה, במעשה ביטל - אחד לגוש נדבקים שאינם צרורות
למשנתנו  טוב' יום 'תוספות ראה הבית. את בכוונה, שנעשה
בספרים  אולם הבית". אצל בטל זה "הרי זו: בהלכה שגורס

הבית". "ביטל הגירסא: תימן, בכת"י וכן שלנו,

.Ê‰ˆeˆ¯ ‡È‰L ‰‡ÓË63Ï˙kÏ ‰kÒ CÓÒÂ Ï˙Îa64 À¿»∆ƒ¿»¿…∆¿»«À»«…∆
.Ï‰‡‰ ÈcvÓ „ˆ Ï˙k‰ ‰OÚ È¯‰L ,‰‡ÓË ‰kq‰ -«À»¿≈»∆¬≈«¬»«…∆«ƒƒ≈»…∆
‰È‰ ‡Ï el‡ Ú‚BpÏ ÌÈ¯B‰Ë ÔÈ„„v‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈«ƒ…»»
Ï‰‡‰ - Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚpMÓ Ï·‡ ,Ï‰‡ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…∆¬»ƒ∆«¬»¬≈∆…∆»…∆

BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L ,‡ÓË Blk65. À»≈∆¬≈«À¿»¿

שם:63) המשנה של האחרונה הבבא את מפרש רבינו
על  בפירושו כתב וכן רצוצה, בטומאה סוכות" לה "סמך

ראב"ד). (ראה (רבינו 64)המשנה המשקוף" עליו "ושם
למשנה). הסוכה,65)בפירושו מן חלק נעשה הכותל

הסוכה. בתוך מונחת כאילו בכותל שהיא והטומאה

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



znקפח z`neh zekld - dxdh xtq - '`Îxc` f"h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

á"ôùú'ä 'à-øãà æ"è éùéîç íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) לזרוע מותר ואם בתוכה, קבר שאבד שדה דין יבאר

וסמוכות  הרחוקות או לעיר הקרובות התלוליות בו, לנטוע
לפנותו, מותר אם הידוע קבר או הנמצא קבר הקברות, לבית

מת ו  או קבר והמוצא מצוה במת הפוגע לרבים, המזיק קבר
מציינין. וכיצד ובמה לציין, שחייב

.‡‰„O2¯·˜ „·‡L3d¯ÙÚ - dÎB˙a4ÚbÓa ‡nËÓ »∆∆»«∆∆¿»¬»»¿«≈¿«»
¯·w‰ LB„ ‡nL ,Ò¯t‰ ˙È·k ‡OÓ·e5eÈ‰ÈÂ da ¿«»¿≈«¿»∆»»«∆∆»¿ƒ¿

- dlk ‰„O‰ ÏÎÂ .d¯ÙÚ CB˙a ‰¯BÚOk ˙BÓˆÚ¬»ƒ¿»¿¬»»¿»«»∆À»
‡ÓË ‰ÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰6- Ï‰‡ dÎB˙a „ÈÓÚ‰ Ì‡Â . ««¬ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ∆¡ƒ¿»…∆

„ÈÓÚ‰L Ï‰‡‰ ‡nL ,Ï‰‡a LiM ‰Ó Ïk ‡ÓËƒ¿»»«∆≈»…∆∆»»…∆∆∆¡ƒ
.ÏÈ‰‡Ó ‡e‰ ¯·w‰ ÏÚ ‰„O d˙B‡a¿»»∆««∆∆«¬ƒ

מ"ג.2) פי"ח אנו 3)אהלות ואין קבר, בו שיש ידוע
שדה  דין שנינו שם, הראשונה בבבא מקומו. את יודעים
(פ"ב  למעלה דיניו מקצת כתב רבינו אלם קבר, בו שנחרש
פ"י  ולקמן שבמשנה, שניה בבבא כאן מתחיל ולכן הט"ז),

שנחרש. קבר דיני ומבאר מהשדה 4)ממשיך לקח אם
טהור. במקום והניחו ושבים.5)עפר, עוברים ברגלי נדרס

מטמא  אינו כשעורה עצם שהרי באוהל, מטמא ואינו
הרבים,6)באוהל. כרשות שדינו החמה בימות ואפילו

כאן  טהור', ספיקו הרבים ברשות טומאה 'ספק בידינו וכלל
טומאה. שהוחזקה מפני טמא,

.·‰a7˙Èa (da)8dÁ˙t ‰È‰ Ì‡ :ÂÈab ÏÚ ‰iÏÚÂ »»»«ƒ«¬ƒ»««»ƒ»»ƒ¿»
˙Èa ÏL dÁ˙t „‚k ‰iÏÚ ÏL9‰¯B‰Ë ‰iÏÚ‰ -10, ∆¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»∆«ƒ»¬ƒ»¿»

‰iÏÚ‰ - ˙Èa‰ ÛB˜LÓ ˙Áz ¯·w‰ [‰È‰] elÙ‡L∆¬ƒ»»«∆∆«««¿««ƒ»¬ƒ»
BÓk ,Ï‰‡ Èab ÏÚ Ï‰‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰¯B‰Ë¿»∆¬≈…∆««≈…∆¿

¯‡a˙iL11ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;12‰iÏÚ‰ Û‡ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ…»»¿À»«»¬ƒ»
‰iÏÚ‰ È¯‰Â ,¯·w‰ ÏÚ ‰iÏÚ ˙t˜Ò‡ ‡nL ,‰‡ÓË¿≈»∆»«¿À«¬ƒ»««∆∆«¬≈»¬ƒ»

¯·w‰ ÏÚ ‰ÏÈ‰‡Ó13. «¬ƒ»««∆∆

מ"ה.7) פי"ז קבר.8)שם בו שאבד ואינו 9)בשדה
בולט  אינו וגם מכאן, ולא מכאן לא הבית פתח על עודף

הבית. לפתח חוצץ 10)מחוץ מונח, שהמת מקום בכל
לעליה. תכנס שלא הטומאה מפני פט"ז 11)הבית לקמן

קצת.12)ה"ג. עודף שמא 13)אלא אנו חוששים
ועולה  ובוקעת ולחוץ עביו מחצי עצמו הכותל נגד הטומאה
הבית, פתח על עודף שהיא במקום העליה לפתח וכשמגיעה
דינה  ולפנים מחציו בכותל היא אם אבל לפנים, נכנסת היא
נכנסת  ואינה חוצצת הבית ותקרת הבית, בתוך היא כאילו

טהרות). (סדרי לעליה

.‚BÊ ‰„OÂ14Ú¯Ê Ïk dÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯zÓ15ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿»∆À»ƒ¿…«¿»»∆«¿ƒ∆≈
¯·wÏ „Ú ÌÈÚÈbÓ ÌÈÚ¯Ê ÈL¯L16ÔÈÚËB ÔÈ‡ Ï·‡ . »¿≈¿»ƒ«ƒƒ««∆∆¬»≈¿ƒ

„Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈL¯M‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ dÎB˙a¿»ƒ»≈«¬»ƒ¿≈∆«»»ƒ«ƒƒ«
˙BiÏeÏz‰ .˙nÏ17¯ÈÚÏ ˙B·B¯w‰18˙È·Ï ‰ÎeÓq‰ «≈«¿ƒ«¿¿ƒ«¿»¿≈

„Á‡Â ˙BL„Á „Á‡ ,˙B¯·w‰ ˙Èa C¯„Ï B‡ ˙B¯·w‰«¿»¿∆∆≈«¿»∆»¬»¿∆»
ÌÈLp‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙BLÈ¿»¬≈≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈∆«»ƒ

ÌÈÏÙp‰ ˙‡ ÌL ˙B¯·B˜19ÌL ÔÈ¯·B˜ ÔÈÁL ÈkÓe , ¿»∆«¿»ƒÀ≈¿ƒ¿ƒ»
Ô‰È¯·È‡20Ë ˙BL„Á‰ - ˙B˜BÁ¯‰ Ï·‡ .˙B¯B‰21, ≈¿≈∆¬»»¿«¬»¿

˙B·B¯˜ eÈ‰ ‡nL ,˙B‡ÓË ˙BLÈ‰Â22‰·¯ÁL ¯ÈÚÓ ¿«¿»¿≈∆»»¿≈ƒ∆»¿»
‰„·‡L C¯cÓ B‡23ÔÈ‡L Ïk ?·B¯˜ Ïz e‰Ê È‡Â . ƒ∆∆∆»¿»¿≈∆≈»…∆≈

Ì„‡ ÔÈ‡L ?ÔLÈÂ .epnÓ ¯˙BÈ ·B¯˜ ¯Á‡ Ïz ÌL»≈«≈»≈ƒ∆¿»»∆≈»»
B¯ÎBÊ24. ¿

מ"ג.14) פי"ח כל 15)שם "נזרעת במשנה: רבינו גירסת
עד  כלומר, לקבר. עד מגיעים זרעים שרשי שאין זרע".
בהל' (רבינו בהנאה מותר הקבר ועפר ממש, המת מקום

אי  ולטומאה ה"כ). פי"ד אינו אבל שמחובר מפני לחשוש, ן
כל  טומאה יקבלו לא גםֿכן הקצירה ואחרי טומאה, מקבל
המשקין  משבעת באחד קצירתם אחר נתלחלחו שלא זמן

ה"אֿב). פ"א אוכלין טומאת ממנו,16)(הל' ויונקים
התורה. מן בהנאה אסור והמת מלשדו, גדלים והפירות
לנטוע  מותר סרק שאילני משמע כאן רבינו של מלשונו

משנה'. 'כסף ראה מלשון 17)לכתחילה, נמוכות, גבעות
כתובות 18)תל. בגמרא שנתפרשה כפי מ"ב, פט"ז שם

ב. וחוששים 19)כ, שם. אהלות, ותוספתא שם. כתובות,
יודע  איש ואין נפל, וקברה יחידה אשה שם הלכה שמא אנו

זה. באוהל.20)על ומטמאים המחלה מחמת שנשרו
מי 21) עוד עמה הלך ואם יחידה, שם הולכת אינה שאשה

מתגלה. הדבר היה - נשים 22)שהוא שם קברו ואז
בין 23)נפליהן. שבת ערב מת שם הובילו ושמא

וברבות  שם, וקברוהו לעיר להביאו הספיקו ולא השמשות,
הדבר. נשכח במשנה.24)הימים שם יהודה, כרבי

.„ÌÈÎBa ‰„O25˙È·Ï ·B¯w‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â , ¿≈ƒ¿«»«»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÎB·e ÌL ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ˙B¯·w‰«¿»∆«»ƒ¿»««ƒ
ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë d¯ÙÚL∆¬»»»∆¬≈…À¿¿»»À¿»≈

ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,B˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÚËB26Ï‚¯ ¿ƒ¿≈¿ƒ∆…¿«¿ƒ∆∆
·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ .‰‡ÓË ÌL LÈ ‡nL ,ÌLÏ Ì„‡»»¿»∆»≈»À¿»ƒ¿≈∆»

ÂÈÏÚa eL‡È˙ ¯·k ˙B¯·w‰ ˙È·Ï27CÎÈÙÏ ,epnÓ ¿≈«¿»¿»ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿ƒ»
BÏ eLLÁ ‰Ê ÈtÓ ,Ba ¯a˜ÈÂ Ì„‡ ‡B·iL ¯LÙ‡28. ∆¿»∆»»»¿ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿

ÔÈOBÚÂ29‡Ï È¯‰L ,L„˜Ï ÌÈ¯epz ‰Ê ÌB˜Ó ¯ÙÚÓ ¿ƒ≈¬«»∆«ƒ¿…∆∆¬≈…
.‰‡ÓË ÌL ‰˜ÊÁ‰À¿¿»»À¿»

מ"ד.25) שם לטפל 26)אהלות כדי שם ללכת ירבו שלא
היבול. את ולאסוף ב.27)בזרעים ה, קטן רק 28)מועד

להתרחק  אלא טומאה, לגזור מספיק שאינו בדבר יש חשש
המקום. לעשות.29)מן מותר פירוש,

.‰¯·˜30‡ˆÓp‰31B˙BpÙÏ ¯zÓ -32- e‰pt Ì‡Â ; ∆∆«ƒ¿»À»¿«¿ƒƒ»
‡ÓË BÓB˜Ó33‰È‰a ¯eÒ‡Â34ÚBÓk ,˜„aiL „ ¿»≈¿»«¬»»«∆ƒ»≈¿

¯‡a˙iL35Úe„i‰ ¯·˜Â .36B˙BpÙÏ ¯eÒ‡ -37Ì‡Â ; ∆ƒ¿»≈¿∆∆«»«»¿«¿ƒ
¯B‰Ë BÓB˜Ó - e‰pt38.‰È‰a ¯zÓe ƒ»¿»À»«¬»»

בארבע 30) נמצאים שלאחריה, ובהלכה זו שבהלכה הדינים
אהלות  בתוספתא א, מקומות: בארבעה שונות גירסאות
פ"ט  נזיר ב'ירושלמי' ג, ב. מז, סנהדרין בבבלי ב, פי"ז.
מתאימים  כאן רבינו ודברי פי"ד, שמחות במסכת ד, ה"ג.

שב'ירושלמי'. קבר.31)לגירסה שם שיש ידעו שלא
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להניח 32) יש קבר, שם שיש ידוע הדבר היה שלא מכיוון
ומותר  מקומו קנה לא ולפיכך בעלים, מדעת שלא שנקבר

שמא 33)לפנותו. בדיקה, צריך הקבר סביבות כל פירוש,
ומדובר  טהור. יהיה הבדיקה ואחר קברות, בית כאן היה
אינו  אחד שקבר (כסףֿמשנה), קברים שלושה כשנמצאו

פ"ט. לקמן ראה בדיקה. בהנאה 34)מצריך אסור לא
שם  ירעו שלא אלא נאסרת, אינה עולם קרקע שהרי ממש,
המתים, כבוד מפני ראש קלות מנהג שם ינהגו ולא בהמות
(כסףֿמשנה). קברות בית בכל - א כט, במגילה שאמרו כמו

הי"ג. פי"ד אבל הל' פ"ט.35)ראה ידוע 36)לקמן
השדה. בעל מדעת נקבר ומסתמא אחד, מת אלא שם שאין

מקומו.37) קנה שהמת נטמא 38)מפני לא הקרקע
שם  ולשתות לאכול מותר זה ומטעם אינם, אחרים וקברים

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÈa¯‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ‡e‰L ¯·˜39B˙B‡ ÔÈpÙÓ -40, ∆∆∆«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡Â ‡ÓË BÓB˜Óe41. ¿»≈¿»«¬»»

ומיטמאים 39) שם עוברים שרבים במקום הוא הקבר
ההבדל 40)באוהל. וזהו הרבים. לטובת לפנותו חובה

"מותר  רבינו כתב שם הנמצא, קבר ובין זה דין שבין
אותו". "מפנים כתב וכאן במת 41)לפנותו", מדובר

ונאסר  מקומו קנה ולפיכך הקרקע, בעל מדעת שנקבר
בהנאה.

.ÊÚ‚Bt‰42‰ÂˆÓ ˙Óa43ÌeÁz‰ CB˙a B‡ˆÓ Ì‡ :44 «≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿«¿
elÙ‡ ,ÌeÁzÏ ıeÁ B‡ˆÓ ;˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡È·Ó -¿ƒ¿≈«¿»¿»«¿¬ƒ

ÌBk¯k ‰„O CB˙a45ÌB˜na ¯·wÈÂ ,BÓB˜Ó ‰˜ - ¿¿≈«¿»»¿¿ƒ»≈«»
‡ˆÓpL46¯ˆn‰ ÏÚ B‡ˆÓ .47‰„O .ÔÈ„„ˆÏ B˜lÒÓ - ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈

¯ea48Ê „vÓ¯È ‰„Oe ‰49‰„Oa B¯·B˜ - ‰Ê „vÓ ƒ«∆¿≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈
¯ea50‰„O .¯È ‰„Oa B¯·B˜ - Ú¯Ê ‰„Oe ¯È ‰„O .¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈ƒ¿≈

Ú¯Ê ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe Ú¯Ê51ÔÏÈ‡ ‰„O .52 ∆«¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆«¿≈ƒ»
Ì¯Î ‰„Oa B¯·B˜ - Ì¯Î ‰„Oe53Ï‰‡ ÈtÓ , ¿≈∆∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈…∆

‰‡Óh‰54„ˆ ‰Ê È‡Ï B¯·B˜ - ÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰ . «À¿»»¿≈∆»ƒ¿¿≈∆«
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

ה"א.42) פ"ז נזיר ומצוה 43)'ירושלמי' קוברים, לו שאין
לקברו. בו הפוגע עד 44)על היינו הקברות, בית של

אמה. בו 45)אלפיים ומשתמשים מאוד, יקר ריחני צמח
ולתבשילים. מאפה למיני מתקנותיו 46)כתבלין אחת זו

ושם  א. פא, בבאֿקמא במסכת שנמנו נון בן יהושע של
את  לישראל יהושע הנחיל שעלֿמנתֿכן אמרו: - ב עמוד

יקברנו 47)הארץ. ואם ושבים, עוברים שרבים במקום
באוהל. ייטמא נזרע.48)שם ולא נחרש שלא שדה

עד 50)חרוש.49) ההפסד את לצמצם יש דבר: של כללו
שאפשר. גדול.51)כמה יותר ההפסד עצי 52)בכרם,

אחרים. יותר.53)פרי גדול כרם של שהפסדו ואףֿעלֿפי
לגשת 54) ואפשר הקבר, על מאהילים ואינם נמוכים הגפנים

אילנות  אבל הקבר, על להאהיל מבלי הענבים את ולבצור
סביבותיהם  על ומאהילים רב, בגובה גדלים ענפיהם אחרים
שנוי  זה דין אליהם. המתקרבים את המת באוהל ויטמאו
הטומאה  מן הצלה להעדיף אם שם, ב'ירושלמי' במחלוקת

הטומאה  מן שלהנצל רבינו ופסק הענבים, בצירת הקלת או
עדיף.

.Á‡ˆÓp‰ ¯·˜55Ú¯ÙÓÏ ‡nËÓ -56¯Á‡ ‡a Ì‡Â . ∆∆«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈«¿ƒ»«≈
ÈÏ È¯a :¯Ó‡Â57Ì„˜ elÙ‡ ,¯·˜ Ô‡k ‰È‰ ‡lL ¿»«»ƒƒ∆…»»»∆∆¬ƒ…∆

‰‡ÈˆÓ ˙ÚMÓ ‡l‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ‰L ÌÈ¯OÚÏ¿∆¿ƒ»»≈¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ»
.CÏÈ‡Â¿≈«

ה"ו.55) פ"ד טהרות שנעשו 56)תוספתא הטהרות כל
טמאים. – הקבר שנמצא לפני רב זמן אפילו זה, במקום

ספק.57) כל ללא אני, בטוח

.Ë‡ˆBn‰ Ïk58Ï‰‡a ‡nËnL ¯·„ B‡ ˙Ó B‡ ¯·˜ »«≈∆∆≈»»∆¿«≈¿…∆
‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÔiˆÏ ·iÁ - ˙n‰ ÔÓƒ«≈«»¿«≈»»¿≈∆…ƒ¿∆¿»»
ÔÈc ˙ÈaÓ ÔÈ‡ˆBÈ eÈ‰ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿À∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
ÔÓ ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÏÚ ÔÈiˆÓ ÔÈ‡ .˙B¯·w‰ ÏÚ ÔiˆÏ¿«≈««¿»≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿À¿»ƒ

˙n‰59ı¯‡a ¯ÒÁÈ BÙBqL ÈÙÏ ,60?ÔÈiˆÓ ‰n·e . «≈¿ƒ∆∆¿«»»∆«∆¿«¿ƒ
„ÈÒa61ÔÈ‡ .‰‡Óh‰ ÌB˜Ó ÏÚ CÙBLÂ ‰ÁÓÓ . ¿ƒ¿«∆¿≈«¿«À¿»≈

ÔÈ„ÈÓÚÓ62‰‡Óh‰ Èab ÏÚ Ôeiv‰ ˙‡63È‰È ‡l‡ , «¬ƒƒ∆«ƒ««≈«À¿»∆»¿ƒ
˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰ Ècˆa Ô‡kÓe Ô‡kÓ Û„BÚ≈ƒ»ƒ»¿ƒ≈«À¿»∆…¿«¿ƒ∆

˙B¯‰h‰64ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡Â .65ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ˙‡ «¿»¿≈«¿ƒƒ∆«ƒƒ¿
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙‡ „ÈÒÙ‰Ï ‡lL ,‰‡Óh‰66ÔÈ‡Â . «À¿»∆…¿«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»≈¿≈

l‡ ,ÏkÏ ÔÈÚe„È Ô‰ È¯‰L ,˙B‡ce‰ ÏÚ ÔÈiˆÓÏÚ ‡ ¿«¿ƒ«««»∆¬≈≈¿ƒ«…∆»«
˙BÎÎq‰Â ¯·˜ da „·‡L ‰„O ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰67 «¿≈¿»∆∆»«»∆∆¿«¿»

˙BÚ¯t‰Â68. ¿«¿»

דין 58) הסמיכו א) (ה, שם ובגמרא א. ב, קטן מועד משנה,
ובנה  אדם עצם "וראה טו): לט, (יחזקאל המקרא על זה

ציון". ב.59)אצלו עמוד אינו 60)שם מכזית ופחות
קצר. זמן לצורך לעשות חכמים הטריחו ולא באוהל, מטמא

מ"א.61) פ"ה, שני ב.62)מעשר ה, קטן מועד
בלבד.63) הטומאה מקום על לא 64)בדיוק לפעמים

שיאהיל  ואפשר ממש, למקומו שיגיע עד בציון האדם ירגיש
מדעתו. שלא הטומאה גדול.65)על שלא 66)ריחוק

את  שהוא כל מרחיב לפיכך הטהור. שטחה את לצמצם
הקברות,67)הציון. בית מגדר לפנים העומדים עצים

וחוששים  לו, מחוצה מסוים שטח על סוככים וענפיהם
העץ. תחת קבר נמצא הגדר 68)שמא מן בולטות אבנים

קבר  על מאהיל האבן של הפנימי צידה ושמא לחוץ,
הטומאה. אוהל כולה ונעשית

.È‡ˆÓ69d·Èh ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O70Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈»««ƒ»ƒ
¯·˜ da „·‡L Úe„Èa - ˙BÏÈ‡ da ÔÈ‡71da LÈ ; ≈»ƒ»¿»«∆»«»∆∆≈»

¯·˜ da L¯ÁpL Úe„Èa - ˙BÏÈ‡72¯‡a˙iL BÓk ,73. ƒ»¿»«∆∆¡«»∆∆¿∆ƒ¿»≈

בו 70)שם.69) שאבד או קבר בו שנחרש שדה זה אם
(ראה  אלה שדות שני בין רבים דינים הבדלי יש קבר.
מטמא  אינו נחרש מהם: ואחד פ"י) ולקמן ה "א, למעלה
שעצם  אוהל, טומאת שיעור אחד במקום שאין מפני באוהל
קבר  בו שאבד ושדה בלבד, ומשא במגע מטמא כשעורה

הקבר. מקום על האהיל שמא באוהל, ולפיכך 71)מטמא
בו  שאבד בשדה לנטוע שאסור מפני אילנות, בו ניטעו לא
פרי  לעצי ראויה בשדה ומדובר ה"ג). (למעלה קבר
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יש). ד"ה שם [רש"י 72)('תוספות' בה לנטוע ומותר
משמע  ה"י פ"י לקמן רבינו מדברי אבל אחרת, שם פירש
אין  הלא ציינוה, למה הקשו שם [בגמרא כפירושנו].
כגון  ותירצו, באוהל? המטמאים המקומות אלא מציינים
נטיעה  והותרה בטעות) או (באיסור וחרשו קבר בה שאבד
נטעו  שמא לחשוש, ואין נשאר. והציון אילנות ונטעו
ונמשכת  פירסום, לה יש שנטיעה מפני חרישה, בלי בטעות
לקמן, (ראה מעכב שבעיר חכם היה ובוודאי מסוים, זמן

שם.73)שם).

.‡È‡ˆÓ74ÌÈzL eÈ‰ .‡ÓË ‰ÈzÁz - ˙iˆÓ Ô·‡75: »»∆∆¿À∆∆«¿∆»»≈»¿«ƒ
Ì‰ÈÈa „ÈÒ LÈ Ì‡76‡ÓË Ì‰ÈÈa -77„ÈÒ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ≈≈∆≈≈∆»≈¿ƒ≈ƒ

O¯Á LÈ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa78- Ô‰ÈÈa ≈≈∆∆»«»≈∆ƒ≈∆∆≈≈∆
ÔÈa ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë79Ô‰ÈÈa O¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â ; »∆≈∆∆»ƒ¿»¿ƒ≈∆∆≈≈∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ „c¯Ó „Èq‰ ‰È‰Â80È¯‰ - ¿»»«ƒ¿À»«»≈∆ƒ»ƒ»¬≈
‡ÓËÂ Ôeiˆ ‰Ê81¯ˆÓ ‡ˆÓ .82‡e‰ - ÔiˆÓ „Á‡ ∆ƒ¿»≈»»∆∆∆»¿À»

‡ÓË83.˙ÈLÈÏL ÔÎÂ ,‰iL ÔÎÂ .‰¯B‰Ë ‰„O‰ ÏÎÂ »≈¿»«»∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÔÈiˆÓ ‰È¯ˆÓ ‰Úa¯‡ ‡ˆÓ»»«¿»»¿»∆»¿À»ƒ≈¿ƒ¿»«»∆

‰‡ÓË dlk84ÌB˜nÓ Ôeiv‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡L ; À»¿≈»∆≈«¿ƒƒ«ƒƒ¿
‰‡Óh‰85. «À¿»

א.74) ז, בסיד.75)שם מצויינות אבנים סיד 76)שתי
המקום. על בסיד.77)שפוך צויין המקום שהרי

אדמה 78) מין מפרשים: (ויש דקות חרס חתיכות כלומר,
כסיד). לבנה אינה בין 79)לבנה, חרסית לתת רגילים

הבנין. יד 80)אבני על היתה סיד של דקה קליפה
אפילו 81)האבנים. טהור חרש, ביניהן יש שאם משמע

טמא  סיד, של עבה שכבה ביניהן יש ואם מרודד. בסיד
חרס. שם יש אם המצויין.83)שם.82)אפילו המקום

על 84) מכריז השדה כל את המקיף שהציון תולים אנו
השדה. כל מיצרי 85)טומאת כל את לציין הוצרך ולפיכך

טהורים, עצמם והמיצרים ה"ט). למעלה ראה (רש"י. השדה
למעלה  שנאמר העודף הוא שמקומם לתלות שיש מפני

דאמר). ד"ה שם 'תוספות' (ראה בה"ט

á"ôùú'ä 'à-øãà æ"é éùéù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) רבים מתים ומצא בשדה חופר שהיה מי דין יבאר

מת  ומצא חופר היה הקברות, לבית חושש אם הרוגים
צריך  אם שלושה או שנים או הנקברים כדרך מושכב
יש  למי קברות, טומאת להם יש אם גוים ודין לבדוק,
עם  שנתערב טמא גל בודקים, וכיצד קברות, ושכונת תבוסה
נפלים, בו שמפילים בור על המאהיל טהורים, גלים שני

דינו. מה ספק הוא ואם

.‡‡n‚a ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó ‡ˆÓe ‰„Oa ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»∆»»≈ƒ«ƒ¿À»
‡ˆnL B‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê B‡ ‰Ê ·b ÏÚ ‰Ê ˙Á‡««∆««∆∆¿«∆∆»»
- ÂÈk¯a ÔÈa BL‡¯ B‡ ·LBÈ ˙Ó ‡ˆnL B‡ ,ÌÈ‚e¯‰¬ƒ∆»»≈≈…≈ƒ¿»

‰È‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰Ê ÌB˜Ó ‡nL LLBÁ BÈ‡2‡l‡ ; ≈≈∆»»∆≈«¿»»»∆»
ÁeÁz‰ ¯ÙÚ‰ Ïk ÏËBÂ ,‡ˆnL ˙n‰ ÏËB3 ≈«≈∆»»¿≈»∆»»«ƒ«

Ú˜¯˜ ˙Ïe˙·a ¯ÙBÁÂ ,ÂÈzÁzL4˙BÚaˆ‡ LÏL5, ∆«¿»¿≈ƒ¿««¿«»∆¿»

‰˙È‰Lk ‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰„O‰ ¯‡Le ,Ïk‰ ‡ÈˆBÓeƒ«…¿»«»∆¿∆¿«»√»¿∆»¿»
¯ÙBÁL ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌÚ ‰Ê ¯ÙÚÂ .‡ˆÓiL Ì„…̃∆∆ƒ¿»¿»»∆ƒ»∆¿»∆≈

˙n‰ ˙Òe·z ‡¯˜p‰ ‡e‰6. «ƒ¿»¿««≈

כך.2) קוברים אינם שיהודים הרך.3)מפני העפר
ממקומה.4) מעולם הזיזוה שלא שלוש 5)אדמה כעובי

המקרא 6)אצבעות. מלשון המת. בדם שהתבוסס עפר
בדמיך. מתבוססת ו): טו, (יחזקאל

.·ÌÈ‚e¯‰ da e‚¯‰pL ‰„O7˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - »∆∆∆∆¿»¬ƒ¿«≈»»¬»
‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰Â ,daL8B¯·˜ ‰pÙÓ‰ ÔÎÂ .9CBzÓ ∆»«¬≈ƒ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿ƒ

‡È‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏÓ - e‰„O»≈¿«≈»»¬»∆∆∆∆«¬≈ƒ
ÌÈ‚e¯‰ B‡ ÌÈÏÙ BÎB˙a ÌÈÏÈËnL ¯Ba ÔÎÂ ‰¯B‰Ë10 ¿»¿≈∆¿ƒƒ¿¿»ƒ¬ƒ

Ó -‡e‰ È¯‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ BaL ˙BÓˆÚ‰ Ïk ËwÏ¿«≈»»¬»∆∆∆∆∆«¬≈
¯B‰Ë11. »

להם 7) כשיש והמדובר גלויים. השדה פני על מוטלים והם
לפנותם. ואסור מצוה כמת דינם להם, אין שאם קוברים,

תבוסתם.8) את ליטול צריך על 9)ואינו המת שם שקבר
מפרש  למשנתנו אחרונה [ובמשנה שם). (רא"ש לפנותו מנת
לתוך  קברו שנפחת "מי ה: הלכה שם התוספתא פי על
פירוש, טהור". והכל עצם עצם לקט לו אומרים שדהו
ונתגלגל  הקבר מחיצת ונפרצה משדהו רחוק לא קבר שהיה

טהרות]. בסדרי גם פירש וכן שדהו. לתוך בלי 10)המת
שם. לקוברם רבותא,11)כוונה אותנו משמיעה זו בבא

תבוסה, להם אין שנהרגו במקום גלויים נמצאו אם רק שלא
בלי  אבל הבור, לתוך בכוונה השליכום אם אפילו אלא

כן. הדין קבורה, כוונת

.‚ÔÈ¯·BwL C¯„k ·kLÓ ˙Ó ‡ˆÓe ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈»»≈À¿»¿∆∆∆¿ƒ
- ÌÈL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B˙Òe·z ˙‡Â BÏËB - ÌÈ˙n‰«≈ƒ¿¿∆¿»¿≈ƒ»»¿«ƒ
‰„O‰ ÏÎÂ ,BnÚ B˙Òe·˙e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏËB≈»∆»≈∆¿»ƒ¿»«»∆
ÏhÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆÓ .‰¯B‰Ë¿»»»¿»≈ƒ»∆»≈∆À»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa LÈ Ì‡ ,ÔÈ¯a˜p‰ C¯„k¿∆∆«ƒ¿»ƒƒ≈≈∆»∆≈«¿««

‰hÓ ‡ÏÓk ,‰BÓL „ÚÂ12LLBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·B˜Â ¿«¿∆ƒ¿…ƒ»¿¿∆»¬≈∆≈
‰Ê ‡e‰ ˙B¯·w‰ ˙Èa ‡nL13ÔÓ ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ , ∆»≈«¿»∆¿»ƒƒ¿…ƒ

¯ˆÁÂ ˙B¯ÚÓ ÈzLk Ô‰L ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÔB¯Á‡‰»«¬∆¿ƒ«»∆≈ƒ¿≈¿»¿»≈
Ì‰ÈÈaL14Ô˙B‡ È¯‰ - ¯Á‡ ˙Ó ÌL ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ∆≈≈∆¿ƒ…»»»≈«≈¬≈»

˙eÎL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯B‰Ë ˜„aL ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ∆»«¿««ƒ∆≈¿«
˙B¯·˜15CÈ¯ˆ - ‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÛBÒa „Á‡ ˙Ó ‡ˆÓ . ¿»»»≈∆»¿∆¿ƒ«»»ƒ

ÌÈÏ‚¯L ÈÙÏ ,˙B¯Á‡ ‰n‡ ÌÈ¯OÚ epnÓ ˜c·Ïƒ¿…ƒ∆∆¿ƒ«»¬≈¿ƒ∆«¿«ƒ
¯·cÏ16B‡ ‰lÁza ‡ˆnL el‡Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . «»»¿ƒ»»∆»≈≈∆»»«¿ƒ»

‰È‰iL ,Bk¯„k ‡lL ·kLÓ B‡ ·LBÈ B‡ ‚e¯‰ ÛBqa«»≈À¿»∆…¿«¿∆ƒ¿∆
‡l‡ ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˜„Ba BÈ‡ - ÂÈ˙BÎ¯È ÔÈa BL‡…̄≈«¿»≈≈∆¿ƒ«»∆»
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙˜ÊÁL ;„·Ïa Ô˙Òe·z ˙‡Â ÔÏËB¿»¿∆¿»»ƒ¿«∆∆¿»»¿≈»ƒ

עליה.12) מוטל שהמת אם 13)המיטה דבר: של כללו
ששלושתם  להניח שאפשר באופן, נמצאים המתים שלושת
וזה  זה, הוא קברות שבית חוששים אחת, במערה נקברו
לא  הוא שלישי עד ראשון מקבר המרחק אם רק אפשר
היו  [קבריהם שמונה. על יותר ולא אמות מארבע פחות
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובמרחקים  אחידה בצורה מערות בכותל שנחפרו בכוכים
שכזה:14)קבועים]. באופן מסודרים היו הקברים

מערות  ושתי אמות שש על אמות שש חצר נמצא במרכזם
נחצבו  המערות ובכתלי צדדיה, משני ארבע על שש של
שתי  והוסיפו אמות, עשרה שמונה הכול סך יוצא הכוכים.
באלכסון. אחת מערה עמדה שמא החשש מפני אמות

שכונת 15) שהרי לקברות, בשכנות שהן פי על אף כלומר,
האחרון  מן שמודדים לשיטתו, ורבינו טמאה. - ממש קברות

משנה). כאן.16)(כסף הקברות שבית מבוססת, השערה

.„ÏÈ‡B‰ .˙B¯·˜ ˙‡ÓË Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ≈»∆À¿«¿»ƒ
„Ú ,¯B‰Ë Ô¯·˜a Ú‚Bp‰ È¯‰ ,Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒ¿…∆¬≈«≈«¿ƒ¿»»«

.‰p‡OÈ B‡ ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚa ÚbiL∆ƒ«¿«¿»∆À¿»ƒ»∆»

.‰¯ÒÁL ˙Ó17- ˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ ≈∆»«≈»∆ƒƒ»≈ƒ««»
ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ˙Óe .˙B¯·˜ ˙eÎL ‡ÏÂ ‰Òe·z BÏ ÔÈ‡≈¿»¿…¿«¿»≈ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - ‰„O‰ Èt ÏÚ ÌÈÈeÏb¿ƒ«¿≈«»∆≈»∆¿«¿»¿…

¯B‰Ë Ïk‰Â ÌˆÚ ÌˆÚ ËwÏÓ ‡l‡ ,‰Òe·z18. ¿»∆»¿«≈∆∆∆∆¿«…»
‰Òe·z BÏ LÈ - ˙eL¯a ‡lL ¯a˜p‰Â19BÏ ÔÈ‡Â ¿«ƒ¿«∆…ƒ¿≈¿»¿≈

.˙B¯·˜ ˙eÎL¿«¿»

לו 17) אין "והחסר ב: הלכה ט"ז פרק אהלות תוספתא
קברות". שכונת לו ואין משנה 18)תבוסה ט"ז, פרק שם

והכול  עצם עצם מלקט הרוגים בה שנהרגו "שדה שנינו: ה
מיתה  שמתו גלויים למתים הדין שהוא רבינו וסובר טהור".
[רבינו  למצוי". פרט "מצא ב סד, בנזיר יהודה כרב טבעית,
דינם  שאין להשמיענו, ב בהלכה למעלה הרוגים דין הביא
שגם  משמיענו וכאן במקומם. שנקברים מלחמה כהרוגי
שרק  לומר, תטעה שלא כדי כך, הדין טבעית מיתה במתים
מתים  אבל דמם, שחסר מפני תבוסה להם אין הרוגים

תבוסה]. להם יש גמליאל 19)שלמים בן שמעון כרבי
מבאר  משנה בכסף רבים. נגד ו הלכה שם בתוספתא
רבן  ששנה מקום "כל הכלל: פי על היא רבינו שהכרעת
וצידון  מערב חוץ כמותו, הלכה במשנתנו גמליאל בן שמעון
[ראה  כמותו. הלכה בברייתות שגם והוסיף אחרונה" וראיה
את  להלכה קיבל לא שרבינו שהוכיח, כף, אות מלאכי יד

הזה]. הכלל

.Â‰lÁza Ôk¯„k ÌÈ˙Ó ‰LÏL ‡ˆBn‰ „Á‡20B‡ , ∆»«≈¿»≈ƒ¿«¿»«¿ƒ»
ÚÈ˜e Cek B‡ ÔÈÎek ‰LÏL ‡ˆnL21‰¯ÚÓe22È¯‰ - ∆»»¿»ƒ¿ƒ«¿»»¬≈

LÈ - Úe„È ‰È‰ „Á‡Â ÌÈL ‡ˆÓ .˙B¯·˜ ˙eÎL BÊ¿«¿»»»¿«ƒ¿∆»»»»«≈
¯·w‰L ;˙B¯·˜ ˙eÎL Ì‰Ï ÔÈ‡Â ‰Òe·z Ì‰Ï»∆¿»¿≈»∆¿«¿»∆«∆∆
‡ˆBn‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .‰eÎL ‰OBÚ BÈ‡ Úe„i‰«»«≈∆¿»¿…»¿∆»«≈
˜„Ba „ˆÈk .‰˜È„a CÈ¯vL ‡e‰ ‰lÁza ‰LÏL¿»«¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ»≈«≈
ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ¯ÙBÁ ?e¯Ó‡L ‰n‡ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ«»∆»«¿≈«∆«ƒ«

‰Ïe˙·Ï B‡ ÚÏÒÏ23dÈ‡L ˙È‡¯pL Ú˜¯w‰ ‡È‰Â , ¿∆«ƒ¿»¿ƒ««¿«∆ƒ¿≈∆≈»
‰„e·Ú24È¯‰ - O¯Á ‡ˆÓe ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ˜ÈÓÚ‰ . ¬»∆¡ƒ¬ƒ≈»«»»»∆∆¬≈

.‰Ïe˙·Ï ÚÈbiL „Ú ˜ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,‰lÁz·k BÊ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»
.‰Ïe˙·k BÊ È¯‰ - ÌÈÓÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿«ƒ¬≈ƒ¿»

כך.20) לפני עליהם ידעו בניגוד 21)שלא בקרקע חפירה
מערה. בכותל חצוב שהוא במערה 22)לכוך מת שמצא

"בתולה".23)עצמה. נקרא הטבעי במצבו הנמצא דבר
מעולם.24) נחרשה שלא

.Ê„Ú ÌÈ¯OÚ‰ ˙lÁzÓ „Á‡ ÌÏz ¯tÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ«¿…∆∆∆»ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ«
¯ÙBÁÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡ ¯ÙBÁ ‡l‡ ,ÔÙBÒ»∆»≈«»««»«ƒ««»¿≈
ÔÈa ÔÈ‡L ;ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÁÈpÓe ‰n‡ ÏÚ ‰n‡«»««»«ƒ««»¿≈«»∆≈≈

‰n‡Ó ˙BÁt ¯·˜Ï ¯·˜25. ∆∆¿∆∆»≈«»

א 25) אמה ולפיכך ישאיר אם אפילו יגלהו קבר שם יש ם
בדיקה. בלי

.ÁB‡ ¯‰Ï ÌÈ¯OÚ‰ CB˙a ÚÈb‰Â ˜„Ba ‰È‰»»≈¿ƒƒ«¿»∆¿ƒ¿»»
˙ÈÏeÏLÏ26˜ÈÒÙÈ - ÌÈa¯‰ C¯„Ï B‡27CÈ¯ˆ BÈ‡Â ƒ¿ƒ¿∆∆»«ƒ«¿ƒ¿≈»ƒ

.˙B¯·w‰ ˙eÎL ‰˜ÒÙ È¯‰L ,˜c·Ïƒ¿…∆¬≈ƒ¿¿»¿««¿»

לגנות 26) הנהר מן מים המובילה מלאכותית תעלה
פירש  והר"ש שם. בפירושו (רבינו השקאה לצרכי ופרדסים

גשמים). מי בו שנקוו מתים 27)מקום קוברים שאין
אלה. במקומות

.Ë‡ÈˆBn‰28Ì‡ ‡l‡ ,¯B‰Ë - ‰˜È„a ÏL ‰Ê ¯ÙÚ «ƒ»»∆∆¿ƒ»»∆»ƒ
¯ÙÁL ÌB˜na ‰‡ÓË ‡ˆÓ Ôk29‡ˆÓiL Ì„˜ Ï·‡ ; ≈»»À¿»«»∆»«¬»…∆∆ƒ¿»

Ïba ÁwÙÓ‰Â .‰Óe¯˙a ÏÎB‡30ÏÎB‡ BÈ‡ - ≈ƒ¿»¿«¿«≈«««≈≈
‰Óe¯˙a31ÌL ÌÈ˙n‰L È‡cÂ Ú„BÈ È¯‰L ;32˙Áz ƒ¿»∆¬≈≈«««∆«≈ƒ»««

.ÔÓB˜Ó ¯ÈkÓ BÈ‡L ‡l‡ ,Ïb‰««∆»∆≈«ƒ¿»

ממקום 28) העפר את "המוציא שנינו: שם ד במשנה
לכהן  שהכוונה רבינו שם ומפרש בדמעו" אוכל טומאה
תרומתו. - בדמעו שנחפר. העפר את אחר למקום המפנה
תאחר" לא ודמעך "מלאתך כח): כב, (שמות הכתוב מלשון
ביכורים, אלו "מלאתך" א ד, תמורה בגמרא ודרשו
שלא  תנאי, מוסיף והוא שם. (רבינו תרומה זו "ודמעך"

הנבדק). במקום משם 29)יעמוד שהוציא העפר שהרי
את  טומאה בחזקת מחזיקים אין שמצא לפני אבל טמא,

שהוציא. רבינו,30)העפר ומפרש שם. המשנה של סיפא
והמפקח  ונהרג אדם על ונפל שנהרס בבניין שהמדובר
באיזה  יודע אינו השטח) את ומגלה האבנים את (הנוטל
הטומאה. מקום על עומד שהוא ואפשר המת מונח מקום

עפר 31) במוציא כן שאין מה טומאה שהוחזקה מפני
כלל. טומאה הוחזקה שלא למשנה 32)הבדיקה בפירושו

אומר, שם הר"ש וגם מת". שם אם יודע "ולא כתב:
בתרומה. אסור מת ספק חי בספק שאפילו

.È‡ÓË Ïb33„Á‡ ˜„a :ÔÈ¯B‰Ë ÔÈl‚ ÈLa ·¯Ú˙pL «»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«∆»
˜„a ;ÔÈ‡ÓË ÌÈM‰Â ¯B‰Ë ‡e‰ - ¯B‰Ë B‡ˆÓe Ô‰Ó≈∆¿»»»¿«¿«ƒ¿≈ƒ»«
ÈLÈÏM‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ô‰ - ÌÈ¯B‰Ë e‡ˆÓÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒƒ
Ôlk - ¯B‰Ë ‡ˆÓe ÔzLÏL ˜„a ;‡ÓË ˙˜ÊÁa¿∆¿«»≈»«¿»¿»»»»À»

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa34ÚÏÒÏ ÚÈbiL „Ú ÔzLÏL ˜c·iL „Ú ¿∆¿«À¿»«∆ƒ¿…¿»¿»«∆«ƒ«¿∆«
ÔÈ¯B‰Ë ÔzLÏL eÈ‰ÈÂ ‰Ïe˙·Ï B‡35. ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿»¿ƒ

בו.33) נמצאת שטומאה לנו בדק 34)ידוע שלא הוברר,
הטומאה.35)יפה. את נטלו שעורבים תולים

.‡ÈÂÈÏÚ ÏÈ‰‡n‰ - ÌÈÏÙ BÎB˙Ï ÔÈÏÈËnL ¯Ba∆¿ƒƒ¿¿»ƒ««¬ƒ»»
ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ ‡ÓË»≈ƒ»««ƒ∆À¿»«¿¿»¿ƒ
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ÔÈ‡ ,ÌLÈ‡cÂ È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ˜ÙÒ36‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈»≈ƒƒ≈««¬»ƒƒƒ»
‡nËÓ‰ ¯·„ ‰ÏÈt‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏÙ ‰M‡ ÌL»ƒ»≈∆¿≈»«ƒƒƒ»»»«¿«≈

‰ÏÈt‰ ‡Ï B‡37ÌL ÔÈÈeˆÓ ÒÏc¯·e ‰cÏÁÂ ÏÈ‡B‰ , …ƒƒ»ƒ¿À¿»«¿¿»¿ƒ»
¯B‰Ë B˜ÙÒ È¯‰ -38. ¬≈¿≈»

שמא 36) הספק מפני לטהר ואין טומאה שם הוחזקה שהרי
החיות. מלאה 37)אכלוהו שלפוחית אלא המטמא, דבר

דם. או להיתר,38)מים ספיקות שני כאן שיש משום
דבר  לומר תימצא ואם מטמא שאינו דבר הפילה  שמא

וברדלס. חולדה גררוהו שמא הפילה, המטמא

.·È˙B‡Óh‰ el‡ ÏkL ,Úe„È ¯·c39Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »»»«∆»≈«À¿¿«≈»∆
Ô‰È¯·c ÏL Ô‰ È¯‰ - ˜ÙÒ ÌeMÓ Ô‰L40‡ÓË ÔÈ‡Â . ∆≈ƒ»≈¬≈≈∆ƒ¿≈∆¿≈»≈
Â ˙‡ÓË ‡ÓËpL ÈÓ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓÏk Ï·‡ ;È‡c ƒ«»∆»ƒ∆ƒ¿»À¿«««¬»»

ÔÈa ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Óa ÔÈa ˙B‡ÓËa ÔÈa ,˙B˜Ùq‰«¿≈≈¿À¿≈¿«¬»¬≈
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙B˙aLÂ ˙BÈ¯Úa«¬»¿«»≈»∆∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
B˜ÙÒ - ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·c ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â]¿««ƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿≈
ÌL‡ ·iÁ B˙B‡ ‰OBÚ‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡»ƒ«»∆¬≈»∆«»»»
‰nÎ·e ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk [.ÈeÏz»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»

.˙BÓB˜Ó¿

מספק".39) "טמא עליהם שנאמר השונים לדינים הכוונה
נפל 40) לדיני נוגע אינו זה כלל וגזירותיהם. חכמים דברי

כתב  הראשון בדין שהרי י"א, בהלכה למעלה האמורים
ספק  שאין מפני והטעם, תורה", דין "טמא בפירוש רבינו
מפני  מדבריהם, אפילו טהור השני ובדין ודאי. מידי מוציא

ספיקא". "ספק שהוא

á"ôùú'ä 'à-øãà ç"é ÷"ù íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
החורש 1) דינו, ומה נעשה כמה ועד הפרס בית איזהו יבאר

או  אריס או שותף הוא ואם שלו, שאינה בשדה קבר
ושטפו  למטה טהור ושדה למעלה הפרס בית אפוטרופוס,
במעמד  הפרס בית טהרת לטהור, הפרס בית מעפר גשמים

אותו. מטהרין וכיצד חכמים

.‡e‰ÊÈ‡2.¯·˜ Ba L¯ÁpL ÌB˜n‰ ‰Ê ?Ò¯t‰ ˙Èa ≈∆≈«¿»∆«»∆∆¡«∆∆
e˜c˜c˙ È¯‰L3eÒ¯t˙Â ¯ÙÚ‰ CB˙a ˙n‰ ˙BÓˆÚ4 ∆¬≈ƒ¿«¿¿«¿«≈¿∆»»¿ƒ¿»¿

da L¯ÁpL ‰„O‰ Ïk ÏÚ ‰‡ÓË e¯Ê‚Â ,‰„O‰ ÏÎa¿»«»∆¿»¿À¿»«»«»∆∆∆¡«»
‰È‰ elÙ‡Â ,ÔB¯‡‰ Èab ÏÚ L¯Á elÙ‡ .¯·w‰«∆∆¬ƒ»«««≈»»«¬ƒ»»

ÔÈ„·B¯a Ú˜LÓ5ÌÈ·‡·e6Èab ÏÚ ‰È‰ elÙ‡Â , À¿»¿¿ƒ«¬»ƒ«¬ƒ»»««≈
È¯‰ - ¯·˜ ÏÚ L¯ÁÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BÓB˜ ÈzL Ìe¯ ÔB¯‡‰»»¿≈ƒ¿»««∆∆¬≈

Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ ‰Ê7˙Èa ‰OÚ ‡e‰ ‰nk „Ú . ∆∆≈«¿»««»«¬∆≈
‰n‡ ‰‡Ó ?Ò¯t‰8‰n‡ ‰‡Ó ÏÚ9¯·w‰ ÌB˜nÓ10. «¿»≈»«»«≈»«»ƒ¿«∆∆

מ"א.2) פי"ז דקיקים.3)אהלות לחלקים נשברו
יט):4) מ, (שמות הכתוב את מתרגם אונקלוס נתפשטו.

נקרא  כך שם ועל פרסא. ית ופרס האוהל", את "ויפרוש
נז, נדה ורש"י למשנה. בפירושו (רבינו הפרס" "בית המקום

ופרוס). שבור מפרש על 5)א שמניחים שיש לוחות
המת.6)הארון. בעצמות המחרישה נגעה השוו 7)ולא

וייטמאו  יטעו שלא כדי שנחרש, קבר כל דין חכמים
ה"א). פי"ז אהלות חכמים 8)(תוספתא שיערו שם. משנה

העצמות. פירורי את המחרישה מוליכה אמה מאה שעד
ברוחב.9) ומאה באורך דין 10)מאה ביאר לא רבינו

בטומאתו  נשאר הוא אם החרישה, אחרי עצמו הקבר מקום
טמא  או מדאורייתא באוהל ומטמא הראשונה החמורה
כתבו  ב כח, כתובות בתוספות כולו. הפרס מבית מדרבנן
היה  שאם ברור, אולם הפרס. כבית דינו הקבר מקום שגם
מטומאת  יצא לא ה"א) (ראה ובאבנים" ברובדים "מושקע

ממקומן. העצמות את הזיזה לא המחרישה שהרי קבר,

.·Úa¯Ó‰ Ïk11ÔÈ‡Ò ˙Úa¯‡ ˙Èa ‡e‰L ,12È¯‰ , »«¿À»∆≈«¿««¿ƒ¬≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‡e‰13BÓk ,‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ B¯ÙÚÂ , ≈«¿»«¬»¿«≈¿«»¿«»¿

e¯‡aL14Ï‰‡a ‡nËÓ BÈ‡Â ,15ÏÚ ÏÈ‰‡n‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈¿«≈¿…∆¿≈««¬ƒ«
.¯B‰Ë - ‰f‰ Ò¯t‰ ˙Èa≈«¿»«∆»

מאה 11) של מרובע עושה ברוחב, ומאה באורך אמה מאה
מאה. בעירובין 12)על סאים. ארבעה בו שזורעים שטח

המשכן  וחצר המשכן", כחצר סאתים "שיעור אמרו: ב) (כג,
על  חמשים הוא סאה שבית יוצא חמשים, על מאה היה
של  שטחים ארבעה בו יש מאה על מאה של ושטח חמשים,

חמשים. על מגדולי 13)חמשים וכמה המשנה [מפרשי
והאריכו  הפרס, בית שטח בקביעת התלבטו האחרונים
מסקנותיו  הן ואלה רבינו. שיטת ובבירור במשנה בביאור
גזרו  שם: למשנה בפירושו טהרות סדרי בעל הגאון של
עד  הקבר מן חרישות שתי על הפרס בית טומאת חכמים
(או  למערב ממזרח אחת חרישה אמה. מאה של מרחק
הפוך, בכיוון או לצפון מדרום והשניה למזרח), ממערב
התלמים  שני בגבולות הנמצא השטח את וכשתרבע
בית  שהוא מאה, על מאה של מרובע תקבל (החרישות),
אם  הפרס בית טומאת גזרו הזה השטח כל ועל סאים, ארבע
יותר  - הראשונה את אפילו - החרישה את האריך אם נחרש.
אינה  שהמחרישה מפני מטמא, העודף אין אמה ממאה
לרוחב  השניה החרישה זה. למרחק העצמות את מוליכה
"וניער  ה"ג) (לקמן שאמרו ומה הקבר, מן כן גם מתחילה
וחרש  המשיך אם הכוונה טהור", והשאר וכו' המחרישה את
אבל  שניער, העפר את עמו הוליך ולא שניער המקום מן
ומה  הפרס. בית עושה הוא הקבר מן שנית מתחיל הוא אם
המדובר  הפרס", בית הוא וכו' המרובע "כל רבינו: שכתב
ואףֿעלֿ הראשונות, החרישות משתי מאחת החל כשנחרש
נאמר  זה ה"ז), (לקמן פרס בית עושה פרס בית שאין פי
הנתפס  המרובע לגבולות שמחוץ למקום פרס מבית בחרש
כבית  כבר נתפס שביניהן המרובע אבל החרישות, שתי ע"י
אמורים  דברים במה עליו. חל הזה הכלל ואין הפרס,
סיבה  כל אין נחרש שלא זמן כל אבל כאמור, כשנחרש,
כל  כמעט מסלק מסתמכים, אנו שעליו זה, פירוש לטומאה.
אלו]. סבוכות שבהלכות ואיֿהבהירות הקושיות

הט"ז.14) פ"ב אדם 15)למעלה על האהיל זה עפר אם
וכלים.

.‚L¯ÁÏ ÏÈÁ˙‰16,CÏB‰Â BL¯BÁ ‰È‰Â ,¯·w‰ ˙‡ ƒ¿ƒ«¬∆«∆∆¿»»¿¿≈
‰L¯Án‰ ˙‡ ¯Ú ‰n‡ ‰‡Ó ¯Ó‚iL Ì„˜Â17B‡ ¿…∆∆ƒ¿…≈»«»ƒ≈∆««¬≈»

ÁÈË‰L18¯„‚a B‡ ÚÏÒa19˙Èa ‰OBÚ ‡e‰ ÌL „Ú - ∆≈ƒ«¿∆«¿»≈«»∆≈
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¯‡M‰Â ,„·Ïa Ò¯t‰20ÂÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,¯B‰Ë «¿»ƒ¿«¿«¿»»∆¬≈…ƒƒ«≈»
‰L¯ÁÓ‰ CBLÓa21¯˙È B‡ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÓk L¯Á . ¿ƒ««¬≈»»«¿¬ƒƒ«»»≈

L¯ÁÂ ¯ÊÁÂ22˙Èa Ïk‰ - ‰‡n‰ ÌÈÏL‰L „Ú ¿»«¿»««∆ƒ¿ƒ«≈»«…≈
Ò¯t‰23‰‡ÓÏ ıeÁ CÏB‰Â L¯BÁ ‰È‰ .- ‰n‡ «¿»»»≈¿≈¿≈»«»

¯·˜ ˙BÓˆÚ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰n‡ ‰‡nÓƒ≈»«»¿«»∆≈«¿∆∆
.‰‡nÓ ¯˙ÈÏ ˙BÚÈbÓ«ƒ¿»≈ƒ≈»

מ"ב.16) את 17)שם ושפך בכוונה, המחרישה את הפך
שעליה. העפר.18)העפר ונשפך בסלע נתקלה המחרישה

הצד.19) החרישה.20)מן את המשיך ממקום 21)אם
עצם  ונשארה יפה ניער לא שמא חוששים ואין הקבר,

המחרישה. על מבלי 22)כשעורה מסוים, זמן הפסק אחרי
החרישה  את שהתחיל או המחרישה מן העפר את להוריד
המחרישה  הוליכה כך ומתוך שהפסיק, המקום לפני השניה
טז). אות יכין ישראל, תפארת (ראה הקבר עפר את

שם.23)

.„„Ú ,Ì„‡ ÏL Ô‰L ˙BqÎÓ‰ ˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁ∆¿«»¬»«¿À∆≈∆»»«
˙BÓˆÚ‰ ˙˜ÊÁÂ ;‰Ó‰a ÏL Ô‰L Ú„eiL24˙Bl‚Ó‰ ∆ƒ»«∆≈∆¿≈»¿∆¿«»¬»«¿À

Ì„‡ ÏL Ô‰L Ú„eiL „Ú ,‰Ó‰a ÏL Ô‰L25‰È‰ . ∆≈∆¿≈»«∆ƒ»«∆≈∆»»»»
Ì„‡ ˙BÓˆÚ ‡ÏÓ ıÈ¯Á ÌL26Ì„‡ ˙BÓˆÚ eÈ‰L B‡ , »»ƒ»≈«¿»»∆»«¿»»

ÌÚ el‡ ˙BÓˆÚ L¯ÁÂ ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ˙B¯e·¿̂««≈«¿«¿»«¬»≈ƒ
[da ‡ˆÓpL B‡] da „·‡L ‰„O L¯ÁL B‡ ,‰„O‰«»∆∆»«»∆∆»«»∆ƒ¿»»

¯·˜27e¯Ê‚ ‡lL ;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆∆¬≈∆≈∆≈«¿»∆…»¿
‰‡ÓË28È‡cÂ ¯·˜ da L¯ÁpL ‰„O ÏÚ ‡l‡29ÔÎÂ . À¿»∆»«»∆∆∆¡«»∆∆««¿≈

˙n‰ ˙‡ L¯BÁ‰30;Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡ - ‰„Oa «≈∆«≈¿»∆≈∆≈«¿»
el‡ ÏkL31‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ∆»≈»»∆≈»¿…»¿∆»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L L¯ÁpL ¯·˜a32. ¿∆∆∆∆¡«∆»»«»

הי"ב.24) פי"ז אהלות המת 25)תוספתא כבוד מפני
בהמות  עצמות לכסות נהגו לא אבל עצמותיו, את מכסים

שם.26)וחיות. ג נחרש,27)משנה שלא השדה בחלק
בפירושו  (רבינו ונחרש קבר עוד שם שהיה לחשוש ויש

אחרת). פירש והר"ש שם, או 28)למשנה לאבד נימוק זה
קבר. כשלא 29)נמצא המדובר קבר, בו שאבד בשדה גם

נחרש. לא הקבר שמקום ואפשר השדה, כל נחרש
ה"א.30) שם עצמות,31)תוספתא מלא חריץ פירוש,

בשדה. ומת צבורות על 32)עצמות אלא גזרו לא חכמים
עצמות  יחרוש שאדם שכיח הדבר ואין שכיחים, מקרים

מת. גוף או גלויות אדם

.‰L¯BÁ‰33BÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„Oa ¯·w‰ ˙‡ «≈∆«∆∆¿»∆∆≈»∆≈
Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚBÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L , ∆≈«¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL34ÛzL elÙ‡ .35ÒÈ¯‡ B‡36BÈ‡ ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ∆¬ƒÀ»»ƒ«¿≈
ÏLÂ BlL ‰„Oa ¯·˜ L¯Á .Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ∆≈«¿»»«∆∆¿»∆∆¿∆

B¯·Á37„Á‡k38B¯·Á ÏLÂ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BlL - ¬≈¿∆»∆∆≈«¿»¿∆¬≈
.Ò¯t‰ ˙Èa ‰OBÚ BÈ‡≈∆≈«¿»

שם.33) ג ב)34)משנה (מ, בחולין אמנם נאמר זה כלל
לדמות  אין [לכאורה לעבודהֿזרה. חבירו בהמת בשוחט
ואין  אוסרת, המחשבה שם שהרי כאן, הנידון את לזה
גורם  כאן אבל שלו. שאינו בדבר מועילה אדם של מחשבתו

בין  ההבדל ומה המחרישה, שהוליכה העצם היא הטומאה
שם, ישראל ובתפארת אחר? ע"י או השדה בעל ע"י הובאה
מטעם  היא הגזירה שכל רבינו, כוונת מבאר כא, אות יכין
את  קנסו ולא המת, את וביזה הקבר את שחרש מפני קנס,

אחר]. אדם של מעשהו על השדה שם 35)בעל תוספתא
לקבל 36)ה"ג. עלֿמנת לנוטעה או לזורעה שדה חוכר

מהיבול. בשדה 38)שם.37)חלק אמה חמשים שחרש
שדהו. עם הגובל חבירו של בשדה מאה עד והמשיך עצמו,

.ÂL¯ÁL ÌÈ·ÎBk „·BÚ39‰OBÚ BÈ‡ - e‰„Oa ¯·˜ ≈»ƒ∆»«∆∆¿»≈≈∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ,Ò¯t‰ ˙Èa40. ≈«¿»∆≈≈¿»¿¿≈»ƒ

שם.39) בפירושו 40)משנה [רבינו עליהם. גזרו לא
(שומרונים)", לכותיים פרס בית "שאין גורס: למשנה
פרס  בית אין למה זה במשפט מנמקת שהמשנה ומפרש
ומכלֿ פרס בית אין לכותיים אפילו שהרי ואומרת לגויים,

לגויים]. שכן

.Ê‰„O41,‰hÓÏ ‰¯B‰Ë ‰„OÂ ‰ÏÚÓÏ Ò¯t ˙Èa »∆≈¿»¿«¿»¿»∆¿»¿«»
elÙ‡ ,‰¯B‰hÏ Ò¯t‰ ˙Èa ¯ÙÚÓ ÌÈÓL‚ eÙËLÂ¿»¿¿»ƒ≈¬«≈«¿»«¿»¬ƒ

‰ÈaÏ‰Â ‰n„‡ ‰˙È‰42- ‰ÓÈc‡‰Â ‰·Ï B‡ »¿»¬À»¿ƒ¿ƒ»¿»»¿∆¿ƒ»
e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,Ò¯t ˙Èa ‰OBÚ Ò¯t ˙Èa ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë¿»∆≈≈¿»∆≈¿»¿…»¿

B˙i¯·k Leb ÏÚ ‡l‡ ‰‡ÓË43. À¿»∆»«ƒ¿ƒ»

ד.41) משנה משדה 42)שם האדמה לכאן  שהגיעה וברור
לבנה. שאדמתו הפרס על 43)בית ולא שנברא, כמו

אחר. ממקום אליו שבאה אדמה

.ÁÒ¯t‰ ˙Èa44ÚË Ïk Ba ÚËÏ ¯zÓ ‰f‰45ÈÙÏ , ≈«¿»«∆À»ƒ¿…«»∆«¿ƒ
‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ÌÈL¯M‰L46‰hÓÏe , ∆«»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«»

¯t‰ ˙È·a ‰LÏMÓÏÚ Ò¯Ù ¯·w‰ È¯‰L ,¯B‰Ë Ò ƒ¿»¿≈«¿»»∆¬≈«∆∆ƒ¿««
Ú¯Ê ‡l‡ dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ Ï·‡ .‰„O‰ Èt¿≈«»∆¬»≈¿ƒ¿»∆»∆«

¯ˆ˜p‰47BÎB˙a B¯b ˙‡ ¯·Bˆ - ¯˜ÚÂ Ú¯Ê Ì‡Â .48, «ƒ¿»¿ƒ»«¿»«≈∆»¿¿
¯·BÎÂ49˙B¯·k ÈzLa ‰‡e·z‰ ˙‡50˙BiËw‰ ˙‡Â , ¿≈∆«¿»ƒ¿≈¿»¿∆«ƒ¿ƒ

˙B¯·k LÏLa51.‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a LÈ ‡nL , ¿»¿»∆»≈»∆∆∆ƒ¿»
‰ˆÚ‰ ˙‡Â Lw‰ ˙‡ Û¯BOÂ52ÌL53‡nL ‰¯Êb . ¿≈∆««¿∆»≈»»¿≈»∆»

- ‰È‰a BÏ ¯Èzz Ì‡Â ,‰¯BÚOk ÌˆÚ Ô‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆∆∆ƒ¿»¿ƒ«ƒ«¬»»
ÏÈb¯Ó ‡ˆÓÂ ,B¯ÎBÓe B‡ÈˆBÓ54.‰‡Óh‰ ˙‡ ƒ¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆«À¿»

מ"ב.44) פי"ח (סדרי 45)שם לעקרו דעתו אם אפילו
עצם 46)טהרות). בהם שתדבק לחשוש ואין טפחים.

ראב"ד). (ראה העץ עקירת בשעת ותעלה כשעורה
שמא 47) הנעקרים, ירקות לא אבל ושעורה, חטה כגון

לטומאה  ותגרום עמהם ותעלה בשרשים קטנה עצם תידבק
ה"ג). פ"ח למעלה מוביל 48)(ראה ואינו השדה, בתוך

זרע  כל לזרוע התירו למה לשאול, [ויש לחצרו. התבואה את
נדוש  שמא חששו שם גם הלא קבר, בה שאבד בשדה
הענינים  אין אולם ה"א)? (שם מטמא עפרה ולפיכך הקבר,
מפני  זרעים על גזרו לא ולפיכך מספק, מטמא שם דומים,
ספיקא", "ספק זה שהרי כשעורה, עצם תידבק שמא החשש
אחד]. ספק רק ויש נחרש, שהקבר ידוע כאן אבל

כברה.49) דרך משמע 50)מעביר "פעמיים", אמר לא
באחת  אלא לזו, זו דומות שאינן בכברות שהמדובר מזה,
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העפר  מתפורר שעלֿידיֿזה גסים, ובשניה דקים חורים
ישראל). (תפארת בגרעינים קטניות 51)שנדבק בשרשי

תבואה. מבשיבלי עפר גושי יותר של 52)נדבקים קש
הטומאה.54)בשדה.53)קטנית. להתפשטות גורם

אינו  לקרקע שמחובר מפני טהורות והקטנית והתבואה
עד  טומאה מקבלות אינן שנתלשו ואחרי טומאה, מקבל

ה"ג). פ"ה למעלה (ראה שיוכשרו

.Ë‰˜ÊÁ‰L ‰„O55‡È‰ elÙ‡ ,Ò¯t‰ ˙Èa ‡È‰L »∆∆À¿¿»∆ƒ≈«¿»¬ƒƒ
ÔÈ¯Bk ‰Úa¯‡ ˙Èa56ËÈh‰ ÌB˜nÓ ‰ÎeLÓ elÙ‡Â , ≈«¿»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ¿«ƒ

elÙ‡Â ,Ò¯t‰ ˙Èa ‰OÚ ‡ÏÂ L¯Á BÈ‡L C¯‰»«∆≈∆¡»¿…«¬»≈«¿»«¬ƒ
‰¯B‰Ë ‰„O57È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó d˙B‡ ˙ÙwÓ »∆¿»«∆∆»≈«¿«∆»¬≈

d˙˜ÊÁa ‡È‰58. ƒ¿∆¿»»

הי"ד.55) פי"ז, אהלות שלושים 56)תוספתא מחזיק כור
על  זהב (זר קברים כמה בו נחרשו שמא והטעם, סאה.

בה57)התוספתא). נמצאה ולא טומאה.שנבדקה
הפרס.58) בית ככל דינה

.È‡ˆÓ59d·Èh ‰Ó Ú„BÈ ÔÈ‡Â ˙iˆÓ ‰„O60Ì‡ : »»»∆¿À∆∆¿≈≈««ƒ»ƒ
da ÔÈ‡ ;dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL Úe„Èa - ÔÏÈ‡ da LÈ≈»ƒ»¿»«∆∆¡«∆∆¿»≈»
.e¯‡aL BÓk ,dÎB˙a ¯·˜ „·‡L Úe„Èa - ÔÏÈ‡ƒ»¿»«∆»«∆∆¿»¿∆≈«¿

ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ Ô˜Ê ÌB˜Ó B˙B‡a ‰È‰iL ‡e‰Â61; ¿∆ƒ¿∆¿»»≈«¿ƒ»»
BÊa ÚËÏ ¯znL ÔÈÚ„BÈÂ CÎa ÔÈ‡È˜a Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆À»ƒ¿…«»

.˙¯Á‡a ÚËÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»«∆∆

הי"ב.59) שם כתובה 60)תוספתא עצמה זו הלכה
הסיום: מפני כאן ונכפלה ביארנוה. ושם ה"י, בפ"ח למעלה

וכו'". שיהיה יהודה:61)"והוא ר' מסיים שם בתוספתא
או  אחד (חכם) זקן שם שיש בזמן אמורים, דברים "במה
שם  אין ואם בכך". בקיאין אדם כל שאין אחד, חכם תלמיד
בה  שאבד בשדה לנטוע שאסור ידעו שלא לחשוש יש חכם,
מקום  שכל בידינו, הוא כלל כי כמותו, רבינו ופסק קבר.
דברי  על חולק אינו אמורים" דברים "במה יהודה ר' שאמר

לפרשם. בא אלא חכמים

.‡ÈCl‰Ó‰62ÔÈ‡L ÌÈ·‡ Èab ÏÚ Ò¯t‰ ˙È·a «¿«≈¿≈«¿»««≈¬»ƒ∆≈
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ Cl‰nL ‰ÚLa Ì„‡ ÈÏ‚¯ ˙Áz ÔÈ„„˙Óƒ¿«¿¿ƒ«««¿≈»»¿»»∆¿«≈¬≈∆
ÔÁkL ‰Ó‰·e Ì„‡ Èab ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â dÏ ÒÎpL∆ƒ¿«»¿≈««≈»»¿≈»∆…»

‰ÙÈ63¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -64ÌÈ·‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬≈∆»¬»ƒ»«««≈¬»ƒ
¯ÓLpL Èt ÏÚ Û‡ ,Cel‰ ˙ÚLa ÔÈÚÊÚcÊnL65‡ÏÂ ∆ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿…

.BÓˆÚ ¯ÙÚ‰ ÏÚ CÏ‰L ÈÓk ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „„˙ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¿ƒ∆»««∆»»«¿
Ú¯ BÁkL Ì„‡ Èab ÏÚ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ66‰ÈÈ‰zL „Ú ¿≈ƒ»«««≈»»∆…««∆ƒ¿∆»

BÊÏ BÊ ˙BL˜B ÂÈ˙BaÎ¯‡67‡e‰Lk ˙B„ÈÚ¯Ó ÂÈ˜BLÂ «¿À»¿»¿»«¿ƒ¿∆
ÏÈËzL „Ú Ú¯ dÁkL ‰Ó‰a Èab ÏÚ B‡ ,B‡OB¿««≈¿≈»∆…»««∆»ƒ

‰·ÈÎ¯ ˙ÚLa ÌÈÏÏb68CÏ‰ el‡Îe ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬≈∆»≈¿ƒ»«
ÂÈÏ‚¯a69. ¿«¿»

ג.62) פי"ח, אהלות מתנועעים 63)משנה ואינם חזקים,
שעליהם. המשא הבהמה 64)מכובד הזיזה אם שאפילו

מכוחו  בא הזה ההיסט אין כשעורה, עצם הנרכב האדם או
והנרכב  הרוכב בין מפסיקים כשבגדים והמדובר הרוכב. של
ומטמא  שבעה, טומאת טמא הנרכב שהרי בגופו, נגע ולא

שם). (תוי"ט ערב טומאת בו הנוגע התנדנד 65)את שמא
הרגיש. חלש.66)ולא ב.67)אדם קה, מציעא בבא

ממקומה.69)שם.68) העצם זזה כובדו מכוח שהרי

.·ÈÈL „ÓÚÓa B¯‰ËÏ CÈ¯ˆ Ò¯t‰ ˙Èa ¯‰ËÓ‰«¿«≈≈«¿»»ƒ¿«¬¿«¬«¿≈
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz70?B˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈÎÂ .71˙‡ ÒBk «¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«¿«¬ƒ≈∆

BËÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ¯ÙÚ‰ Ïk72‰„O‰ Èt Ïk ÏÚÓ »∆»»∆»«¬ƒ≈«»¿≈«»∆
‰ÁÓÓe ,ÔÈw„ ‰È·˜pL ‰¯·k CB˙Ï B˙BÂ73‡ÈˆBÓe ¿¿¿¿»»∆¿»∆»«ƒ¿«∆ƒ
¯‰ËÈÂ ,ÌL ‡ˆÓp‰ ‰¯BÚOk ÌˆÚ Ïk74Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆ƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ

Ô˙75ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈab ÏÚ76,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯ÙÚ »«««»¿»¿»ƒ»»ƒ»«≈
‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ÂÈt Ïk ÏÚÓ ÏËpL B‡∆»«≈«»»»¿»¿»ƒ¬≈∆
ÏÚ Ô˙Â ÌÈÁÙË ‰LÏL „Á‡ BÈˆÁÓ ÏË .¯B‰Ë»»«≈∆¿∆»¿»¿»ƒ¿»««
ÏË .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯Á‡‰ BÈˆÁ∆¿»«≈¿»¿»ƒ¬≈∆»»«
¯ÙÚ ‰ˆÁÓe ÁÙË ‰ÈÏÚ Ô˙Â ‰ˆÁÓe ÁÙË ÂÈt ÏÚÓ≈«»»∆«∆¡»¿»«»∆»∆«∆¡»»»
B˜fÚ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯Á‡ ÌB˜nÓ77 ƒ»«≈…»»¿¿≈ƒƒ¿

˜„·e78‰OÚ ‡Ï - ‰ÏÚÓÏÓe ‰hÓlÓ ˜efÚ ˙ÚLa »«ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ¿«¿»…»»
ÔÈ„„˙Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡a BÙv¯ .ÌeÏk79Ì„‡ Cel‰Ó ¿ƒ¿»¬»ƒ∆≈»ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»»

.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»

ה"ו.70) פי"ז שם ד.71)תוספתא פי"ח שם משנה
עליו.72) כשידרוס להזיזו גושי 73)שיכול את מפרר

ממקומו.74)העפר. הזה העפר את להרחיק צריך ואינו
השלמות). שם.75)(ראה הפרס 76)משנה בית ואין

טפחים. מג' למטה הפזורות 77)מטמא האבנים את הסיר
"ויעזקהו" מלשון השרשים, יניקת לשפר כדי באדמה,

ב). ה, לטובת 78)(ישעיה היא כוונתו שעיקר מפני
יפה. בדק שלא אפשר ובדפוס 79)האילנות, כובדן. מפני

מתנדנדין. ר"מ: רומי
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á"ôùú'ä 'à-øãà á"é ïåùàø íåé
.àîø äùò úåöî
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ
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á"ôùú'ä 'à-øãà â"é éðù íåé
.àîø äùò úåöî
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ

á"ôùú'ä 'à-øãà ã"é éùéìù íåé
.ãîø äùòú àì úåöî

.èìø äùò úåöî
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו אתֿהּנגנב להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנגּבה
הּגּנב וכלֿענׁשי נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּדין ּכלֿמׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ

á"ôùú'ä 'à-øãà å"è éòéáø íåé
.çø äùò úåöî
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.áøò .àòø äùòú àì úåöî
― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת אבניֿצדק צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
אבניֿצדק יפה; יפה אתֿהּמאזנים צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה אתֿהּמׁשקלֹות צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאתֿהאיפֹות
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.

ּכלֹומר: האּלה, וכלֿהּסּוגים מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ּבכלֿסּוג עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכלֿהּמֹודה
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול (my,"לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
(dl"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. miyecw)ּבמׁשּפט zyxt `xtq)ּבבאּור ְְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו (ziaaענין ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

(oicdמלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי אתֿזה ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים dqcpdde)מה oeaygd znkg) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿזה

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל bi)יהיה ,dk mixac), ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה dphweוכן ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ðּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(:ht)אסּו" לאדם: ר ְְְַָָָָָָָָָ
היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשהה

ׁשאמרֹו:(ilk)עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
― ואבן" אבן ל ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לאֿיהיה
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי
הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,

("oa`")והּמּדה("dti`" Ð gtpd zcn)לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ
ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו

עׂשה ּבמצות ּבכיס(gx)ׁשּבארנּו ל "לאֿיהיה ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ּכלּֿדבר נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

"יּׁש(k ,bk my)רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן
הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ְְְֵֶָֹֹולאֿיראה
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― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבינינּו אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות

לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאתֿקרקע

"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ
תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא

ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה לֿהעֹוקר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ
לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל

ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץ(my)ּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ"ּלאּֿתגנב", אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ
(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

á"ôùú'ä 'à-øãà æ"é éùéù íåé
.äîø äùòú àì úåöî

― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ
והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת

תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ
hr:)הּקּבלה `nw `aa):ׁשּנאמר ּכענין ― תגזל" "לא : ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ

הּמצרי" מּיד אתֿהחנית k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ
ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ
(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ

[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:

מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם
ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ
קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק

á"ôùú'ä 'à-øãà ç"é ÷"ù íåé
.æîø äùòú àì úåöî
'à-øãàç"é-æ"èùãå÷-úáù-éùéîçíåé

― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
(akrl)הּקבּועים החֹובֹות נחזיק(milhend)את לבל עלינּו ְְֲִִֵֶַַַַָ

"לאֿתעׁשק יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבהם
תגזל" ולא אתֿרע(bi ,hi `xwie)היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ

והזהרנּו ּובהסּתר, ּבתחּבּולה הּזּולת ׁשל ּדבר ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻלקיחת
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", "לא ּבאמרֹו: זה (l`מּמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

(cnx dyrzּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא והּגזל ;ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבגלּוי ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻוחזקה
ׁשּיהא הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹעל
אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָֻלזּולת
ּבין לֹו מֹוסרֹו ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָּובאחריּות

אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר(zeprha edgec)ּבל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹ
ּבאמרֹו זה מעׂשה על ּגם הזהרנּו ּברמּיה. אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻוׁשּוב
ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."אתֿרע תעׁשק "לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

(miyecw zyxt),ממֹון ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― "לאֿתעׁשק :ֲֶֶֶַָֹֹֹ
ׂשכיר" ׂשכר הּכֹובׁש זה lretd)ואיזה? xky akrn)וכן ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָָּכלֿהּדֹומה
ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּקבּוע
ּכיון ואףֿעלּֿפיֿכן ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבא
נכּפל ּוכבר ּבֹו. מּלהחזיק הזהרּת חֹוב אצל לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻׁשּנקּבע
ואמר: ּבעצמֹו זה ּדבר לדגמא והביא זה ּבענין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּלאו

ׂשכיר" ci)"לאֿתעׁשק ,ck mixac)לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: , ְֲֲִִַַָָֹֹֹ
ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿהּׂשכיר

הּׁשמׁש עליו el)"ולאֿתבֹוא ribnd mlyzy ila)עני ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ
eh)הּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)לאֿתעׁשק" : ְְֲִֵַֹֹ

מלּמד תגזל"? "לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, עני ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹׂשכיר
תעׁשק, ּבל מּׁשּום: עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּכלֿהּכֹובׁש
תּתן ּביֹומֹו ּומּׁשּום ׂשכיר, ּפעּלת ּובלֿתלין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּובלֿתגזל,
ואביֹון" "עני אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָׂשכרֹו".

עלֿידי להּפרע אני "ממהר a)אמרּו: xaecnyk)עני ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשוה. הּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואביֹון".
אֹו יד אֹוֿבתׂשּומת ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

אתֿעמיתֹו" עׁשק אֹו k`)ּבגזל ,d `xwie). ְֲִֵֶַָָ
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(·).úììô øùà שהרשעת קודם להם שפטת אשר
לפורענות: הן ראויות עליהן אומרת היית úà(‚)מהן

.íåãñ úåáù ואושיב ומלח מגפרית הארץ את ארפא
יושבים: בתוכן:äðäëåúá.בה ïúåà.(„)כמו êîçðá

אותן  בנחמך ד"א פה פתחון להן ונתת מהן כשהרשעת
לקינו: לבדנו לא לומר הנה ינוחמו הרעה עליך כשתבא

(Â).'åâå êúåçà íåãñ äúéä àìå:בתמיהäòåîùì
.êéôá כסדום תהפכו שלא הזהרו ולומר רבים להוכיח

חדשה: שמועה לך היתה êéðåàâ.כאילו íåéá כשהיית
íøà.(Ê)בגדולתך: úåðá úôøç úò åîë שנגלית כמו

בעת  אחז על שבאו ארם מלכי ביד אתכם מסרתי בעת

וגו' ארם גדודי את ביהודה להשליח ה' החל ההיא
ט"ו) ב' הימים(מלכים  יא)ובדברי ביד (ב ' ה' ויתנהו

והשפלה  הנגב בערי פשטו ופלשתים וגו' ארם מלכי
ויבז úåèàùä.וגו': אל"ף קרי' ולא בזיון לשון

ושט: ולשון íéúàùð.(Á)מתרגמי' אותם נשאת
זה: בספר מקומות בכמה היא éúéùòå(Ë)נקבה

.'åâå êúåà:עשית אשר כגמולך רעה לך øùàעשיתי
.'åâå äìà úéæá לעברך בחורב עליך שקבלת אותה

וגו' אלהיך ה' כ"ט )בברית את (דברים  אני אפיר לא אך
כמותך: אני אין כי מלזוכרו úà(Ò)הברית éðà éúøëæå

.éúéøá:נעוריך בימי עמך היה אשר

cec zcevn
(·).È‡˘ ˙‡ Ì‚והגלות השבי כלימת שומרון  שסבלה כמו 

בהיות כי  שומרון על שפטת  אשר הכלימה את גם סבלי כן 
מרובה כלימה לגמול  אותה ירושלים שפטה  בשלוותה  שומרון
בחטאתיך  כי על  את סבלי  בעצמה ההיא שהכלימה  אמר לכן
יותר לצדקת נחשבת היא תהיה משומרון יותר התעבת אשר
שראוי כ "ש א "כ  מרובה  כלימה שפטת להן ואם וכאומר  ממך 

מרובה: כלימה  ·È˘Â.לך  ˙‡ Ì‚Âותכלמי תבושי הלא ר "ל 
את במעשיך  הצדקת  אשר בעבור  גם  לך שראוי מה בכל 
למולך  נחשבת  ועכ "ז הנה גם הרשיעו באמת הלא  כי  אחיותך 

מאנשיהן:È˙·˘Â.(‚)לצדקת: השבויים את  לארצם  אשוב ˘·Â˙.אולם  השבי:‡˙ בני ˘·ÍÈ˙È.את ˙Â·˘Â של השבי  בני
עמך : תקדם·˙‰ÎÂ‰.השבויים  לא  אבל  המשיח בימי יהיה וזה  הן  שישובו בעת  ר "ל  בתוכן חשוב כמותן  ותלקה שתגלה אחר

מהן : אתה טובה לא כי אשרÔÚÓÏ.(„)להן מכל ותכלמי לך הראויה הכלימה  תשאי למען בגולה תשבי הללו הימים כל ר "ל 
צדיקות: אנו למולה הלא  לומר  פה  פתחון להן  להיות אותן  מנחמת  שהיית במה  סדוםÍÈ˙ÂÁ‡Â.(‰)עשית  שתשוב ובזמן  ר "ל 

טובה  ולא הואיל  לכן קודם ולא  את  גם תשובי אז  כשהיו באנשים  מיושבות  להיות לקדמותן מהן:ושומרון  ‰È˙‰(Â)את ‡ÏÂ
.'Â‚Â:מהן התעבת  א"כ  ומדוע וכאומר סדום מהפיכת ששמעת השמועה  את  ממשלתך  בעת בפיך  זכרת לא וכי  ·Ì¯Ë(Ê)ר"ל 
.'Â‚Âוהיית הרואים  לעין ה' בדבר  מחזיק  היית  עוד  בפרהסיא  לעשות  רעתך נתגלה  לא  עד  היה גאוניך יום  לומר למעלה  מוסב

סדום : עונש  בגמול אנשים Ú˙.מייסר ÂÓÒבגולה אותך  בקחת ופלשתים ארם שחרפוך  בעת שנתגלה  כמו נתגלה לא  עד  ר"ל 
וגו ' ממנו וישבו בו ויכו  ארם  מלך  ביד  אלהיו  ה' ויתנהו כמ"ש  אחז כ"ח)בימי  וכו'(דה"ב השפלה  בערי פשטו ופלשתים ונאמר 

כמ "ש(שם) מבראשונה יותר בגלוי לעשות הרעו אז  ב)כי  ובד"ה ולהגלות‰˘‡ÂË˙.:(במ"ב הערים לקחת  מסביב אותך המבזות
Í˙ÓÊ.(Á)האנשים: ותסבול :‡˙ תשא הנה התועבות וגמול שעשית הזימה גמול ‡Í˙Â.(Ë)את  È˙È˘ÚÂ גמול עמך  אעשה

עמך : אז שכרתי הברית להפר התורה  קבלת  על בחורב  שנשבעת  האלה בזית אשר  עשית אשר המון כפי È˙¯ÎÊÂ.(Ò)רעה
לעזור לאלהים  לך  להיות  סיני הד  במעמד  נעוריך בימי  עמך  כרתי אשר  הברית את  אזכור  כי  אקצוף  לעולם לא אבל  ר"ל

לנצח :È˙ÂÓÈ˜‰Â.ולהושיע: להיות  הברית את  לך אקיים

oeiv zcevn
(·).È‡˘: וסבל משא  ופללוÏÏÙ˙.מל ' כמו משפט ענין

ב)אלהים תעוב:‰˙Ú·˙.:(ש"א השבה:È˙·˘Â.(‚)מל ' מל '
.Ô‰˙È·˘:שביה מל 'Ô˙ÂÓ„˜Ï.(‰)בתוכן:·˙‰ÎÂ‰.מל '

יעקב‚‡ÍÈÂ.(Â)קודם : גאון וכן רב וממשל  גבהות  ענין
מז) ‡¯Ì.(Ê):(תהלים ˙Â·:ארם בזיון‰˘‡ÂË˙.ערי ענין

בנפש בשאט  כה)כמו  עשו(לקמן ויבז כי ארמי מל ' והוא
כה) עשו:(בראשית ושט אלה‡Ï‰.(Ë)ת"א  כמו שבועה ענין

ד)וכחש :(הושע



קצז fh wxt l`wfgi - mi`iap

æè-÷øô ìà÷æçéqÎap

áðéúàhça CúBçàì zìlt øLà Cúnìë éàN | zà-íbzà-íâå Cnî äð÷cöz ïäî záòúä-øLà C ©©´§§¦´§¦¨¥À£¤³¦©§§Æ©«£¥½§©Ÿ©²¦£¤¦§©¬§§¥¤−¦§©´§¨¦¥®§©©¬§
:CúBéçà Cz÷cöa Cúnìë éàNe éLBaâðäéúBðáe íãñ úeáL (úéáù)-úà ïäúéáL-úà ézáLå Æ¦Æ§¦´§¦¨¥½§©¤§¥−©§¥«§©§¦Æ¤§¦´§¤½¤§³§ŸÆ§¤½¨

éúéáL úeáLe (úéáùå) äéúBðáe ïBøîL úeáL (úéáù)-úàå:äðäëBúa CãðCúnìë éàNz ïòîì §¤§¬Ÿ§−§¤®¨§¬§¦©−¦§¨«§¨§©Æ©Æ¦§¦´§¦¨¥½
:ïúà Cîçða úéNò øLà ìkî zîìëðåäðéúBçàåäéúBðáe ïBøîLå ïúîã÷ì ïáLz äéúBðáe íãñ C §¦§©¾§§¦−Ÿ£¤´¨¦®§©£¥−Ÿ¨«©£©À¦§³Ÿ§¤Æ¨Æ¨´Ÿ§¨§©§¨½̈§«Ÿ§Æ§¤½¨

éúBðáe zàå ïúîã÷ì ïáLz:ïëúîã÷ì äðéáLz Cåðì CúBçà íãñ äúéä àBìåéôa äòeîLíBéa C ¨−Ÿ§¨§©§¨¨®§©§Æ§©½¦§ª¤−¨§©§©§¤«§³¨«§¨Æ§´Ÿ£¥½¦§−̈§¦®§−
éðBàb:Cæðìt úBða äéúBáéáñ-ìëå íøà-úBða útøç úò Bîk Cúòø äìbz íøèaúBèàMä íézL §¨«¦§¤¤»¦¨¤´¨¨¥¼§À¥µ¤§©´§£½̈§¨§¦¤−¨§´§¦§¦®©¨¬

:áéáqî CúBàçðéúBáòBz-úàå Cúnæ-úà(ñ) :ýåýé íàð íéúàNð zà Cèðýåýé éðãà øîà äë ék −̈¦¨¦«¤¦¨¥¬§¤£©−¦©´§§¨¦®§ª−§¨«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´§¦½
:úéøa øôäì äìà úéæa-øLà úéNò øLàk CúBà éúéNòå (úéùòå)ñCúBà éúéøa-úà éðà ézøëæå §¨¦¬¦−̈©£¤´¨¦®£¤¨¦¬¨−̈§¨¥¬§¦«§¨©§¦̧£¦¯¤§¦¦²−̈

éøeòð éîéa:íìBò úéøa Cì éúBî÷äå C ¦¥´§¨®¦©£¦¦¬−̈§¦¬¨«
i"yx

(·).úììô øùà שהרשעת קודם להם שפטת אשר
לפורענות: הן ראויות עליהן אומרת היית úà(‚)מהן

.íåãñ úåáù ואושיב ומלח מגפרית הארץ את ארפא
יושבים: בתוכן:äðäëåúá.בה ïúåà.(„)כמו êîçðá

אותן  בנחמך ד"א פה פתחון להן ונתת מהן כשהרשעת
לקינו: לבדנו לא לומר הנה ינוחמו הרעה עליך כשתבא

(Â).'åâå êúåçà íåãñ äúéä àìå:בתמיהäòåîùì
.êéôá כסדום תהפכו שלא הזהרו ולומר רבים להוכיח

חדשה: שמועה לך היתה êéðåàâ.כאילו íåéá כשהיית
íøà.(Ê)בגדולתך: úåðá úôøç úò åîë שנגלית כמו

בעת  אחז על שבאו ארם מלכי ביד אתכם מסרתי בעת

וגו' ארם גדודי את ביהודה להשליח ה' החל ההיא
ט"ו) ב' הימים(מלכים  יא)ובדברי ביד (ב ' ה' ויתנהו

והשפלה  הנגב בערי פשטו ופלשתים וגו' ארם מלכי
ויבז úåèàùä.וגו': אל"ף קרי' ולא בזיון לשון

ושט: ולשון íéúàùð.(Á)מתרגמי' אותם נשאת
זה: בספר מקומות בכמה היא éúéùòå(Ë)נקבה

.'åâå êúåà:עשית אשר כגמולך רעה לך øùàעשיתי
.'åâå äìà úéæá לעברך בחורב עליך שקבלת אותה

וגו' אלהיך ה' כ"ט )בברית את (דברים  אני אפיר לא אך
כמותך: אני אין כי מלזוכרו úà(Ò)הברית éðà éúøëæå

.éúéøá:נעוריך בימי עמך היה אשר

cec zcevn
(·).È‡˘ ˙‡ Ì‚והגלות השבי כלימת שומרון  שסבלה כמו 

בהיות כי  שומרון על שפטת  אשר הכלימה את גם סבלי כן 
מרובה כלימה לגמול  אותה ירושלים שפטה  בשלוותה  שומרון
בחטאתיך  כי על  את סבלי  בעצמה ההיא שהכלימה  אמר לכן
יותר לצדקת נחשבת היא תהיה משומרון יותר התעבת אשר
שראוי כ "ש א "כ  מרובה  כלימה שפטת להן ואם וכאומר  ממך 

מרובה: כלימה  ·È˘Â.לך  ˙‡ Ì‚Âותכלמי תבושי הלא ר "ל 
את במעשיך  הצדקת  אשר בעבור  גם  לך שראוי מה בכל 
למולך  נחשבת  ועכ "ז הנה גם הרשיעו באמת הלא  כי  אחיותך 

מאנשיהן:È˙·˘Â.(‚)לצדקת: השבויים את  לארצם  אשוב ˘·Â˙.אולם  השבי:‡˙ בני ˘·ÍÈ˙È.את ˙Â·˘Â של השבי  בני
עמך : תקדם·˙‰ÎÂ‰.השבויים  לא  אבל  המשיח בימי יהיה וזה  הן  שישובו בעת  ר "ל  בתוכן חשוב כמותן  ותלקה שתגלה אחר

מהן : אתה טובה לא כי אשרÔÚÓÏ.(„)להן מכל ותכלמי לך הראויה הכלימה  תשאי למען בגולה תשבי הללו הימים כל ר "ל 
צדיקות: אנו למולה הלא  לומר  פה  פתחון להן  להיות אותן  מנחמת  שהיית במה  סדוםÍÈ˙ÂÁ‡Â.(‰)עשית  שתשוב ובזמן  ר "ל 

טובה  ולא הואיל  לכן קודם ולא  את  גם תשובי אז  כשהיו באנשים  מיושבות  להיות לקדמותן מהן:ושומרון  ‰È˙‰(Â)את ‡ÏÂ
.'Â‚Â:מהן התעבת  א"כ  ומדוע וכאומר סדום מהפיכת ששמעת השמועה  את  ממשלתך  בעת בפיך  זכרת לא וכי  ·Ì¯Ë(Ê)ר"ל 
.'Â‚Âוהיית הרואים  לעין ה' בדבר  מחזיק  היית  עוד  בפרהסיא  לעשות  רעתך נתגלה  לא  עד  היה גאוניך יום  לומר למעלה  מוסב

סדום : עונש  בגמול אנשים Ú˙.מייסר ÂÓÒבגולה אותך  בקחת ופלשתים ארם שחרפוך  בעת שנתגלה  כמו נתגלה לא  עד  ר"ל 
וגו ' ממנו וישבו בו ויכו  ארם  מלך  ביד  אלהיו  ה' ויתנהו כמ"ש  אחז כ"ח)בימי  וכו'(דה"ב השפלה  בערי פשטו ופלשתים ונאמר 

כמ "ש(שם) מבראשונה יותר בגלוי לעשות הרעו אז  ב)כי  ובד"ה ולהגלות‰˘‡ÂË˙.:(במ"ב הערים לקחת  מסביב אותך המבזות
Í˙ÓÊ.(Á)האנשים: ותסבול :‡˙ תשא הנה התועבות וגמול שעשית הזימה גמול ‡Í˙Â.(Ë)את  È˙È˘ÚÂ גמול עמך  אעשה

עמך : אז שכרתי הברית להפר התורה  קבלת  על בחורב  שנשבעת  האלה בזית אשר  עשית אשר המון כפי È˙¯ÎÊÂ.(Ò)רעה
לעזור לאלהים  לך  להיות  סיני הד  במעמד  נעוריך בימי  עמך  כרתי אשר  הברית את  אזכור  כי  אקצוף  לעולם לא אבל  ר"ל

לנצח :È˙ÂÓÈ˜‰Â.ולהושיע: להיות  הברית את  לך אקיים

oeiv zcevn
(·).È‡˘: וסבל משא  ופללוÏÏÙ˙.מל ' כמו משפט ענין

ב)אלהים תעוב:‰˙Ú·˙.:(ש"א השבה:È˙·˘Â.(‚)מל ' מל '
.Ô‰˙È·˘:שביה מל 'Ô˙ÂÓ„˜Ï.(‰)בתוכן:·˙‰ÎÂ‰.מל '

יעקב‚‡ÍÈÂ.(Â)קודם : גאון וכן רב וממשל  גבהות  ענין
מז) ‡¯Ì.(Ê):(תהלים ˙Â·:ארם בזיון‰˘‡ÂË˙.ערי ענין

בנפש בשאט  כה)כמו  עשו(לקמן ויבז כי ארמי מל ' והוא
כה) עשו:(בראשית ושט אלה‡Ï‰.(Ë)ת"א  כמו שבועה ענין

ד)וכחש :(הושע



aiקצח wxt dingp - miaezk

áé-÷øô äéîçðbnÎ`l

àìäîBçì ìòî ïéîiì úëìäúå úìBãb úãBú ézL äãéîòàå äîBçì ìòî äãeäé éøN-úà äìòàå̈©£¤Æ¤¨¥´§½̈¥©−©¨®¨©£¦¿¨§¥´ŸÁ§¸Ÿ§©£ª³Ÿ©¨¦Æ¥©´©½̈
ì:útLàä øòLáìøN éöçå äéòLBä íäéøçà Cìiå:äãeäé éâì:ílLîe àøæò äéøæòåãìäãeäé §©−©¨©§«Ÿ©¥³¤©£¥¤Æ©´§½̈©£¦−¨¥¬§¨«©£©§¨¬¤§−̈§ª¨«§¨Æ

(ñ) :äéîøéå äéòîLe ïîéðáeäìäéðzî-ïa äéòîL-ïa ïúðBé-ïá äéøëæ úBøööça íéðäkä éðaîe ¦§¨¦½§©«§−̈§¦§§¨«¦§¥¬©Ÿ£¦−©£Ÿ§®§©§¨̧¤«¨¹̈¤§©«§À̈¤©©§¨Æ
:óñà-ïa øekæ-ïa äéëéî-ïaåìøéL-éìëa éððç äãeäéå ìàðúð éòî éììb éììî ìàøæòå äéòîL åéçàå ¤¦´¨½̈¤©−¤¨¨«§¤¿̈§«©§¿̈©£©§¥¿¦«£©¿¦«£©¿¨©º§©§¥³¦«¨Æ£½̈¦¦§¥¦¬

:íäéðôì øôBqä àøæòå íéýìàä Léà ãéåcæìäìòna ãéåc øéò úBìòî-ìò eìò ícâðå ïéòä øòL ìòå ¨¦−¦´¨¡Ÿ¦®§¤§¨¬©¥−¦§¥¤«§©Á©̧©¨©¹¦§¤§À̈¨Æ©«©£Æ¦´¨¦½©«©£¤−
:çøæî íénä øòL ãòå ãéåc úéáì ìòî äîBçìçìäéøçà éðàå ìàBîì úëìBää úéðMä äãBzäå ©¨®¥©Æ§¥´¨¦½§©²©¬©©©−¦¦§¨«§©¨¯©¥¦²©¤¬¤§−©£¦´©£¤®¨

:äáçøä äîBçä ãòå íéøepzä ìcâîì ìòî äîBçäì ìòî íòä éöçåèìì ìòîeíéøôà-øòL ©£¦̧¨¹̈¥©´§©À̈¥©Æ§¦§©´©©¦½§©−©¨¬¨§¨¨«¥©´§©«©¤Â§©¦
:äøhnä øòLa eãîòå ïàvä øòL ãòå äànä ìcâîe ìàððç ìcâîe íéâcä øòL-ìòå äðLéä øòL-ìòå§©©̧©©§¨¹̈§©©´©©¨¦À¦§©³£©§¥Æ¦§©´©¥½̈§©−©´©©®Ÿ§¨´§½§©−©©©¨¨«

î:énò íéðâqä éöçå éðàå íéýìàä úéáa úãBzä ézL äðãîòzåàîïéîéðî äéNòî íé÷éìà íéðäkäå ©«©£²Ÿ§¨§¥¬©−Ÿ§¥´¨¡Ÿ¦®©£¦¾©£¦¬©§¨¦−¦¦«§©Ÿ£¦¿¤§¨¦¿©£¥¿̈¦Â§¨¦
:úBøööça äéððç äéøëæ éðéòBéìà äéëéîáîíìéòå äikìîe ïðçBäéå éfòå øæòìàå äéòîLe äéNòîe ¦¨¨¯¤§¥©²§©§¨¬£©§−̈©£Ÿ§«©£¥¨̧§©«§¹̈§¤§¨¨¯§ª¦²¦«¨¨¬©§¦−̈§¥¨´
:ãé÷tä äéçøæéå íéøøLîä eòéîLiå øæòåâîíéýìàä ék eçîNiå íéìBãb íéçáæ àeää-íBiá eçaæiå ¨¨®¤©©§¦ÆÆ©§´Ÿ§¦½§¦«§©§−̈©¨¦«©¦§§´©©Â§¨¦̧§¦¹©¦§À̈¦³¨¡Ÿ¦Æ

:÷Bçøî íìLeøé úçîN òîMzå eçîN íéãìéäå íéLpä íâå äìBãâ äçîN íçnN¦§¨Æ¦§¨´§½̈§©¯©¨¦²§©§¨¦−¨¥®©¦¨©²¦§©¬§¨©−¦¥¨«

i"yx
(‡Ï).äîåçì ìòî השרים והלכו העיר את שקידש

לעיר  סביב תודות שתי עם והלוים והכהנים דין ובית
העיר: את לקדש כדי שבועות במסכת כמפורש הכל

.úåãåú éúù קרוי ולחם לחם כל תודה, לחמי שתי
ïéîéì.תודה: úåëåìäúå כדי העיר מן יצאו וכאשר

ימינה: לצד הלכו ïéîéðáå.(Ï„)לסובבה äãåäé שני
היו: הכהן:åéçàå.(ÂÏ)שרים זכריה של חביריו

(ÊÏ).ïéòä øòù ìòå סביבות הלכו  העין שער לפני

åìò.העיר: íãâðåהעין משער עלו למעלות ולפניהם
לחומה: היו מעלות ואותן דוד עיר äãåúäå(ÁÏ)של

.ìåîì úëìåää úéðùä שנית שהיתה אחרת תודה
אחר  זו ולא בשוה חברתה נגד הולכת היתה לחברתה

äéøçà.זו: éðàå:תודה של אחריה הולך הייתי ואני
(ËÏ).åãîòå:יותר לילך שלא עומדים היו שם
(Ó).úåãåúä éúù:לבהמ"ק אותם שנשאו

(‡Ó).úåøöåöçá:שמחתן מתוך תוקעין היו

cec zcevn
(‡Ï).‰ÓÂÁÏ ÏÚÓ: החומה על  ר"ל ÈÓÚ‡Â„‰.למעלה 

החמץ מלחם ר"ל  גדולות תודה  לחמי  שתי  שמה  הבאתי
לקדשה: העיר את מסבבים היו ובהן ארז"ל  כן  שבתודה  המצות מן גדולות  שהן  היהÂÎÂÏ‰˙Â˙.שבתודה בהן ההלוך  התחלת

הימין: ÓÂÁÏ‰.אל ÏÚÓ:האשפות שער לפני עמהן והלכו הורידם  החומה על  העלם  אשר המקום  מן ‡Ì‰È¯Á.(Ï·)ר"ל 
התודה: לחמי  את הנושאים  ÂÎÂ'.(Ï‚)אחרי ‰È¯ÊÚÂ:בשמם פרטם  לזה חשובים, מהיותר היו שהמה ·Â¯ˆÂˆÁ˙.(Ï‰)לפי

וכו': זכריה היה  בחצוצרות  זכריה:ÂÈÁ‡Â.(ÂÏ)ההולך „Â„.של ¯È˘ ÈÏÎ·: דוד של  שיר בכלי ‰ÔÈÚ.(ÊÏ)הלכו ¯Ú˘ ÏÚÂ
העין: שער  אצל  הלכו האשפות  ההולכים:Ì„‚Â.משער של עצמן  ÓÂÁÏ‰.נגד  ‰ÏÚÓ·:החומה על  העולה המעלה  בדרך

.ÏÚÓ:במזרח העומד  המים  שער  ועד דוד  בית  מלפני הלכו ‰˘È˙.(ÁÏ)ומשם  ‰„Â˙‰Â:השנית הלחם  את  נשאו אף ר"ל
.ÏÂÓÏ ˙ÎÏÂ‰‰: בדבר נחלקו ורז"ל  זה אצל  זה  לה בשוה הראשונה הלחם  נגד מול  הלכה ‡È¯Á‰.אשר È‡Âאחר הלכתי ואני

החומה: מעל העומדים  העם  חצי  הלכו ועמי היא , שהלכה  מהצד  ההיא  Ï„‚ÓÏ.הלחם ÏÚÓ מגדל מלפני הלכו המים  משער 
Â‚Â'.(ËÏ)וכו': Â„ÓÚÂ: יותר עוד  הלכו ולא  עמדו אחריהם„ÂÓÚ˙Â‰.(Ó)שם ואני ה' בבית והעמידו התודה  לחמי הביאו

עמי : הלכו הסגנים בחצוצרות :·Â¯ˆÂˆÁ˙.(Ó‡)וחצי איש :ÂÚÈÓ˘ÈÂ.(Ó·)תקעו שם המשוררים‰ÌÈ¯¯Â˘Ó.כן  היו המה 
עליהם: הממונה יזרחיה ועמהם  לשורר ה ' בית  אל  המה גם ורב:‚„ÌÈÏÂ.(Ó‚)ובאו גדול מספר ˘ÌÁÓ.ר"ל ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ

בלבם: שמחה  נתן

oeiv zcevn
(ÊÏ).ÏÚÓ ,ÏÚÂ: ואצל לפני כמו  ענינם 

c dpyn iyy wxt d`t zkqn

‚úBøeL éLàø,çéëBî BcâðkL øîòä,øéòä ìà BëéìBäì Ba ÷éæçäL øîòä,BçëLe–íéãBî,äçëL BðéàL. ¨¥¨Ÿ¤¤§¤§¦©¨Ÿ¤¤¤¡¦§¦¤¨¦§¨¦¤¥¦§¨
„úBøeL éLàø ïä elàå:äøeMä òöîàî eìéçúäL íéðL,íBøcì åéðt äæå ïBôvì åéðt äæ,íäéðôì eçëLå §¥¥¨¥§©¦¤¦§¦¥¤§©©¨¤¨¨©¨§¤¨¨©¨§¨§¦§¥¤

íäéøçàìe–äçëL íäéðôlL úà,äçëL Bðéà íäéøçàlL úàå.äøeMä Làøî ìéçúäL ãéçé,åéðôì çëLå §©£¥¤¤¤¦§¥¤¦§¨§¤¤§©£¥¤¥¦§¨¨¦¤¦§¦¥Ÿ©¨§¨©§¨¨
åéøçàìe–äçëL Bðéà åéðôlL,äçëL åéøçàlLå,"áeLz ìa"a àeäL éðtî.ììkä äæ:"áeLz ìá"a àeäL ìk §©£¨¤§¨¨¥¦§¨§¤§©£¨¦§¨¦§¥¤§©¨¤©§¨¨¤§©¨

–äçëL;"áeLz ìá"a BðéàLå–äçëL Bðéà. ¦§¨§¤¥§©¨¥¦§¨

b.giken ecbpky xnerd zexey iy`x:äì ùøôî êåîñá ïî÷ì
c.dxey rvn`n eligzdy mipy:íåøãì åéðô êôä äæå ïåôöì åéðô êôä äæ ,íéøîò ìù.mdiptl egkye,åäåçëùå øîåò åâìã øîòì åìéçúäù øçàì

åúç÷ì áåùú àì äéá ïðéø÷ã ,äçëù éåä(ãë íéøáã):.dgky epi` mdixg`leãçà øîåò øàùð øîòì åìéçúäå íåøãì äæå ïåôöì äæ íäéðô åëôäùë íà
:çëùð êë êåúîå äæ ìò äæ åëîñ íäéðùù éôì .äçëù åðéà ,åäåçëùå íäéðéá.dxeyd y`xn ligzdy cigiúåøåù éùàø ìéòì ïðúã àäì ùøôî àúùä

ãçà øîåò çëùå úçà äøåù ùàøá øîòì ìéçúäå ,íåøãì ïåôöî úåøåùá ïéøãåñî ïéøîò øùò ìù úåøåù øùò ïàë ùéù ïåâë .çéëåî åãâðëù øîåòä
,åéðôì åðééäã ,äøåùä óåñá íéðù åà ãçà øîåò çëù íà ìáà ,åúç÷ì áåùú àì äéá ïðéø÷ åì êåîñä øîåò øîòå åðîî øáòù ïåéë ,äçëù éåä ,åéøçàì
çøæîî çéðäù íúåàî úøçà äøåù úåùòì åúòã øîåà éðàù ,áåùú àì äéá ïðéø÷ àìã ,äçëù éåä àì ,äéðù äøåù úìçúî øîòì ìéçúäå øæçå íçéðäå

ðúã åðééäå .áøòîì:úøçà äøåùá ïäîò áùçúäì ïééåàøù ïçëù àìù çéðäù åìà ìò íéçéëåî úåøçà úåøåù [ìù] íéøîåòäù ,çéëåî åãâðëù øîåòä ï

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

שהוא  העומר  בענין  הלל  ובית שמאי  בית שנחלקו הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
ללמדנו זו משנה באה שכחה, דין  בו יש הלל בית ולדעת המסויים, לדבר  סמוך

שכחה. דין להם שאין הלל  בית בהם שמודים "מסויימים", עומרים בענין 

úBøeL éLàø במשנה כמפורש שורות, ראשי  שהם העומרים – ÈÅ
çéëBîאו הבאה; BcâðkL øîòä שורות עשר לו  שהיו  כגון – ÈÙÆÆÀÆÀÄÇ

עשרה  עשרה של

כזה: עומרים,
לעמרם  שאפשר 

את  לאסוף (היינו
לפי לגדיש) העומרים
שמצפון  השורות

לפי או לדרום
שממזרח  השורות

והתחיל למערב,
מצפון  א' שורה לעמר

עומר ושכח לדרום,
עומר כגון אחד ,

א', שבשורה 6 מספר 
עימרו , לא שעדיין  ב' שבשורה 6 מספר  עומר  דהיינו  שכנגדו, זה הרי

שאפשר לפי  שכחה, שאינו  א') שבשורה 6 מס' עומר  (על עליו מוכיח
שבדעתו  אלא א', שורה עימור בשעת הניחו  שכחה מחמת שלא לומר 

למערב ממזרח 6 טור אותו  כל שלמה";לעמר "מלאכת  (תוספתא;

ישראל") או "תפארת ;Ba ÷éæçäL øîòä, המעמר –BëéìBäì ÈÙÆÆÆÁÄÀÄ
øéòä ìà,בשדה שעה לפי והניחו  –BçëLeאחד בכל  כך, אחר – ÆÈÄÀÈ

במשנתנו, שנימנו  íéãBîlldמאלו zia,äçëL BðéàL–mrhd ÄÆÅÄÀÈ
xazexey iy`;הבאה במשנה gikenכמבואר ecbpky xnera כמו

שכחו , ולא העומר  מן דעתו הסיח שלא הוכחה שיש  למעלה, שבארנו 

xird l` ekiledl ea wifgdy xnerae בו והחזיק שהואיל הוא, הטעם
אלא  אינו שהזכרנו  הטעם ברם, שכחה. דין בו חל לא ושוב בו זכה
אבל שם), (עיין הקודמת המשנה של  בפירושה יהושע רבי  שיטת לפי

נחלקו  הלל  ובית שמאי  שבית הקודמת במשנה אליעזר רבי  לשיטת
xirlדווקא ekiledl ea wifgdy xneraהגדיש בצד או  הגפה בצד  ונתנו 

אחדים  מפרשים לדעת ואמנם משנתנו . היא קשה – ושכחו וכדומה
אליעזר, רבי לשיטת אף משנתנו מפרשים ויש  היא. יהושע רבי  משנתנו 

שהחזיק  לאחר  בנתנ ֹו, דווקא הלל  ובית שמאי בית נחלקו שלדעתו 
אבל המסויים, דבר  בצד  כלומר הגדיש , בצד או הגפה בצד בעומר,

שכחו , כך ואחר המסויים, לדבר סמוך  לא סתם, בשדה הניחו אם
שכחה. דין  לו שאין הלל בית שמודים ללמד  משנתנו  באה זה בכגון

לפי הטעם, מבארים יש  המפרשים. מאד  נדחקים בזה הטעם? ומהו 
" היינו zgkyeשכתוב "ושכחת" הלל : בית וסוברים בשדה", עומר

החזיק  אם הלכך  לשכחה, חיצוני גורם כשיש ולא עצמך , ידי  על 
שמה  נמצא המסויים, דבר אצל  הניחו  ולא לעיר , להוליכו  בעומר

בידו  כבר היה שהעומר  שמאחר  לשכחתו , כך אחר  גרם בו שהחזיק
לדברי אף שכחה דין  לו אין  ולכן העומרים, שאר כל  עם שנטלו חשב

מחמת  בו  לזכור לו  היה המסויים דבר אצל  כשהניחו ברם, הלל . בית
לדעת  "שכחה" זה הרי  ששכחו  וכיון  שם, שנתנו  המסויים המקום

הלל ישראל")בית "תפארת  טוב"; יום  טעם ("תוספות מבארים ויש .
הראשונה  מדעתו  כחוזר זה הרי  המסויים דבר  אצל  נתנו  שאם אחר ,

הלכך אחר ; במקום להניחו  כדי  אלא לעיר להוליכו  נטלו  לא וכאילו
מסויים  במקום הניחו שלא כל  אבל שכחה. זה הרי כך אחר  שכחו  אם

שלפי אלא עומדת, במקומה לעיר) (להוליכו  הראשונה כוונתו  עדיין 
שכחה אינו  לפיכך  בשדה, הניחו  למלך ")שעה .("משנה 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

àåúBøeL éLàø ïä el:שכחה שאינם הקודמת במשנה ששנינו – ÀÅÅÈÅ
eìéçúäL íéðL,לעמר שהתחילו  אנשים שני  –äøeMä òöîàî ÀÇÄÆÄÀÄÅÆÀÇÇÈ

שכחה  שהרי  קמה, של  שורה בקצירת הדין  (והוא העומרים, של  –

בקמה), גם íBøcìנוהגת åéðt äæå ïBôvì åéðt äæ מהם אחד  – ÆÈÈÇÈÀÆÈÈÇÈ
כזה: דרום, לצד מהאמצע וחבירו צפון , לצד מהאמצע ומעמר  הולך 

íäéðôì eçëLåשלאחר דהיינו שלפניו, השורה בחצי  אחד כל  – ÀÈÀÄÀÅÆ
ושכחוהו עומר על  דילגו  לעמר שכחו (ברטנורא )שהתחילו אפילו  או ,

לפניהם השורה שבסוף העומר ישראל")את "תפארת כגון (רמב"ם ; ,
הציור), (לפי  15 מספר  ועומר 1 מספר  שבשעה íäéøçàìeעומר – ÀÇÂÅÆ

צפון  לצד  שעימר  שזה כגון לאחריהם, עומר  הניחו  לעמר  שהתחילו 
מספר בעומר  התחיל  דרום לצד  שעימר  וחבירו  ,7 מס' בעומר התחיל

ושכחוהו, ,8 מספר  העומר ביניהם ונשאר ,9äçëL íäéðôlL úàÆÆÄÀÅÆÄÀÈ
תשוב  "לא בו  קוראים שאנו  שכחה, הריהו  עליו  שדילגו  העומר –

המפרשים (ברטנורא )לקחתו" (לפי  לפניהם השורה שבסוף העומר ואף ,
בעימור התחילו  ושניים שהואיל  שכחה, דין בו  יש למעלה) שהזכרנו 

את  שיגמור חבירו על סומך  אחד  שכל אחד, כאיש  הם הרי השורה,
שאם  וכיון  השורה, כל  את ביחד שיעמרו  כדי שלפניו , השורה חצי 

izdw - zex`ean zeipyn
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áé-÷øô äéîçðbnÎ`l

àìäîBçì ìòî ïéîiì úëìäúå úìBãb úãBú ézL äãéîòàå äîBçì ìòî äãeäé éøN-úà äìòàå̈©£¤Æ¤¨¥´§½̈¥©−©¨®¨©£¦¿¨§¥´ŸÁ§¸Ÿ§©£ª³Ÿ©¨¦Æ¥©´©½̈
ì:útLàä øòLáìøN éöçå äéòLBä íäéøçà Cìiå:äãeäé éâì:ílLîe àøæò äéøæòåãìäãeäé §©−©¨©§«Ÿ©¥³¤©£¥¤Æ©´§½̈©£¦−¨¥¬§¨«©£©§¨¬¤§−̈§ª¨«§¨Æ

(ñ) :äéîøéå äéòîLe ïîéðáeäìäéðzî-ïa äéòîL-ïa ïúðBé-ïá äéøëæ úBøööça íéðäkä éðaîe ¦§¨¦½§©«§−̈§¦§§¨«¦§¥¬©Ÿ£¦−©£Ÿ§®§©§¨̧¤«¨¹̈¤§©«§À̈¤©©§¨Æ
:óñà-ïa øekæ-ïa äéëéî-ïaåìøéL-éìëa éððç äãeäéå ìàðúð éòî éììb éììî ìàøæòå äéòîL åéçàå ¤¦´¨½̈¤©−¤¨¨«§¤¿̈§«©§¿̈©£©§¥¿¦«£©¿¦«£©¿¨©º§©§¥³¦«¨Æ£½̈¦¦§¥¦¬

:íäéðôì øôBqä àøæòå íéýìàä Léà ãéåcæìäìòna ãéåc øéò úBìòî-ìò eìò ícâðå ïéòä øòL ìòå ¨¦−¦´¨¡Ÿ¦®§¤§¨¬©¥−¦§¥¤«§©Á©̧©¨©¹¦§¤§À̈¨Æ©«©£Æ¦´¨¦½©«©£¤−
:çøæî íénä øòL ãòå ãéåc úéáì ìòî äîBçìçìäéøçà éðàå ìàBîì úëìBää úéðMä äãBzäå ©¨®¥©Æ§¥´¨¦½§©²©¬©©©−¦¦§¨«§©¨¯©¥¦²©¤¬¤§−©£¦´©£¤®¨

:äáçøä äîBçä ãòå íéøepzä ìcâîì ìòî äîBçäì ìòî íòä éöçåèìì ìòîeíéøôà-øòL ©£¦̧¨¹̈¥©´§©À̈¥©Æ§¦§©´©©¦½§©−©¨¬¨§¨¨«¥©´§©«©¤Â§©¦
:äøhnä øòLa eãîòå ïàvä øòL ãòå äànä ìcâîe ìàððç ìcâîe íéâcä øòL-ìòå äðLéä øòL-ìòå§©©̧©©§¨¹̈§©©´©©¨¦À¦§©³£©§¥Æ¦§©´©¥½̈§©−©´©©®Ÿ§¨´§½§©−©©©¨¨«

î:énò íéðâqä éöçå éðàå íéýìàä úéáa úãBzä ézL äðãîòzåàîïéîéðî äéNòî íé÷éìà íéðäkäå ©«©£²Ÿ§¨§¥¬©−Ÿ§¥´¨¡Ÿ¦®©£¦¾©£¦¬©§¨¦−¦¦«§©Ÿ£¦¿¤§¨¦¿©£¥¿̈¦Â§¨¦
:úBøööça äéððç äéøëæ éðéòBéìà äéëéîáîíìéòå äikìîe ïðçBäéå éfòå øæòìàå äéòîLe äéNòîe ¦¨¨¯¤§¥©²§©§¨¬£©§−̈©£Ÿ§«©£¥¨̧§©«§¹̈§¤§¨¨¯§ª¦²¦«¨¨¬©§¦−̈§¥¨´
:ãé÷tä äéçøæéå íéøøLîä eòéîLiå øæòåâîíéýìàä ék eçîNiå íéìBãb íéçáæ àeää-íBiá eçaæiå ¨¨®¤©©§¦ÆÆ©§´Ÿ§¦½§¦«§©§−̈©¨¦«©¦§§´©©Â§¨¦̧§¦¹©¦§À̈¦³¨¡Ÿ¦Æ

:÷Bçøî íìLeøé úçîN òîMzå eçîN íéãìéäå íéLpä íâå äìBãâ äçîN íçnN¦§¨Æ¦§¨´§½̈§©¯©¨¦²§©§¨¦−¨¥®©¦¨©²¦§©¬§¨©−¦¥¨«

i"yx
(‡Ï).äîåçì ìòî השרים והלכו העיר את שקידש

לעיר  סביב תודות שתי עם והלוים והכהנים דין ובית
העיר: את לקדש כדי שבועות במסכת כמפורש הכל

.úåãåú éúù קרוי ולחם לחם כל תודה, לחמי שתי
ïéîéì.תודה: úåëåìäúå כדי העיר מן יצאו וכאשר

ימינה: לצד הלכו ïéîéðáå.(Ï„)לסובבה äãåäé שני
היו: הכהן:åéçàå.(ÂÏ)שרים זכריה של חביריו

(ÊÏ).ïéòä øòù ìòå סביבות הלכו  העין שער לפני

åìò.העיר: íãâðåהעין משער עלו למעלות ולפניהם
לחומה: היו מעלות ואותן דוד עיר äãåúäå(ÁÏ)של

.ìåîì úëìåää úéðùä שנית שהיתה אחרת תודה
אחר  זו ולא בשוה חברתה נגד הולכת היתה לחברתה

äéøçà.זו: éðàå:תודה של אחריה הולך הייתי ואני
(ËÏ).åãîòå:יותר לילך שלא עומדים היו שם
(Ó).úåãåúä éúù:לבהמ"ק אותם שנשאו

(‡Ó).úåøöåöçá:שמחתן מתוך תוקעין היו

cec zcevn
(‡Ï).‰ÓÂÁÏ ÏÚÓ: החומה על  ר"ל ÈÓÚ‡Â„‰.למעלה 

החמץ מלחם ר"ל  גדולות תודה  לחמי  שתי  שמה  הבאתי
לקדשה: העיר את מסבבים היו ובהן ארז"ל  כן  שבתודה  המצות מן גדולות  שהן  היהÂÎÂÏ‰˙Â˙.שבתודה בהן ההלוך  התחלת

הימין: ÓÂÁÏ‰.אל ÏÚÓ:האשפות שער לפני עמהן והלכו הורידם  החומה על  העלם  אשר המקום  מן ‡Ì‰È¯Á.(Ï·)ר"ל 
התודה: לחמי  את הנושאים  ÂÎÂ'.(Ï‚)אחרי ‰È¯ÊÚÂ:בשמם פרטם  לזה חשובים, מהיותר היו שהמה ·Â¯ˆÂˆÁ˙.(Ï‰)לפי

וכו': זכריה היה  בחצוצרות  זכריה:ÂÈÁ‡Â.(ÂÏ)ההולך „Â„.של ¯È˘ ÈÏÎ·: דוד של  שיר בכלי ‰ÔÈÚ.(ÊÏ)הלכו ¯Ú˘ ÏÚÂ
העין: שער  אצל  הלכו האשפות  ההולכים:Ì„‚Â.משער של עצמן  ÓÂÁÏ‰.נגד  ‰ÏÚÓ·:החומה על  העולה המעלה  בדרך

.ÏÚÓ:במזרח העומד  המים  שער  ועד דוד  בית  מלפני הלכו ‰˘È˙.(ÁÏ)ומשם  ‰„Â˙‰Â:השנית הלחם  את  נשאו אף ר"ל
.ÏÂÓÏ ˙ÎÏÂ‰‰: בדבר נחלקו ורז"ל  זה אצל  זה  לה בשוה הראשונה הלחם  נגד מול  הלכה ‡È¯Á‰.אשר È‡Âאחר הלכתי ואני

החומה: מעל העומדים  העם  חצי  הלכו ועמי היא , שהלכה  מהצד  ההיא  Ï„‚ÓÏ.הלחם ÏÚÓ מגדל מלפני הלכו המים  משער 
Â‚Â'.(ËÏ)וכו': Â„ÓÚÂ: יותר עוד  הלכו ולא  עמדו אחריהם„ÂÓÚ˙Â‰.(Ó)שם ואני ה' בבית והעמידו התודה  לחמי הביאו

עמי : הלכו הסגנים בחצוצרות :·Â¯ˆÂˆÁ˙.(Ó‡)וחצי איש :ÂÚÈÓ˘ÈÂ.(Ó·)תקעו שם המשוררים‰ÌÈ¯¯Â˘Ó.כן  היו המה 
עליהם: הממונה יזרחיה ועמהם  לשורר ה ' בית  אל  המה גם ורב:‚„ÌÈÏÂ.(Ó‚)ובאו גדול מספר ˘ÌÁÓ.ר"ל ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ

בלבם: שמחה  נתן

oeiv zcevn
(ÊÏ).ÏÚÓ ,ÏÚÂ: ואצל לפני כמו  ענינם 
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‚úBøeL éLàø,çéëBî BcâðkL øîòä,øéòä ìà BëéìBäì Ba ÷éæçäL øîòä,BçëLe–íéãBî,äçëL BðéàL. ¨¥¨Ÿ¤¤§¤§¦©¨Ÿ¤¤¤¡¦§¦¤¨¦§¨¦¤¥¦§¨
„úBøeL éLàø ïä elàå:äøeMä òöîàî eìéçúäL íéðL,íBøcì åéðt äæå ïBôvì åéðt äæ,íäéðôì eçëLå §¥¥¨¥§©¦¤¦§¦¥¤§©©¨¤¨¨©¨§¤¨¨©¨§¨§¦§¥¤

íäéøçàìe–äçëL íäéðôlL úà,äçëL Bðéà íäéøçàlL úàå.äøeMä Làøî ìéçúäL ãéçé,åéðôì çëLå §©£¥¤¤¤¦§¥¤¦§¨§¤¤§©£¥¤¥¦§¨¨¦¤¦§¦¥Ÿ©¨§¨©§¨¨
åéøçàìe–äçëL Bðéà åéðôlL,äçëL åéøçàlLå,"áeLz ìa"a àeäL éðtî.ììkä äæ:"áeLz ìá"a àeäL ìk §©£¨¤§¨¨¥¦§¨§¤§©£¨¦§¨¦§¥¤§©¨¤©§¨¨¤§©¨

–äçëL;"áeLz ìá"a BðéàLå–äçëL Bðéà. ¦§¨§¤¥§©¨¥¦§¨

b.giken ecbpky xnerd zexey iy`x:äì ùøôî êåîñá ïî÷ì
c.dxey rvn`n eligzdy mipy:íåøãì åéðô êôä äæå ïåôöì åéðô êôä äæ ,íéøîò ìù.mdiptl egkye,åäåçëùå øîåò åâìã øîòì åìéçúäù øçàì

åúç÷ì áåùú àì äéá ïðéø÷ã ,äçëù éåä(ãë íéøáã):.dgky epi` mdixg`leãçà øîåò øàùð øîòì åìéçúäå íåøãì äæå ïåôöì äæ íäéðô åëôäùë íà
:çëùð êë êåúîå äæ ìò äæ åëîñ íäéðùù éôì .äçëù åðéà ,åäåçëùå íäéðéá.dxeyd y`xn ligzdy cigiúåøåù éùàø ìéòì ïðúã àäì ùøôî àúùä

ãçà øîåò çëùå úçà äøåù ùàøá øîòì ìéçúäå ,íåøãì ïåôöî úåøåùá ïéøãåñî ïéøîò øùò ìù úåøåù øùò ïàë ùéù ïåâë .çéëåî åãâðëù øîåòä
,åéðôì åðééäã ,äøåùä óåñá íéðù åà ãçà øîåò çëù íà ìáà ,åúç÷ì áåùú àì äéá ïðéø÷ åì êåîñä øîåò øîòå åðîî øáòù ïåéë ,äçëù éåä ,åéøçàì
çøæîî çéðäù íúåàî úøçà äøåù úåùòì åúòã øîåà éðàù ,áåùú àì äéá ïðéø÷ àìã ,äçëù éåä àì ,äéðù äøåù úìçúî øîòì ìéçúäå øæçå íçéðäå

ðúã åðééäå .áøòîì:úøçà äøåùá ïäîò áùçúäì ïééåàøù ïçëù àìù çéðäù åìà ìò íéçéëåî úåøçà úåøåù [ìù] íéøîåòäù ,çéëåî åãâðëù øîåòä ï

`xephxa yexit
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שהוא  העומר  בענין  הלל  ובית שמאי  בית שנחלקו הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
ללמדנו זו משנה באה שכחה, דין  בו יש הלל בית ולדעת המסויים, לדבר  סמוך

שכחה. דין להם שאין הלל  בית בהם שמודים "מסויימים", עומרים בענין 

úBøeL éLàø במשנה כמפורש שורות, ראשי  שהם העומרים – ÈÅ
çéëBîאו הבאה; BcâðkL øîòä שורות עשר לו  שהיו  כגון – ÈÙÆÆÀÆÀÄÇ

עשרה  עשרה של

כזה: עומרים,
לעמרם  שאפשר 

את  לאסוף (היינו
לפי לגדיש) העומרים
שמצפון  השורות

לפי או לדרום
שממזרח  השורות

והתחיל למערב,
מצפון  א' שורה לעמר

עומר ושכח לדרום,
עומר כגון אחד ,

א', שבשורה 6 מספר 
עימרו , לא שעדיין  ב' שבשורה 6 מספר  עומר  דהיינו  שכנגדו, זה הרי

שאפשר לפי  שכחה, שאינו  א') שבשורה 6 מס' עומר  (על עליו מוכיח
שבדעתו  אלא א', שורה עימור בשעת הניחו  שכחה מחמת שלא לומר 

למערב ממזרח 6 טור אותו  כל שלמה";לעמר "מלאכת  (תוספתא;

ישראל") או "תפארת ;Ba ÷éæçäL øîòä, המעמר –BëéìBäì ÈÙÆÆÆÁÄÀÄ
øéòä ìà,בשדה שעה לפי והניחו  –BçëLeאחד בכל  כך, אחר – ÆÈÄÀÈ

במשנתנו, שנימנו  íéãBîlldמאלו zia,äçëL BðéàL–mrhd ÄÆÅÄÀÈ
xazexey iy`;הבאה במשנה gikenכמבואר ecbpky xnera כמו

שכחו , ולא העומר  מן דעתו הסיח שלא הוכחה שיש  למעלה, שבארנו 

xird l` ekiledl ea wifgdy xnerae בו והחזיק שהואיל הוא, הטעם
אלא  אינו שהזכרנו  הטעם ברם, שכחה. דין בו חל לא ושוב בו זכה
אבל שם), (עיין הקודמת המשנה של  בפירושה יהושע רבי  שיטת לפי

נחלקו  הלל  ובית שמאי  שבית הקודמת במשנה אליעזר רבי  לשיטת
xirlדווקא ekiledl ea wifgdy xneraהגדיש בצד או  הגפה בצד  ונתנו 

אחדים  מפרשים לדעת ואמנם משנתנו . היא קשה – ושכחו וכדומה
אליעזר, רבי לשיטת אף משנתנו מפרשים ויש  היא. יהושע רבי  משנתנו 

שהחזיק  לאחר  בנתנ ֹו, דווקא הלל  ובית שמאי בית נחלקו שלדעתו 
אבל המסויים, דבר  בצד  כלומר הגדיש , בצד או הגפה בצד בעומר,

שכחו , כך ואחר המסויים, לדבר סמוך  לא סתם, בשדה הניחו אם
שכחה. דין  לו שאין הלל בית שמודים ללמד  משנתנו  באה זה בכגון

לפי הטעם, מבארים יש  המפרשים. מאד  נדחקים בזה הטעם? ומהו 
" היינו zgkyeשכתוב "ושכחת" הלל : בית וסוברים בשדה", עומר

החזיק  אם הלכך  לשכחה, חיצוני גורם כשיש ולא עצמך , ידי  על 
שמה  נמצא המסויים, דבר אצל  הניחו  ולא לעיר , להוליכו  בעומר

בידו  כבר היה שהעומר  שמאחר  לשכחתו , כך אחר  גרם בו שהחזיק
לדברי אף שכחה דין  לו אין  ולכן העומרים, שאר כל  עם שנטלו חשב

מחמת  בו  לזכור לו  היה המסויים דבר אצל  כשהניחו ברם, הלל . בית
לדעת  "שכחה" זה הרי  ששכחו  וכיון  שם, שנתנו  המסויים המקום

הלל ישראל")בית "תפארת  טוב"; יום  טעם ("תוספות מבארים ויש .
הראשונה  מדעתו  כחוזר זה הרי  המסויים דבר  אצל  נתנו  שאם אחר ,

הלכך אחר ; במקום להניחו  כדי  אלא לעיר להוליכו  נטלו  לא וכאילו
מסויים  במקום הניחו שלא כל  אבל שכחה. זה הרי כך אחר  שכחו  אם

שלפי אלא עומדת, במקומה לעיר) (להוליכו  הראשונה כוונתו  עדיין 
שכחה אינו  לפיכך  בשדה, הניחו  למלך ")שעה .("משנה 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

àåúBøeL éLàø ïä el:שכחה שאינם הקודמת במשנה ששנינו – ÀÅÅÈÅ
eìéçúäL íéðL,לעמר שהתחילו  אנשים שני  –äøeMä òöîàî ÀÇÄÆÄÀÄÅÆÀÇÇÈ

שכחה  שהרי  קמה, של  שורה בקצירת הדין  (והוא העומרים, של  –

בקמה), גם íBøcìנוהגת åéðt äæå ïBôvì åéðt äæ מהם אחד  – ÆÈÈÇÈÀÆÈÈÇÈ
כזה: דרום, לצד מהאמצע וחבירו צפון , לצד מהאמצע ומעמר  הולך 

íäéðôì eçëLåשלאחר דהיינו שלפניו, השורה בחצי  אחד כל  – ÀÈÀÄÀÅÆ
ושכחוהו עומר על  דילגו  לעמר שכחו (ברטנורא )שהתחילו אפילו  או ,

לפניהם השורה שבסוף העומר ישראל")את "תפארת כגון (רמב"ם ; ,
הציור), (לפי  15 מספר  ועומר 1 מספר  שבשעה íäéøçàìeעומר – ÀÇÂÅÆ

צפון  לצד  שעימר  שזה כגון לאחריהם, עומר  הניחו  לעמר  שהתחילו 
מספר בעומר  התחיל  דרום לצד  שעימר  וחבירו  ,7 מס' בעומר התחיל

ושכחוהו, ,8 מספר  העומר ביניהם ונשאר ,9äçëL íäéðôlL úàÆÆÄÀÅÆÄÀÈ
תשוב  "לא בו  קוראים שאנו  שכחה, הריהו  עליו  שדילגו  העומר –

המפרשים (ברטנורא )לקחתו" (לפי  לפניהם השורה שבסוף העומר ואף ,
בעימור התחילו  ושניים שהואיל  שכחה, דין בו  יש למעלה) שהזכרנו 

את  שיגמור חבירו על סומך  אחד  שכל אחד, כאיש  הם הרי השורה,
שאם  וכיון  השורה, כל  את ביחד שיעמרו  כדי שלפניו , השורה חצי 

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéøîò éðL–äçëL,GLeäçëL ïðéà äL.ïéáeøçå íéúéæ éøeaö éðL–äçëL,GLeäçëL ïðéà äL.éðL §¥¢¨¦¦§¨§¨¥¨¦§¨§¥¦¥¥¦§¨¦¦§¨§¨¥¨¦§¨§¥
ïzLô éðöä–äçëL,GLeäçëL ïðéà äL.íéøbøâ éðL–èøt,eGLèøt ïðéà äL.íéìaL ézL–è÷ì, ª§¥¦§¨¦§¨§¨¥¨¦§¨§¥©§§¦¤¤§¨¥¨¤¤§¥¦¢¦¤¤

GLåè÷ì ïðéà L.éøáãk elàìlä úéa.ïlk ìòåéànL úéaíéøîBà:GLíéiðòì äL,úéaä ìòáì äòaøàå. §¨¥¨¤¤¥§¦§¥¥¦¥§©ª¨¥©©§¦§¨¨£¦¦§©§¨¨§©©©©¦

d.ozyt ipved:ïéöåä åîë ãîåòù ,éðöåä àø÷ð äãùä ïî ïúùôä ø÷òðù åîë.mixbxb ipy:íéáðò.d"a ixack el`áéúëã íåùî åäééîòèå(èé àø÷éå)
áéúëã .úéáä ìòáì äòáøàå íééðòì äùìù éøîà éàîù úéáå .íéðù éøä ,øâì ãçå éðòì ãç ,íúåà áåæòú øâìå éðòì(ãë íéøáã),äéäé äðîìàìå íåúéì øâì

:íééðòì äùìù éøä
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לשוב, צריך  הוא חבירו, ששכח העומר את לקחת ירצה מהם אחד 
לקחתו" תשוב "לא בו  קוראים משנה")אנו "כסף  úàåÀÆ.(רמב"ם ;

äçëL Bðéà íäéøçàlL לאחריהם שהניחו האמצעי העומר – ÆÀÇÂÅÆÅÄÀÈ
אותו  יעמר  שהוא חבירו , על  אחד  כל  שסמך  לפי שכחה, דין  בו  אין 

לצד זה השורה, מאמצע המעמרים שבשניים מכאן  שכחה. זה ואין
הוא באמצע שמניחים העומר דרום, לצד  וזה zexeydצפון y`x שאין

שכתוב  שורות, ראשי בענין הטעם מבואר  בירושלמי שכחה. דין  לו 

יט ):בשכחה כד, "מה (דברים ודרשו: ושכחת", קצירך... תקצור  "כי 
בו  יש לקצור שהתחלת ממקום כלומר שוכח"... אתה קוצר  שאתה

לעמר שמתחיל ממקום אלא שכחה חשוב אין  בעימור וכן שכחה, דין
והניח  השני, בעומר  לעמר  והתחיל  עומרים, של  שורה יש שאם ואילך,

שכחה  דין  בו אין ושכחו , וחזר  לקחת בדעתו  שהיה השורה ראש

ìéçúäL.(ר"ש ) ãéçé,לעמר –äøeMä Làøî,העומרים של  – ÈÄÆÄÀÄÅÙÇÈ
åéðôì çëLå,לפניו השורה בסוף עומר ששכח כלומר  –åéøçàìe ÀÈÇÀÈÈÀÇÂÈ

ושכחו, העומרים אחד על שדילג כלומר –äçëL Bðéà åéðôlLÆÀÈÈÅÄÀÈ
עבר לא שעדיין לפי  לקחתו", תשוב "לא בו  קוראים אנו שאין –
שביחיד ומכאן מכן . לאחר  מניחו  והוא שכחו שלא לומר ואפשר ממנו 

שבסוף העומר  אף שורה, השורה"המעמר "ראש חשוב לפניו השורה
שכחה. בו äçëLשאין  åéøçàlLå א עליו – שדילג העומר בל ÀÆÀÇÂÈÄÀÈ

שכחה, הוא הרי  áeLz"ושכחו, ìá"a àeäL éðtî שאנו – ÄÀÅÆÀÇÈ
לקחתו". תשוב "לא בו  ììkäקוראים äæ:שכחה בדיני  –ìk ÆÇÀÈÈ

"áeLz ìá"a àeäL בו ייזכר  שאם באופן ששכחו  עומר כל  – ÆÀÇÈ
לקחתו", תשוב "לא הלאו על  ויעבור אליו לשוב יצטרך לקחתו וירצה

äçëL; לקחתו ואסור  שכחה זה הרי  –"áeLz ìa"a BðéàLå ÄÀÈÀÆÅÀÇÈ
יעבור לא לקחתו ויבוא בו ייזכר  שאם באופן  ששכחו  העומר  אבל  –

כפי לפניו, ושכח שורה המעמר ביחיד כגון  תשוב", "לא הלאו  על 
לעיל , äçëLשביארנו  Bðéà.שכחה דין לו  אין  – ÅÄÀÈ

וענין ענין בכל  שצויין (כפי אחדים מפרשים פי על ו ֿד  ג  משניות בארנו 
ענייניה  ולהסבר המשנה לשון  לפשט הקרובים הפירושים העדפת תוך  למעלה),

אלו  משניות בפירוש במפרשים נאמרו  שונות דעות ברם, (oiirבירושלמי.
.("aeh mei zetqez"

y"xd itlמשנתנו באה פירושו , פי על  ביאורנו  שרוב משאנץ), שמשון (רבנו
אמנם  באה הרישא ג. שבמשנה הראשונים העניינים שני את לפרש ד ) (משנה
שביארנו, כמו השורה", מאמצע שהתחילו  ב"שניים שורות" "ראשי לפרש
שכנגדו "עומר  ענין לפרש באה השורה", מראש שהתחיל "יחיד  הסיפא ואילו

לשונו: וכך  dxeyd"מוכיח", y`xn ligzdy cigi" שורות עשר כאן שיש כגון –
מראש  והתחיל היחיד  ובא הקודמת), במשנה הציור (כפי  עומרים... עשרה של 
אחד עומר  השורה באותה והעביר  התחיל אם לדרום, מצפון הראשונה השורה

(cg` xner lr blic)ב"בל והריהו לאחריו  שהניחו שכחה, זה הרי ושכחו,
שלא  לפניו , דהיינו השורה, בסוף שניים או אחד שכח אם אבל  תשוב".
שכחה, זה אין  שנייה, לשורה לו חזר אלא מהם), עבר  שלא (כלומר  העבירם
שחזר שמה לקחתו ", תשוב "לא בו  קוראים אנו אין העבירם שלא שכיון
יכולות  העומרים ששורות מכיון  תשוב", "לא משום בזה אין  השנייה לשורה

לעיל: ששנינו וזהו  למערב". ממזרח ecbpkyלהימנות xnerdgiken שלא עליו
אחר  בענין ליחשב השורות שיכולות oipraיישכח, zncewd dpyna epxe`ia oiir)

`idy epx`a epzpyn ly `tiqa o`ke ;`ztqezd oeyl it lr Ð zvwna dpey `edy ,df
.("zexey iy`x" oipr xe`al jynd

m"anxd:פירושו וכך אחרת, בדרך אלו  משניות שתי  Ðמפרש zexey iy`x
Ð giken ecbpky xnerdשכנגדו חבירו  עומרים, של  שורה בראש עומר  נשכח אם

שורה  ראש אין הרמב"ם שלפי  כלומר  שכחה, אינו  או  שכחה הוא אם מוכיח
עליו. מוכיח שכנגדו  העומר  כן  אם אלא משכחה פטור שורה סוף xnerdאו

dgky epi`y micen ,egkye xird l` ekiledl ea wifgdyהלל בית מודים בזה –
בשלושה  עוסקת אינה שמשנתנו  הרמב"ם, פירוש לפי נמצא שכחה. שאינו 
ותיבת  בלבד; עניינים בשני אלא הר "ש), פי  (על שביארנו  כמו  עניינים,
מכאן העיר ". אל להוליכו בו  שהחזיק "העומר על אלא מוסבה אינה "מודים"

הרמב"ם של  פירושו על  שונות dpey`x").קושיות dpyn" ;"dnly zk`ln" oiir)

כוללת  אינה ג שמשנה מפרש, מווילנא) אליהו  רבי (הגאון  הגר"א גם אמנם
המשנה, כל על  "מודים" תיבת מוסבה פירושו לפי  אבל עניינים, שני  אלא
שהחזיק  העומר וכן מוכיח שכנגדו שהעומר  שורות ראשי הוא: פירושו שכן
שכחה. שאינו הלל  בית מודים מאלו אחד בכל  – ושכחו העיר אל להוליכו  בו 

c dpyn"השורה מאמצע שהתחילו  "שניים שהרישא הרמב"ם לפי מתפרשת
עוסקת  הסיפא ואילו מוכיח", שכנגדו העומר  שורות "ראשי  ענין  לבאר באה

בכלל. שכחה בענין

`xephxan axd הרישא לא – ד במשנה אבל כהרמב"ם, ג  משנה אמנם מפרש
"יחיד – הסיפא אלא מוכיח", שכנגדו העומר  שורות "ראשי ענין  מפרשת
אחר. בדין עוסקת הרישא ואילו הר "ש). (כפירוש השורה" מראש שהתחיל 

`"xbd itlמוכ שכנגדו  שהעומר שורות "ראשי  ענין לפרש ד משנה כל יח",באה
בקמה: המשנה את מבאר dgky"והוא epi` mdixg`ly ...eligzdy miipy"שכן –

בכדי לסימן , אחת שורה עושים לקצור, מתחילים כששניים לעשות, הדרך 
שכנגדו שהעומר שכחה, אינו  לאחריהם הלכך לקצור; התחילו מהיכן  שידעו 

אבל  שורה... לעשות שבדעתם ligzdy...מוכיח cigiשלאחריו להיפך, זה הרי
הקצירה  ממלאכת עצמו את כשמונע שדרכו  שכחה), (אינו  ולפניו  שכחה...
ודעתו שם, משאיר  הראשונה ובסוף חדשה, שורה מתחילת ומתחיל  הולך אזי

למערב. ממזרח אחת, שורה שם llkd...לעשות dfדרכו אין שאם פירוש: –
שכנגדו עומר ואין שכחה, וזה תשוב", ב"בל הוא הרי  ועשה, כך לעשות
בדבר אלא מוכיח" שכנגדו "עומר מועיל  ולא עוד , שם שמשייר אף מוכיח,

לעשות `edil").שדרכו  zepy")
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המשנה  מוסיפה כן שכחה. להיות יכולים עומרים כמה ללמד , באה זו  משנה

ופרט. לקט שיעור ללמדנו 

íéøîò éðL,לזה זה סמוכים בשדה, שנשכחו –äçëL,הם – ÀÅÃÈÄÄÀÈ
לעניים, עומרים,GLeäLושייכים –äçëL ïðéà דין להם אין – ÀÈÅÈÄÀÈ

כגדיש  חשובים ששלושה לפי הטעם, מבארים יש (רשב"ם ;שכחה.

יראים") ïéáeøçå."ספר  íéúéæ éøeaö éðL זיתים ערימות שתי  – ÀÅÄÅÅÄÀÈÄ
חרובים, שכחה,äçëLאו  דין להם יש  –GLeäLäçëL ïðéà ÄÀÈÀÈÅÈÄÀÈ

שכחה. דין  להם אין וחרובים זיתים צבורי שלושה –éðöä éðLÀÅËÀÅ
ïzLô, פשתן קני –äçëL כאן שהמדובר  מדייקים, המפרשים – ÄÀÈÄÀÈ

בו  שייך  לא פשתן  שאר  אבל  לאכילה, ראוי והוא הפשתן כשהזריע
פשתן,GLeäL,(הרא"ש )שכחה הוצני  –äçëL ïðéàהזכיר – ÀÈÅÈÄÀÈ

וירק. אילן, פירות תבואה, זה: דין  נוהג שבהם מינים שלושה התנא
עוסקים  אנו  בהם שהרי  לכולם, והקדימם תבואה, היינו "עומרים"

"ושכחת בעומרים: נאמר  שכחה שדין משום ועוד , בשדה".xnerכאן;
לענין  שגם משום שניהם והזכיר  אילן , פירות היינו וחרובים" "זיתים

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyy wxt d`t zkqn

ÂBçëLe íéúàñ Ba LiL øîòä–äçëL Bðéà;íéúàñ íäáe íéøîò éðL–ìàéìîb ïaøøîBà:úéaä ìòáì; ¨Ÿ¤¤¤¨©¦§¨¥¦§¨§¥¢¨¦¨¤¨©¦©¨©§¦¥¥§©©©©¦
íéîëçåíéøîBà:íéiðòì.øîàìàéìîb ïaø:úéaä ìòa ìL çk été íéøîòä áøî éëå,Bçk òøeä Bà?eøîà ©£¨¦§¦¨£¦¦¨©©¨©§¦¥§¦¥Ÿ¨¢¨¦ª¦Ÿ©¤©©©©¦©Ÿ¨§

Bì:Bçk été.íäì øîà:BçëLe íéúàñ Báe ãçà øîò àeäL ïîæa íà äîe,äçëL Bðéà,íäáe íéøîò éðL ª¦Ÿ¨©¨¤¨¦¦§©¤Ÿ¤¤¨¨©¦§¨¥¦§¨§¥¢¨¦¨¤
íéúàñ,äçëL eäé àHL ïéã Bðéà?Bì eøîà:àG;Léãâk àeäL ãçà øîòa zøîà íà,íéøîò éðLa øîàz ¨©¦¥¦¤§¦§¨¨§¦¨©§¨§Ÿ¤¤¨¤§¨¦Ÿ©¦§¥¢¨¦

úBëéøëk ïäL? ¤¥¦§¦
Êíéúàñ da LiL äî÷,dçëLe–äçëL dðéà;íéúàñ da ïéà,íéúàñ úBNòì äéeàø àéä ìáà,elôà ¨¨¤¤¨¨©¦§¨¨¥¨¦§¨¥¨¨©¦£¨¦§¨©£¨©¦£¦

çôè ìL àéä–íéøBòN ìL äåðò àéä elàk dúBà ïéàBø. ¦¤Ÿ©¦¨§¦¦£¨¨¤§¦

e.dgky epi` miz`q ea yiy xnerdáéúëã(íù)íéúàñ ìù äæ àöé ,åôúë ìò åúåà úàùìå úçàë åìåë åäéáâäì ìåëé äúàù øîåò ,åúç÷ì áåùú àì
:úçàë åìåë äéáâäì ìåëé äúà éàù.egk dti el exn`:äçëù ïðéà ùìù äçëù íéúù ïðéøîàãë.yicbk `edy cg` xnera zxn` m` `làåä ïéã

:ùéãâá äçëù êééù ïéàå ùéãâë àåäù éðôî ,äçëù äéäé àì íéúàñ åá ùéù ãçà øîåòù.mixnr ipya xn`z:íéðè÷ íéøîò øàù åîë íäù.zekixkk
:úåðè÷ úåãåâàë

f.dgky epi` dgkye miz`q da yiy dnwäðéà íéúàñ äá ùéù äî÷ óà äçëù åðéà íéúàñ åá ùéù øîåò äî ,øîåò úçëùî äî÷ úçëù ïðéôìéã
áéúëã àø÷î äì ïðéôìé äî÷ úçëùå äçëù(íù):äî÷ úçëù úåáøì ,äãùá øîåò úçëùå.gtehäî÷áå .ï"àáìéâ éáøòá åì ïéøå÷å ,ãàî ÷ã úéðè÷ ïéî

éàåø ä"ôàå ,çôåèë úå÷ã åùòðå åôãúùðù éøééà íéøåòù ìùïäá äéäé íéøåòù øàùë íéñâ ïúåà áåùçðùë íàå ,íéøåòù øàùë íéñâ ïä åìéàë íúåà í
íéøåòùá àìà ,íéñâä íéøåòùë íä åìéàë åáùçé ùîî çôåè ìùã ùøôì ïéàå .äçëù éåä àì ,íéúàñ íäá ïéà úåôåãù íäù åéùëòù ô"òà íéúàñ

:úåàìî ïä åìéàë úåôåãùä úà íéàåø éîìùåøéá ïðéøîà éëäã ,çôåèë åùòðå åôãúùðù.mixery ly deprøéâøâ øîåìë ú"éáá äáðò åîë å"éåá äåðò

`xephxa yexit

הפסקה  לענין  האילנות שאר  מכל  שונים שהם במה הם דומים פאה
חידוש, להשמיענו התנא ובא ירק, היינו "פשתן" ד). ב, למעלה (עיין 

שכחה דין בו שיהא אפשר הפשתן שם")שאף אנשי éðLÀÅ.("תוספות 
íéøbøâ,ענבים של  –èøt נקרא "לקט" בתבואה שנקרא מה – ÇÀÀÄÆÆ

שנאמר "פרט", י):בענבים יט , ובאה hxte"(ויקרא תלקט"; לא כרמך 

להם  יש  הבצירה בשעת ענבים גרגרי שני נפלו שאם ללמד  המשנה
פרט, GLeèøtדין ïðéà äL שנפלו ענבים גרגרי  שלושה אבל – ÀÈÅÈÆÆ

פרט. דין להם אין è÷ìכאחד ,íéìaL ézL בשעת נשרו אם – ÀÅÄÃÄÆÆ
לקט, דין להם יש  שיבולים שתי GLåè÷ìהקצירה ïðéà Lאבל – ÀÈÅÈÆÆ

השד לבעל ושייכות לקט אינן כאחד  שנשרו שיבולים elàÅה.שלש 
ìlä úéa éøáãk עניים במתנות שנאמר  בירושלמי , מבואר  וטעמם – ÀÄÀÅÅÄÅ

י): יט , הרי(ויקרא לגר, ואחד  לעני אחד אותם", תעזוב ולגר  "לעני 
ïlkשניים. ìòå, במשנתנו שנימנו אלה כל  על –éànL úéa ÀÇËÈÅÇÇ

GL :íéøîBàúéaä ìòáì äòaøàå ,íéiðòì äL למדים שהם – ÀÄÀÈÈÂÄÄÀÇÀÈÈÀÇÇÇÇÄ
הכתוב כ):מן  כד, שלושה (דברים הרי  יהיה", ולאלמנה ליתום "לגר

"עני" בשם כלולים ואלמנה" ש"יתום סוברים הלל בית ברם, לעניים.
כאחד ונחשבים הקודם (ירושלמי).שבפסוק
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באה  שכחה" אינם שלושה שכחה, עומרים "שני  הקודמת: במשנה שלמדנו לאחר 
שכחה. אינו אחד  עומר  וגם שיש  ללמד, משנתנו 

íéúàñ Ba LiL øîòä,( ליטר (כ -26 קבים עשר שנים –BçëLe ÈÙÆÆÆÈÇÄÀÈ
סאתים, בני העומרים שכל פי על  אף בשדה, הבית בעל  –BðéàÅ

äçëLונאמר כגדיש , שהוא במשנתנו, להלן  הטעם כמבואר (דברים – ÄÀÈ
יט ): גדישכד, ולא עומר ", הטעם,(ירושלמי)."ושכחת מבארים ויש
ידך(שם ):שכתוב לפשוט יכול שאתה עומר  – לקחתו " תשוב "לא

כך כל גדול  שהוא סאתים בו  שיש  עומר  יצא שכחה, הוא וליטלו
שכחה אינו  ולקחתו היד את לפשוט אפשר בברטנורא (ירושלמי).שאי

אותו  ולשאת כאחד כולו להגביהו יכול שאתה עומר הלשון : מובא
כאחד כולו להגביהו  יכול אתה שאי סאתים של עומר  יצא הכתף, על 

הר"ש ) íéúàñ.(ספרי; íäáe íéøîò éðLשני בשדה נשכחו אם – ÀÅÃÈÄÈÆÈÇÄ
י יחד  ובשניהם סאתים,עומרים ìòáìש :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÀÇÇ

úéaäאחד עומר כדין שכחה, שאינם הבית, לבעל  שייכים הם – ÇÇÄ
סאתיים, בו  íéiðòìשיש :íéøîBà íéîëçå להם שכחה דין  – ÇÂÈÄÀÄÈÂÄÄ
לעניים. çkושייכים été íéøîòä áøî éëå :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÀÄÅÙÈÃÈÄËÄÙÇ

Bçk òøeä Bà úéaä ìòa ìL–gek iteiכלומר כוחו , יפה היינו  ÆÇÇÇÇÄÇÙ

לרעתו? או  הבית בעל לטובת הוא בשכחה העומרים ריבוי  eøîàÈÀהאם
Bçk été :Bì,שכחה עומרים "שני  שנינו : שהרי כוחו, יפה – ËÄÙ

שכחה". אינם íäìושלושה øîà: גמליאל רבן  –ïîæa íà äîe ÈÇÈÆÈÄÄÀÇ
äçëL Bðéà ,BçëLe íéúàñ Báe ãçà øîò àeäL כמו – ÆÙÆÆÈÈÇÄÀÈÅÄÀÈ

למעלה, eäéששנינו àHL ïéã Bðéà ,íéúàñ íäáe íéøîò éðLÀÅÃÈÄÈÆÈÇÄÅÄÆÀ
äçëL? וחומר קל  אינו כלום –Bì eøîà:חכמים –àG אין – ÄÀÈÈÀ

וחומר . קל  ãçàזה øîòa zøîà íà שאין סאתים, בו  שיש  – ÄÈÇÀÈÀÙÆÆÈ
שכחה, דין  Léãâkלו àeäL ולא בעומר  אלא אינו  שכחה ודין – ÆÀÈÄ

לעיל, שבארנו  כמו íéøîòבגדיש , éðLa øîàzלומר אתה רוצה – ÙÇÄÀÅÃÈÄ
שכחה, דין אין סאתים בהם שיש  עמרים בשני úBëéøëkשגם ïäLÆÅÄÀÄ

כשנ  כלומר  קטנות, שיבולים כאגודות בהם – שיש קטנים עומרים י 

dklddשכחה! oke בשניהם שיש  פי  על  אף עומרים, שני  שכח שאם ,
שכחה  שהן  לי  ייראה "וכן הרמב"ם: ומוסיף שכחה; אלו הרי סאתיים

מסאתים" יותר בשניהם היה יח )אפילו ה , עניים מתנות  .(הל'
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מלקצור  קמה שהשוכח דהיינו בעומרים, כמו בקמה נוהג שכחה שדין הזכרנו  כבר 
יט): כד, (דברים בשכחה שנאמר ממה זה ולמדים מלאסוף, עומר כשוכח דינו

עומר מהתחלת dcya"ושכחת למדים ויש קמה. לרבות באה "בשדה" שתיבת ,"
" (שם): בשכחה האמור jcyaהכתוב jxivw xevwz ik שכחת לרבות – ושכחת"

כפי סאתים, לענין עומר שכחת כדין קמה שכחת שדין  ללמד  באה משנתנו  קמה.
הקודמת. במשנה ששנינו

dçëLe ,íéúàñ da LiL äî÷ שבשעה כלומר מלקצרה, – ÈÈÆÆÈÈÇÄÀÈÈ
סאתים, בת היא שקמתה חלקה שכח שדהו äçëLשקצר dðéà– ÅÈÄÀÈ

אין  סאתים בו שיש  עומר מה עומר, משכחת קמה שכחת שלמדים
סאתים  בה שיש  קמה אף הקודמת, במשנה ששנינו כמו  שכחה, דין  לו 

שכחה; דין לה íéúàñאין  da ïéà מלקצרה ששכח בקמה אם – ÅÈÈÇÄ
הן, שדופות שהשבלים כגון  סאתים, úBNòìאין äéeàø àéä ìáàÂÈÄÀÈÇÂ

íéúàñ,סאתיים לגדל  היא ראויה כתיקונה בשנה –àéä elôà ÈÇÄÂÄÄ
çôè ìL–,gteh lyk עכשיו ששכח הקמה אם אפילו כלומר  ÆÙÇ

מאד, דק אפונה מין שהוא טופח, כגרעיני ודקים צנומים גרעיניה
äåðò àéä elàk dúBà ïéàBøכמו –dapr,(ב א, למעלה (עיין ÄÈÀÄÄÂÈÈ

בשלים, גרגרים íéøBòNוהיינו ìLלפי ואם וגסים, מלאים שהם – ÆÀÄ
את  "רואין  כותב: הרמב"ם שכחה. אינה סאתיים, בה יש זה אומדן

כאילו  השדופות ואת וארוכות, בריאות הן  כאילו הדקות השיבולים
סאתיים  לעשות זה אומדן לפי הקמה ראויה היתה ואם מלאות, הן

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéøîò éðL–äçëL,GLeäçëL ïðéà äL.ïéáeøçå íéúéæ éøeaö éðL–äçëL,GLeäçëL ïðéà äL.éðL §¥¢¨¦¦§¨§¨¥¨¦§¨§¥¦¥¥¦§¨¦¦§¨§¨¥¨¦§¨§¥
ïzLô éðöä–äçëL,GLeäçëL ïðéà äL.íéøbøâ éðL–èøt,eGLèøt ïðéà äL.íéìaL ézL–è÷ì, ª§¥¦§¨¦§¨§¨¥¨¦§¨§¥©§§¦¤¤§¨¥¨¤¤§¥¦¢¦¤¤

GLåè÷ì ïðéà L.éøáãk elàìlä úéa.ïlk ìòåéànL úéaíéøîBà:GLíéiðòì äL,úéaä ìòáì äòaøàå. §¨¥¨¤¤¥§¦§¥¥¦¥§©ª¨¥©©§¦§¨¨£¦¦§©§¨¨§©©©©¦

d.ozyt ipved:ïéöåä åîë ãîåòù ,éðöåä àø÷ð äãùä ïî ïúùôä ø÷òðù åîë.mixbxb ipy:íéáðò.d"a ixack el`áéúëã íåùî åäééîòèå(èé àø÷éå)
áéúëã .úéáä ìòáì äòáøàå íééðòì äùìù éøîà éàîù úéáå .íéðù éøä ,øâì ãçå éðòì ãç ,íúåà áåæòú øâìå éðòì(ãë íéøáã),äéäé äðîìàìå íåúéì øâì

:íééðòì äùìù éøä

`xephxa yexit

לשוב, צריך  הוא חבירו, ששכח העומר את לקחת ירצה מהם אחד 
לקחתו" תשוב "לא בו  קוראים משנה")אנו "כסף  úàåÀÆ.(רמב"ם ;

äçëL Bðéà íäéøçàlL לאחריהם שהניחו האמצעי העומר – ÆÀÇÂÅÆÅÄÀÈ
אותו  יעמר  שהוא חבירו , על  אחד  כל  שסמך  לפי שכחה, דין  בו  אין 

לצד זה השורה, מאמצע המעמרים שבשניים מכאן  שכחה. זה ואין
הוא באמצע שמניחים העומר דרום, לצד  וזה zexeydצפון y`x שאין

שכתוב  שורות, ראשי בענין הטעם מבואר  בירושלמי שכחה. דין  לו 

יט ):בשכחה כד, "מה (דברים ודרשו: ושכחת", קצירך... תקצור  "כי 
בו  יש לקצור שהתחלת ממקום כלומר שוכח"... אתה קוצר  שאתה

לעמר שמתחיל ממקום אלא שכחה חשוב אין  בעימור וכן שכחה, דין
והניח  השני, בעומר  לעמר  והתחיל  עומרים, של  שורה יש שאם ואילך,

שכחה  דין  בו אין ושכחו , וחזר  לקחת בדעתו  שהיה השורה ראש

ìéçúäL.(ר"ש ) ãéçé,לעמר –äøeMä Làøî,העומרים של  – ÈÄÆÄÀÄÅÙÇÈ
åéðôì çëLå,לפניו השורה בסוף עומר ששכח כלומר  –åéøçàìe ÀÈÇÀÈÈÀÇÂÈ

ושכחו, העומרים אחד על שדילג כלומר –äçëL Bðéà åéðôlLÆÀÈÈÅÄÀÈ
עבר לא שעדיין לפי  לקחתו", תשוב "לא בו  קוראים אנו שאין –
שביחיד ומכאן מכן . לאחר  מניחו  והוא שכחו שלא לומר ואפשר ממנו 

שבסוף העומר  אף שורה, השורה"המעמר "ראש חשוב לפניו השורה
שכחה. בו äçëLשאין  åéøçàlLå א עליו – שדילג העומר בל ÀÆÀÇÂÈÄÀÈ

שכחה, הוא הרי  áeLz"ושכחו, ìá"a àeäL éðtî שאנו – ÄÀÅÆÀÇÈ
לקחתו". תשוב "לא בו  ììkäקוראים äæ:שכחה בדיני  –ìk ÆÇÀÈÈ

"áeLz ìá"a àeäL בו ייזכר  שאם באופן ששכחו  עומר כל  – ÆÀÇÈ
לקחתו", תשוב "לא הלאו על  ויעבור אליו לשוב יצטרך לקחתו וירצה

äçëL; לקחתו ואסור  שכחה זה הרי  –"áeLz ìa"a BðéàLå ÄÀÈÀÆÅÀÇÈ
יעבור לא לקחתו ויבוא בו ייזכר  שאם באופן  ששכחו  העומר  אבל  –

כפי לפניו, ושכח שורה המעמר ביחיד כגון  תשוב", "לא הלאו  על 
לעיל , äçëLשביארנו  Bðéà.שכחה דין לו  אין  – ÅÄÀÈ

וענין ענין בכל  שצויין (כפי אחדים מפרשים פי על ו ֿד  ג  משניות בארנו 
ענייניה  ולהסבר המשנה לשון  לפשט הקרובים הפירושים העדפת תוך  למעלה),

אלו  משניות בפירוש במפרשים נאמרו  שונות דעות ברם, (oiirבירושלמי.
.("aeh mei zetqez"

y"xd itlמשנתנו באה פירושו , פי על  ביאורנו  שרוב משאנץ), שמשון (רבנו
אמנם  באה הרישא ג. שבמשנה הראשונים העניינים שני את לפרש ד ) (משנה
שביארנו, כמו השורה", מאמצע שהתחילו  ב"שניים שורות" "ראשי לפרש
שכנגדו "עומר  ענין לפרש באה השורה", מראש שהתחיל "יחיד  הסיפא ואילו

לשונו: וכך  dxeyd"מוכיח", y`xn ligzdy cigi" שורות עשר כאן שיש כגון –
מראש  והתחיל היחיד  ובא הקודמת), במשנה הציור (כפי  עומרים... עשרה של 
אחד עומר  השורה באותה והעביר  התחיל אם לדרום, מצפון הראשונה השורה

(cg` xner lr blic)ב"בל והריהו לאחריו  שהניחו שכחה, זה הרי ושכחו,
שלא  לפניו , דהיינו השורה, בסוף שניים או אחד שכח אם אבל  תשוב".
שכחה, זה אין  שנייה, לשורה לו חזר אלא מהם), עבר  שלא (כלומר  העבירם
שחזר שמה לקחתו ", תשוב "לא בו  קוראים אנו אין העבירם שלא שכיון
יכולות  העומרים ששורות מכיון  תשוב", "לא משום בזה אין  השנייה לשורה

לעיל: ששנינו וזהו  למערב". ממזרח ecbpkyלהימנות xnerdgiken שלא עליו
אחר  בענין ליחשב השורות שיכולות oipraיישכח, zncewd dpyna epxe`ia oiir)

`idy epx`a epzpyn ly `tiqa o`ke ;`ztqezd oeyl it lr Ð zvwna dpey `edy ,df
.("zexey iy`x" oipr xe`al jynd

m"anxd:פירושו וכך אחרת, בדרך אלו  משניות שתי  Ðמפרש zexey iy`x
Ð giken ecbpky xnerdשכנגדו חבירו  עומרים, של  שורה בראש עומר  נשכח אם

שורה  ראש אין הרמב"ם שלפי  כלומר  שכחה, אינו  או  שכחה הוא אם מוכיח
עליו. מוכיח שכנגדו  העומר  כן  אם אלא משכחה פטור שורה סוף xnerdאו

dgky epi`y micen ,egkye xird l` ekiledl ea wifgdyהלל בית מודים בזה –
בשלושה  עוסקת אינה שמשנתנו  הרמב"ם, פירוש לפי נמצא שכחה. שאינו 
ותיבת  בלבד; עניינים בשני אלא הר "ש), פי  (על שביארנו  כמו  עניינים,
מכאן העיר ". אל להוליכו בו  שהחזיק "העומר על אלא מוסבה אינה "מודים"

הרמב"ם של  פירושו על  שונות dpey`x").קושיות dpyn" ;"dnly zk`ln" oiir)

כוללת  אינה ג שמשנה מפרש, מווילנא) אליהו  רבי (הגאון  הגר"א גם אמנם
המשנה, כל על  "מודים" תיבת מוסבה פירושו לפי  אבל עניינים, שני  אלא
שהחזיק  העומר וכן מוכיח שכנגדו שהעומר  שורות ראשי הוא: פירושו שכן
שכחה. שאינו הלל  בית מודים מאלו אחד בכל  – ושכחו העיר אל להוליכו  בו 

c dpyn"השורה מאמצע שהתחילו  "שניים שהרישא הרמב"ם לפי מתפרשת
עוסקת  הסיפא ואילו מוכיח", שכנגדו העומר  שורות "ראשי  ענין  לבאר באה

בכלל. שכחה בענין

`xephxan axd הרישא לא – ד במשנה אבל כהרמב"ם, ג  משנה אמנם מפרש
"יחיד – הסיפא אלא מוכיח", שכנגדו העומר  שורות "ראשי ענין  מפרשת
אחר. בדין עוסקת הרישא ואילו הר "ש). (כפירוש השורה" מראש שהתחיל 

`"xbd itlמוכ שכנגדו  שהעומר שורות "ראשי  ענין לפרש ד משנה כל יח",באה
בקמה: המשנה את מבאר dgky"והוא epi` mdixg`ly ...eligzdy miipy"שכן –

בכדי לסימן , אחת שורה עושים לקצור, מתחילים כששניים לעשות, הדרך 
שכנגדו שהעומר שכחה, אינו  לאחריהם הלכך לקצור; התחילו מהיכן  שידעו 

אבל  שורה... לעשות שבדעתם ligzdy...מוכיח cigiשלאחריו להיפך, זה הרי
הקצירה  ממלאכת עצמו את כשמונע שדרכו  שכחה), (אינו  ולפניו  שכחה...
ודעתו שם, משאיר  הראשונה ובסוף חדשה, שורה מתחילת ומתחיל  הולך אזי

למערב. ממזרח אחת, שורה שם llkd...לעשות dfדרכו אין שאם פירוש: –
שכנגדו עומר ואין שכחה, וזה תשוב", ב"בל הוא הרי  ועשה, כך לעשות
בדבר אלא מוכיח" שכנגדו "עומר מועיל  ולא עוד , שם שמשייר אף מוכיח,

לעשות `edil").שדרכו  zepy")
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המשנה  מוסיפה כן שכחה. להיות יכולים עומרים כמה ללמד , באה זו  משנה

ופרט. לקט שיעור ללמדנו 

íéøîò éðL,לזה זה סמוכים בשדה, שנשכחו –äçëL,הם – ÀÅÃÈÄÄÀÈ
לעניים, עומרים,GLeäLושייכים –äçëL ïðéà דין להם אין – ÀÈÅÈÄÀÈ

כגדיש  חשובים ששלושה לפי הטעם, מבארים יש (רשב"ם ;שכחה.

יראים") ïéáeøçå."ספר  íéúéæ éøeaö éðL זיתים ערימות שתי  – ÀÅÄÅÅÄÀÈÄ
חרובים, שכחה,äçëLאו  דין להם יש  –GLeäLäçëL ïðéà ÄÀÈÀÈÅÈÄÀÈ

שכחה. דין  להם אין וחרובים זיתים צבורי שלושה –éðöä éðLÀÅËÀÅ
ïzLô, פשתן קני –äçëL כאן שהמדובר  מדייקים, המפרשים – ÄÀÈÄÀÈ

בו  שייך  לא פשתן  שאר  אבל  לאכילה, ראוי והוא הפשתן כשהזריע
פשתן,GLeäL,(הרא"ש )שכחה הוצני  –äçëL ïðéàהזכיר – ÀÈÅÈÄÀÈ

וירק. אילן, פירות תבואה, זה: דין  נוהג שבהם מינים שלושה התנא
עוסקים  אנו  בהם שהרי  לכולם, והקדימם תבואה, היינו "עומרים"

"ושכחת בעומרים: נאמר  שכחה שדין משום ועוד , בשדה".xnerכאן;
לענין  שגם משום שניהם והזכיר  אילן , פירות היינו וחרובים" "זיתים

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂBçëLe íéúàñ Ba LiL øîòä–äçëL Bðéà;íéúàñ íäáe íéøîò éðL–ìàéìîb ïaøøîBà:úéaä ìòáì; ¨Ÿ¤¤¤¨©¦§¨¥¦§¨§¥¢¨¦¨¤¨©¦©¨©§¦¥¥§©©©©¦
íéîëçåíéøîBà:íéiðòì.øîàìàéìîb ïaø:úéaä ìòa ìL çk été íéøîòä áøî éëå,Bçk òøeä Bà?eøîà ©£¨¦§¦¨£¦¦¨©©¨©§¦¥§¦¥Ÿ¨¢¨¦ª¦Ÿ©¤©©©©¦©Ÿ¨§

Bì:Bçk été.íäì øîà:BçëLe íéúàñ Báe ãçà øîò àeäL ïîæa íà äîe,äçëL Bðéà,íäáe íéøîò éðL ª¦Ÿ¨©¨¤¨¦¦§©¤Ÿ¤¤¨¨©¦§¨¥¦§¨§¥¢¨¦¨¤
íéúàñ,äçëL eäé àHL ïéã Bðéà?Bì eøîà:àG;Léãâk àeäL ãçà øîòa zøîà íà,íéøîò éðLa øîàz ¨©¦¥¦¤§¦§¨¨§¦¨©§¨§Ÿ¤¤¨¤§¨¦Ÿ©¦§¥¢¨¦

úBëéøëk ïäL? ¤¥¦§¦
Êíéúàñ da LiL äî÷,dçëLe–äçëL dðéà;íéúàñ da ïéà,íéúàñ úBNòì äéeàø àéä ìáà,elôà ¨¨¤¤¨¨©¦§¨¨¥¨¦§¨¥¨¨©¦£¨¦§¨©£¨©¦£¦

çôè ìL àéä–íéøBòN ìL äåðò àéä elàk dúBà ïéàBø. ¦¤Ÿ©¦¨§¦¦£¨¨¤§¦

e.dgky epi` miz`q ea yiy xnerdáéúëã(íù)íéúàñ ìù äæ àöé ,åôúë ìò åúåà úàùìå úçàë åìåë åäéáâäì ìåëé äúàù øîåò ,åúç÷ì áåùú àì
:úçàë åìåë äéáâäì ìåëé äúà éàù.egk dti el exn`:äçëù ïðéà ùìù äçëù íéúù ïðéøîàãë.yicbk `edy cg` xnera zxn` m` `làåä ïéã

:ùéãâá äçëù êééù ïéàå ùéãâë àåäù éðôî ,äçëù äéäé àì íéúàñ åá ùéù ãçà øîåòù.mixnr ipya xn`z:íéðè÷ íéøîò øàù åîë íäù.zekixkk
:úåðè÷ úåãåâàë

f.dgky epi` dgkye miz`q da yiy dnwäðéà íéúàñ äá ùéù äî÷ óà äçëù åðéà íéúàñ åá ùéù øîåò äî ,øîåò úçëùî äî÷ úçëù ïðéôìéã
áéúëã àø÷î äì ïðéôìé äî÷ úçëùå äçëù(íù):äî÷ úçëù úåáøì ,äãùá øîåò úçëùå.gtehäî÷áå .ï"àáìéâ éáøòá åì ïéøå÷å ,ãàî ÷ã úéðè÷ ïéî

éàåø ä"ôàå ,çôåèë úå÷ã åùòðå åôãúùðù éøééà íéøåòù ìùïäá äéäé íéøåòù øàùë íéñâ ïúåà áåùçðùë íàå ,íéøåòù øàùë íéñâ ïä åìéàë íúåà í
íéøåòùá àìà ,íéñâä íéøåòùë íä åìéàë åáùçé ùîî çôåè ìùã ùøôì ïéàå .äçëù éåä àì ,íéúàñ íäá ïéà úåôåãù íäù åéùëòù ô"òà íéúàñ

:úåàìî ïä åìéàë úåôåãùä úà íéàåø éîìùåøéá ïðéøîà éëäã ,çôåèë åùòðå åôãúùðù.mixery ly deprøéâøâ øîåìë ú"éáá äáðò åîë å"éåá äåðò

`xephxa yexit

הפסקה  לענין  האילנות שאר  מכל  שונים שהם במה הם דומים פאה
חידוש, להשמיענו התנא ובא ירק, היינו "פשתן" ד). ב, למעלה (עיין 

שכחה דין בו שיהא אפשר הפשתן שם")שאף אנשי éðLÀÅ.("תוספות 
íéøbøâ,ענבים של  –èøt נקרא "לקט" בתבואה שנקרא מה – ÇÀÀÄÆÆ

שנאמר "פרט", י):בענבים יט , ובאה hxte"(ויקרא תלקט"; לא כרמך 

להם  יש  הבצירה בשעת ענבים גרגרי שני נפלו שאם ללמד  המשנה
פרט, GLeèøtדין ïðéà äL שנפלו ענבים גרגרי  שלושה אבל – ÀÈÅÈÆÆ

פרט. דין להם אין è÷ìכאחד ,íéìaL ézL בשעת נשרו אם – ÀÅÄÃÄÆÆ
לקט, דין להם יש  שיבולים שתי GLåè÷ìהקצירה ïðéà Lאבל – ÀÈÅÈÆÆ

השד לבעל ושייכות לקט אינן כאחד  שנשרו שיבולים elàÅה.שלש 
ìlä úéa éøáãk עניים במתנות שנאמר  בירושלמי , מבואר  וטעמם – ÀÄÀÅÅÄÅ

י): יט , הרי(ויקרא לגר, ואחד  לעני אחד אותם", תעזוב ולגר  "לעני 
ïlkשניים. ìòå, במשנתנו שנימנו אלה כל  על –éànL úéa ÀÇËÈÅÇÇ

GL :íéøîBàúéaä ìòáì äòaøàå ,íéiðòì äL למדים שהם – ÀÄÀÈÈÂÄÄÀÇÀÈÈÀÇÇÇÇÄ
הכתוב כ):מן  כד, שלושה (דברים הרי  יהיה", ולאלמנה ליתום "לגר

"עני" בשם כלולים ואלמנה" ש"יתום סוברים הלל בית ברם, לעניים.
כאחד ונחשבים הקודם (ירושלמי).שבפסוק
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באה  שכחה" אינם שלושה שכחה, עומרים "שני  הקודמת: במשנה שלמדנו לאחר 
שכחה. אינו אחד  עומר  וגם שיש  ללמד, משנתנו 

íéúàñ Ba LiL øîòä,( ליטר (כ -26 קבים עשר שנים –BçëLe ÈÙÆÆÆÈÇÄÀÈ
סאתים, בני העומרים שכל פי על  אף בשדה, הבית בעל  –BðéàÅ

äçëLונאמר כגדיש , שהוא במשנתנו, להלן  הטעם כמבואר (דברים – ÄÀÈ
יט ): גדישכד, ולא עומר ", הטעם,(ירושלמי)."ושכחת מבארים ויש
ידך(שם ):שכתוב לפשוט יכול שאתה עומר  – לקחתו " תשוב "לא

כך כל גדול  שהוא סאתים בו  שיש  עומר  יצא שכחה, הוא וליטלו
שכחה אינו  ולקחתו היד את לפשוט אפשר בברטנורא (ירושלמי).שאי

אותו  ולשאת כאחד כולו להגביהו יכול שאתה עומר הלשון : מובא
כאחד כולו להגביהו  יכול אתה שאי סאתים של עומר  יצא הכתף, על 

הר"ש ) íéúàñ.(ספרי; íäáe íéøîò éðLשני בשדה נשכחו אם – ÀÅÃÈÄÈÆÈÇÄ
י יחד  ובשניהם סאתים,עומרים ìòáìש :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÀÇÇ

úéaäאחד עומר כדין שכחה, שאינם הבית, לבעל  שייכים הם – ÇÇÄ
סאתיים, בו  íéiðòìשיש :íéøîBà íéîëçå להם שכחה דין  – ÇÂÈÄÀÄÈÂÄÄ
לעניים. çkושייכים été íéøîòä áøî éëå :ìàéìîb ïaø øîàÈÇÇÈÇÀÄÅÀÄÅÙÈÃÈÄËÄÙÇ

Bçk òøeä Bà úéaä ìòa ìL–gek iteiכלומר כוחו , יפה היינו  ÆÇÇÇÇÄÇÙ

לרעתו? או  הבית בעל לטובת הוא בשכחה העומרים ריבוי  eøîàÈÀהאם
Bçk été :Bì,שכחה עומרים "שני  שנינו : שהרי כוחו, יפה – ËÄÙ

שכחה". אינם íäìושלושה øîà: גמליאל רבן  –ïîæa íà äîe ÈÇÈÆÈÄÄÀÇ
äçëL Bðéà ,BçëLe íéúàñ Báe ãçà øîò àeäL כמו – ÆÙÆÆÈÈÇÄÀÈÅÄÀÈ

למעלה, eäéששנינו àHL ïéã Bðéà ,íéúàñ íäáe íéøîò éðLÀÅÃÈÄÈÆÈÇÄÅÄÆÀ
äçëL? וחומר קל  אינו כלום –Bì eøîà:חכמים –àG אין – ÄÀÈÈÀ

וחומר . קל  ãçàזה øîòa zøîà íà שאין סאתים, בו  שיש  – ÄÈÇÀÈÀÙÆÆÈ
שכחה, דין  Léãâkלו àeäL ולא בעומר  אלא אינו  שכחה ודין – ÆÀÈÄ

לעיל, שבארנו  כמו íéøîòבגדיש , éðLa øîàzלומר אתה רוצה – ÙÇÄÀÅÃÈÄ
שכחה, דין אין סאתים בהם שיש  עמרים בשני úBëéøëkשגם ïäLÆÅÄÀÄ

כשנ  כלומר  קטנות, שיבולים כאגודות בהם – שיש קטנים עומרים י 

dklddשכחה! oke בשניהם שיש  פי  על  אף עומרים, שני  שכח שאם ,
שכחה  שהן  לי  ייראה "וכן הרמב"ם: ומוסיף שכחה; אלו הרי סאתיים

מסאתים" יותר בשניהם היה יח )אפילו ה , עניים מתנות  .(הל'

i y i l y m e i
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מלקצור  קמה שהשוכח דהיינו בעומרים, כמו בקמה נוהג שכחה שדין הזכרנו  כבר 
יט): כד, (דברים בשכחה שנאמר ממה זה ולמדים מלאסוף, עומר כשוכח דינו

עומר מהתחלת dcya"ושכחת למדים ויש קמה. לרבות באה "בשדה" שתיבת ,"
" (שם): בשכחה האמור jcyaהכתוב jxivw xevwz ik שכחת לרבות – ושכחת"

כפי סאתים, לענין עומר שכחת כדין קמה שכחת שדין  ללמד  באה משנתנו  קמה.
הקודמת. במשנה ששנינו

dçëLe ,íéúàñ da LiL äî÷ שבשעה כלומר מלקצרה, – ÈÈÆÆÈÈÇÄÀÈÈ
סאתים, בת היא שקמתה חלקה שכח שדהו äçëLשקצר dðéà– ÅÈÄÀÈ

אין  סאתים בו שיש  עומר מה עומר, משכחת קמה שכחת שלמדים
סאתים  בה שיש  קמה אף הקודמת, במשנה ששנינו כמו  שכחה, דין  לו 

שכחה; דין לה íéúàñאין  da ïéà מלקצרה ששכח בקמה אם – ÅÈÈÇÄ
הן, שדופות שהשבלים כגון  סאתים, úBNòìאין äéeàø àéä ìáàÂÈÄÀÈÇÂ

íéúàñ,סאתיים לגדל  היא ראויה כתיקונה בשנה –àéä elôà ÈÇÄÂÄÄ
çôè ìL–,gteh lyk עכשיו ששכח הקמה אם אפילו כלומר  ÆÙÇ

מאד, דק אפונה מין שהוא טופח, כגרעיני ודקים צנומים גרעיניה
äåðò àéä elàk dúBà ïéàBøכמו –dapr,(ב א, למעלה (עיין ÄÈÀÄÄÂÈÈ

בשלים, גרגרים íéøBòNוהיינו ìLלפי ואם וגסים, מלאים שהם – ÆÀÄ
את  "רואין  כותב: הרמב"ם שכחה. אינה סאתיים, בה יש זה אומדן

כאילו  השדופות ואת וארוכות, בריאות הן  כאילו הדקות השיבולים
סאתיים  לעשות זה אומדן לפי הקמה ראויה היתה ואם מלאות, הן
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שכחה" אינה יט )ושכחה, ה , עניים  מתנות  שמדובר(הל' מפרשים, יש .

כשל דקות נעשו ושבליה שנשדפה, שעורים של בקמה במשנתנו 
הם  כאילו אותם רואים כן פי  על שאף ללמד , המשנה ובאה טופח,

טופח  של  בקמה לפרש  כלל  מסתבר  לא אבל  שעורים; כשאר  גסים
מוכח  וכן  שעורים, הם כאילו  שרואים חיטים, של  קמה או ממש ,

ברטנורא )מהירושלמי  כותב:(ר"ש; למשנתנו בפירושו הרמב"ם ואילו .
רואין  סאתים, ממנה יתאספו לא והמריחה הדישה שאחר  פי  על  "אף

השיבולים mixeryאותן  md eli`kיש וכאילו  גסים, גרגריהם אשר 
ההיא הקמה תהיה ולא סאתים, gtehבהם ly."שכחה
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משנה  באה עומר , שכחת כדין קמה שכחת שדין הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
שכחה. לענין לעומר  קמה בין  שיש  הבדל  על  ללמד זו 

äîwä,שכחה שלא –úìvî,שכחה מדין –øîòä úàהסמוך – ÇÈÈÇÆÆÆÈÙÆ
מלאספו , ששכח äîwäלה úàå,מלקצרה ששכח לה הסמוכה – ÀÆÇÈÈ

בשכחה שנאמר הטעם, מבואר  בירושלמי  שכחה. כד,שאינם (דברים

דין יט ): בו יש קציר  שסביבותיו עומר  – עומר" ושכחת תקצור ... "כי 
קמה, שסביבותיה קמה שכן  ומכל קמה. שסביבותיו  עומר ולא שכחה

שבקציר "שיבולת ב): (ה, למעלה שנינו וכבר שכחה. דין  לה שאין
נקצרת אם לקמה, מגיע הבית",וראשה בעל של  היא הרי הקמה, עם

מה  שם (עיין  אותה מצלת שבצידה שהקמה משום שכחה, שאינה
בלקט, אלא בשכחה שם מדובר  לא הרמב"ם לפי  שאמנם שבארנו ,
בירושלמי : אמרו  וכן בשכחה). שם מדובר  אחרים מפרשים לפי  אבל 

שבקציר "שיבולת ששנינו: כאותה הקמה? את שמצלת קמה איזו
אבל לקמה..."; מגיע שכחו,øîòäוראשה שלא –ìévî Bðéà– ÈÙÆÅÇÄ

שכחה, øîòäמדין  úà àG,שבצידו –äîwä úà àGå הסמוכה – ÆÈÙÆÀÆÇÈÈ
שכחה. הם הרי  נשכחו שאם úìvîלו , àéäL äî÷ àéä BæéàÅÄÈÈÆÄÇÆÆ

øîòä úà?ברישא ששנינו כפי  שכחה, מדין –äçëL dðéàL ìk ÆÈÙÆÈÆÅÈÄÀÈ
שכחה, דין לה שאין כל  –ãçà çì÷ elôàאחד קנה ואפילו  – ÂÄÆÇÆÈ

מציל. הוא הרי שכחו, שלא שיבולים של 

את שמצלת קמה היא "איזו נקטה שמשנתנו תמהים נקטה xnerdיש ולא ,"

ואמנם  שמצלת". קמה היא "איזו  סתם או  הקמה", ואת העומר  את "שמצלת

שנישנתה  הפיסקא לכל המשנה שכוונת פשוטה, בדרך זו  קושייה מיישבים יש

העומר את מצלת שהיא קמה היא איזו  כתוב: היה כאילו  ("ekezetqez'ברישא,

.("l`xyi zx`tz" ;"aeh mei נקטה דווקא שמשנתנו  לפרש, רוצים יש אבל 

xnerd","שמצלת z` קמה שכל  הוא ודאי שנשכחה הקמה הצלת שלגבי  לפי 

שלא  קמה ובין  שכחה, דין לה שאין  סאתיים, בה שיש קמה בין  אותה, מצלת

הצ  לגבי אבל אחד , קלח ואפילו  היא נשכחה "איזו  היא: בעייה העומר לת

קלח  אפילו  שכחה שאינה "כל התשובה: באה כך ועל העומר ? את שמצלת

שיש  פי על אף שנשכחה, קמה אבל כלל , נשכחה שלא קמה כלומר  – אחד "

שבצידה העומר את מצלת אינה שכחה, דין  לה ואין סאתיים ("zk`lnבה

.(sqedi x"xd 'gd mya "dnlyהמשנה מלשון  dgky"ברם, dpi`y lk":משמע

שיש  שכוחה קמה שגם ומכאן במשנה, שבארנו  כמו שכחה, דין  לה שאין  כל

אחדים מפרשים דעת וכן  הקמה. על כמו העומר על  מצלת סאתיים ("dpynבה

.(cere "my iyp` zetqez" ;"dpey`x
Ð miizpian dlhip `ly onfa ?"xnerd z` zlvn dnw exn` izni`" :epy `ztqeza

לזכירה, שכחה בין miizpianכלומר  dlhip m` la` הקמה שניטלה כלומר –
זו הרי  השכוח, בעומר  השדה בעל  שנזכר zlvn".קודם dpi`

i r i a x m e i
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סאתיים  בה שיש  הקמה וכן  סאתיים בו  שיש  שהעומר למדנו הקודמות במשניות
מחוברת  ותבואה תלושה שתבואה ללמד , באה משנתנו שכחה. דין להם אין
שתיהן נשכחו  ואם משכחה, להיפטר  לסאתיים מצטרפות אינן  לזו  זו הסמוכות

בירקות. וכן  האילן בפירות וכן שכחה; הן הרי 

äøe÷ò äàeáz äàñ,תלושה –äøe÷ò dðéàL äàñe שלא – ÀÈÀÈÂÈÀÈÆÅÈÂÈ
שתיהן , את ושכח לזו, זו הן וסמוכות ïìéàaנקצרה, ïëå בפירות – ÀÅÈÄÈ

אצל ומונחים תלושים מהם שסאה פירות, סאתיים שכח אם האילן,

נקטפו , שלא מחוברים, מהם וסאה íéìöaäåהאילן íeMäå– ÀÇÀÇÀÈÄ
מחוברים, וסאה תלושים מהם סאה בצלים, או שום שכח אם וכן כלומר

אלו  íéúàñìכל  ïéôøèöî ïðéà,שכחה יהיו  שלא –ìL àlà ÅÈÄÀÈÀÄÀÈÇÄÆÈÆ
iðòíä íé, להשמיענו אלו כל התנא ופירט שכחה. דין להם שיש  – ÂÄÄÅ

ובצלים", "שום ונקט ובירקות; האילן ובפירות בתבואה נוהג זה שדין 
מפרשים: ויש הירקות. בכל  הדין שהוא להודיענו  ירקות, מיני  שני 

milvade meyde מחוברים שניהם ואפילו בצלים, וסאה שום סאה –
מינים. כשני  שדינם לסאתיים, מצטרפים אינם תלושים, שניהם או

המחובר, את שכח ולא התלוש  את שכח שאם מדייקים, המפרשים
ששנינו  כמו  שבצידו , התלוש את מציל  שהמחובר  שכחה, זה אין 
התלוש את בשכח דווקא במשנתנו  שהמדובר  ומכאן הקודמת, במשנה

המחובר את תחילה ששכח או  שביארנו; כמו יחד, גם המחובר  ואת
וההלכה  הואיל התלוש , את תחילה שכח אם אבל התלוש . את כך  ואחר

אחר כששכח לפיכך שכחה, מדין התלוש את מציל  שהמחובר היא
שכחה  ואינם סאתיים, המחובר היה כאילו זה הרי המחובר, את גם כך

הירושלמי) בשם  éðòä.(ר "ש úeLø úàa íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÈÀÆÈÄ
òöîàa כגון עליו , רשות לעני שיש דבר לסאה סאה בין  שיש  – ÈÆÀÇ
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Èì äðzpL äàeázänìàì Bà úçL,íéìöaäå íeMä úBcâàå íeMä écâàa ïëå–äçëL ïäì ïéà.íéðeîhä ìëå §¨¤¦§¨§©©©£ª¨§¥©£ª¥©©£ª©§©§¨¦¥¨¤¦§¨§¨©§¦
õøàa,íéìöaäå íeMäå óelä ïBâk–äãeäé éaøøîBà:äçëL íäì ïéà;íéîëçåíéøîBà:äçëL íäì Lé. ¨¨¤§©§©§©§¨¦©¦§¨¥¥¨¤¦§¨©£¨¦§¦¥¨¤¦§¨
‡Èäìéla øöBwä,ønòîäå,àîeqäå–äçëL íäì Lé;ñbä ñbä úà ìBhì ïekúî äéä íàå,äçëL Bì ïéà. ©¥©©§¨§©§©¥§©¨¥¨¤¦§¨§¦¨¨¦§©¥¦¤©©©©¥¦§¨

øîà íà:ìhà éðà çëBL éðàM äî úðî ìò øöB÷ éðà éøä–äçëL Bì Lé. ¦¨©£¥£¦¥©§¨©¤£¦¥©£¦¤Ÿ¤¦§¨

i.zgyl dpzpy:äîäáì ìéëàäì äçì äãåòá øåö÷ì.dnel`líéîåìà íéîìàî åîë ,íéøçà íéøîåò äá øåñàì éãë øåö÷ì(æì úéùàøá):.meyd iceb`
:íéøçà íéîåù ïäá ãåâàì éãë ïè÷ìù ïéîåù.milvade meyd zeceb`eíéøæåçå úåðè÷ úåãåâà ïäî íéùåòù íéìöáå ïéîåù êøãã ,äçëù ïðéà ïçëù íà

ïðéøîàã ,äëàìî øîâ åðéàù íå÷îì øîòîë éåäã íåùî .äçëù ååä àìã øîà÷ úåðè÷ä ïúåà ìòå ,úçà äãåâàì úåðè÷ä åìàî ùù åà ùîçá íéãâåàå
:äçëù éåä àìã ùéãâ ÷øô óåñá ìéòì.seld:íéìöáä éðéîî ïéî àåäù øîà í"áîø.dgky mdl oi` xne` dcedi iaxäî êãù áéúëã ,íéðåîèä ìëì
:ïåîèì èøô ,éåìâá ìë óà éåìâá äãù.dgky mdl yi mixne` minkgeèåòéî øçà èåòéî éåä ,éåìâ éîð òîùîã êøéö÷ áéúëå éåìâ òîùîã êãù áéúë

àöåéëå úôìäå íåùäå ìöáäå ïåðöä åîë ,ò÷ø÷ä úçú ïåîè àåä åðîî ìëàðäù øáã ïåîè ùåøéôå .ïåîèä úà ïðéáøîå úåáøì àìà èåòéî øçà èåòéî ïéàå
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïäá

`i.xnrnde dlila xvewd:äìéìá.`neqde:äìéìá ïéá íåéá ïéá.qbd qbd lehil oiekzn did m`ïåéëíäì ïéà ïé÷ã åìéôà ïéñâä ìåèéì ïéåëúîã
:äçëù.dgky el yi lhep ip` gkey ip`y dn zpn lr:ìèá åàðúå äøåúá áåúëù äî ìò äðúîã
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בכרם, פרט או  בתבואה ïéôøèöîלקט ïðéàוהכל לסאתיים, – ÅÈÄÀÈÀÄ
åàìלעניים; íàå,כלום באמצע לעני שאין –ïéôøèöî elà éøä ÀÄÈÂÅÅÄÀÈÀÄ

ואי הואיל  האילן, שבפירות מכאן  שכחה. דין להם ואין לסאתיים –

מצטרפים  באילן, ופרט לקט שאין  באמצע, עני  רשות שתהא אפשר
אינה  עני , רשות שהיא שאף פאה, בענין  במפרשים (עיין לסאתים הם

והפאה  שהואיל לסאתיים, יצטרפו  שלא יוסי, רבי לדעת מועילה,
מציל). המחובר הרי iqeiבמחובר iaxk dkld oi`e.

י ה נ ש מ ר ו א ב

úçLì äðzpL äàeáz,בהמות לאכילת מספוא, לצורך  שנקצרה – ÀÈÆÄÀÈÀÇÇ
änìàì Bà,אחרים עומרים בשבליה לקשור שייחדה –écâàa ïëå ÇÂËÈÀÅÇÂËÅ

íeMä אחרים שומים בהם לאגוד שנקבעה שום של  –ערוגה Ç
íéìöaäåשבשדותיו , íeMä úBcâàå שומים של קטנות אגודות – ÇÂËÇÀÇÀÈÄ

גדולות, לאגודות לאגדן כדי  ואוספן שחוזר  `elובצלים, lkïäì ïéàÅÈÆ
äçëL–zgyl dpzipy d`eaz לאכילת שאינה לפי  שכחה, דין  לה אין  ÄÀÈ

שנקבעה תבואה עימור; לידי באה ואינה `icebאדם oke ,dnel`l
,meyd אין לשימוש  אלא לאוכל  נועדו  ולא שהואיל  שכחה, להן  אין 

מלאכה גמר שלמה")כאן וכן("מלאכת  ;milvade meyd zeceb` אין

ומעמרן  חוזר שהרי מלאכה, גמר  אינו  זה שעימורן לפי  שכחה להן 
מפרשים: ויש גדולות. אגודות מהן לעשות כך  meydאחר  zeceb`

milvade עושים השדות שבעלי ובצלים שומים של  גדולות אגודות –
ואחר לייבשם, בשביל  לגורן  הולכתם טורח את מעליהן  להקל  כדי 

למכירה  לשוק להביאן  כדי  קטנות לכריכות אותם ומחלקים חוזרים כך
וסופה  הואיל  גדולה, אגודה נשכחה ואם לקיום, להכניסן לבית או
עימור שהוא משום שכחה, לה אין קטנות, בכריכות ולהיאגד  להיחלק

מלאכה גמר ואינו  עימור, שלמה")שאחריו íéðeîhä.("מלאכת ìëåÀÈÇÀÄ
õøàaהאדמה בתוך טמונים הנאכלים שקלחיהם ירקות ("מלאכת – ÈÈÆ

íéìöaäåשלמה"), íeMäå óelä ïBâk–seldבצל מין הוא ÀÇÀÇÀÇÀÈÄ
מאד, וחריף מר äçëLששרשו  íäì ïéà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÅÈÆÄÀÈ

אינו  תלשו, ולא אחד קלח שכח הללו  הירקות את שתלש בשעה אם
מפרשים: ויש ux`aשכחה. mipenhd lke אותם שתולשים שלאחר  –

אין  קלח, שכח אותם שאסף בשעה ואם לקיום, בארץ אותם טומנים
עומר "ושכחת בשכחה: שכתוב יהודה, רבי לדעת שכחה דין לו 

שאינו  לטמון  פרט בגלוי , היינו "בשדה" יהודה: רבי  ומפרש  בשדה",
äçëLשכחה. íäì Lé :íéøîBà íéîëçå הטמונים לכל  – ÇÂÈÄÀÄÅÈÆÄÀÈ

הטמון  את לרבות השדה, בתוך משמע "בשדה" שלדעתם בארץ,

א ) מה , סוטה  שכתוב (גמרא חכמים, של  טעמם בענין אמרו ובירושלמי .

משמע  ו "שדך" גלוי, משמע "קצירך" – בשדך" קצירך תקצור  "כי 

מיעוט  אחר מיעוט שאין  הוא וכלל מיעוט, אחר מיעוט כאן  הרי גלוי ,
הטמון. את מרבים מכאן לרבות; minkgkאלא dklde.

i y i n g m e i
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äìéla øöBwä,מלקצרה קמה ושכח –ønòîäå ושכח בלילה – ÇÅÇÇÀÈÀÇÀÇÅ
מלאספו, בלילה àîeqäåעומר ובין ביום בין  עימר  או  שקצר עוור  – ÀÇÈ

עומר , או קמה äçëLושכח íäì Léלומר שאפשר  פי על  אף – ÅÈÆÄÀÈ
הזכרנו  וכבר העיוורון , מחמת או החשכה מחמת נגרמה שהשכחה
כן , אומרים אנו אין  שכחה, אינה אחר דבר  מחמת הבאה ששכחה

בודאי מראש, להם ידועה שכחה לגרום שעלולה זו וסיבה שהואיל
מה  הלכך  כלום, להניח לבלי  העימור  או הקצירה בשעת דקדקו

שכחה. זה הרי ïekúîששכחו äéä íàå או בלילה הקוצר  – ÀÄÈÈÄÀÇÅ
ñbä,(רמב"ם )הסומא ñbä úà ìBhì ולהניח הגסים את ללקוט – ÄÆÇÇÇÇ

הדקים, את עתה äçëLלעת Bì ïéàעל ולא הגסים על לא – ÅÄÀÈ
בדעתו  הדקים שהניח וכיון מדעתו, הניח הרי שהדקים לפי  הדקים,

בירושלמי שכחה. כאן אין  הלכך  גסים, שם יש אם ולבדוק לחזור  עוד
שכחה", להם אין דקין  אפילו  בגסין  לבחון שדרכו "מאחר  אמרו :

הדברים בפירוש המפרשים מפרשים "`elitונדחקו  יש  מכאן  דקין ".
הגסים  השדה, כל לקצור  שהתכוון  מדובר שבמשנתנו הירושלמי, לפי

יישאר שלא הגסים, את ליטול  ביותר מתכוון  שהיה אלא והדקים,
שכחה, להם אין בדקים ששכח מה אפילו ולפיכך מהם, אחד אף

בדקים גם נזכר  הריהו הגסים, את ובודק וחוזר ("מלאכת שהואיל 

פירוששלמה") מביא ישראל " "תפארת בעל הגר"א ):. שלקט (בשם
אין  כן  פי על  ואף לבד, ולהניחם הגסים ליטול  והתכוון השדה כל

לשכוח  לו  גרמה הגסים בנטילת שטרדתו לפי בדקים, אפילו שכחה
(עיין  שכחה אינה הלכך  אחר , דבר  מחמת שכחה זו והרי  דקים,

מיוחדת). בדרך  הירושלמי את לפרש  שנדחק בועז ", – ישראל "תפארת
øîà íà:השדה בעל  –úðî ìò øöB÷ éðà éøäשכלäî ÄÈÇÂÅÂÄÅÇÀÈÇ

çëBL éðàM,העימור בשעת או הקצירה בשעת בשדה –ìhà éðà ÆÂÄÅÇÂÄÆÙ
לעניים, אניח ולא –äçëL Bì Lé,שכחה דין לו  יש ששוכח מה – ÆÄÀÈ

אין  מתחילה כך  והתנה שהואיל אומרים, אנחנו ואין  בטל; שתנאו
הכל, את ליטול כך  כל  הקפיד ולא תנאו  על  שסמך מפני  שכחה כאן 

שכתוב  מה על והמתנה התורה, מן  מצוה לעקור  בא זה בתנאו  שכן
בטל  תנאו "שנבתורה, אליהו ")(ירושלמי; .ות 
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Áîwääîwä úàå øîòä úà úìvî ä;äîwä úà àGå øîòä úà àG ìévî Bðéà øîòä.àéäL äî÷ àéä Bæéà ©¨¨©¤¤¤¨Ÿ¤§¤©¨¨¨Ÿ¤¥©¦¤¨Ÿ¤§¤©¨¨¥¦¨¨¤¦
øîòä úà úìvî?äçëL dðéàL ìk,ãçà çì÷ elôà. ©¤¤¤¨Ÿ¤¨¤¥¨¦§¨£¦¤©¤¨

Ëäøe÷ò dðéàL äàñe äøe÷ò äàeáz äàñ,ïìéàa ïëå,íéìöaäå íeMäå–íéúàñì ïéôøèöî ïðéà,ìL àlà §¨§¨£¨§¨¤¥¨£¨§¥¨¦¨§©§©§¨¦¥¨¦§¨§¦§¨©¦¤¨¤
íä íéiðò.éñBé éaøøîBà:òöîàa éðòä úeLø úàa íà,ïéôøèöî ïðéà,åàì íàå,ïéôøèöî elà éøä. £¦¦¥©¦¥¥¦¨§¤¨¦¨¤§©¥¨¦§¨§¦§¦¨£¥¥¦§¨§¦

:íéøåòù
g.xnerd z` zlvn dnwdáéúëã äçëù éåä àìã ,øîåòä ìò úìöî ,åçëùù øîåò ãöá äúéäù äçëù àìù äî÷(íù)øîåò ,øîåò úçëùå øåö÷ú éë

:äî÷ åéúåáéáñù øîåò àìå ,äçëù éåä øéö÷ åéúåáéáñù.dnwd z`eúàæ ,äçëù àìù úøçà äî÷ì íéøáåçî äìù íéìáù éùàø åéäå äî÷ çëù íà
:äçëù àéåä àìå ,äéìà úøáåçîä äçåëùä äî÷ä ìò úìöî äçëù àìù äî÷ä.livn epi` xnerdøîåò ãöá äçåëù äî÷ åà çåëù øîåò äéä íà

:íéçåëùä äî÷ä ìò àìå øîåòä ìò àì ìéöî çåëù åðéàù øîåòä ïéà ,çåëù åðéàù
h.dxewríàã íäéðù çëùá à÷åãå .äçëù ååä ïçëù íà àìà ,äçëù ååä àìã àîéðå íéúàñì ïéôøèöî ïðéà ,ò÷ø÷ì úøáåçî äøå÷ò äðéàùå ,äùåìú

:äìöàù äøå÷òä ìò úìöî äøå÷ò äðéàù äúéä äøå÷ò äðéàù çëù àìå äøå÷ò çëù.oli`a oke,ïéôøèöî ïéà ïéøáåçî äàñ ìöà ïéùåìú úåøéô äàñ
:äçëù ååäå.milvade meydeäàñ éîð éà .äî÷ íéúàñì ïéôøèöî ïéà íéìöá ìù äî÷ äàñå íåù ìù äî÷ äàñ,øå÷ò åðéàù íåù äàñå øå÷ò íåù

:ïéôøèöî ïéà ïéøå÷ò ïðéàù íéìöá äàñå íéøå÷ò íéìöá äàñ ïëå.z`a m`úåøéôá ìáà .äàñì äàñ ïéá èøô ùé íøëá ïëå ,äàñì äàñ ïéá è÷ì ùéù ïåâë
:éñåé éáøë äëìä ïéàå .ïìéàá èøôå è÷ì ïéàã ,òöîàá éðò úåùø úçëùî àì ïìéàä
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שכחה" אינה יט )ושכחה, ה , עניים  מתנות  שמדובר(הל' מפרשים, יש .

כשל דקות נעשו ושבליה שנשדפה, שעורים של בקמה במשנתנו 
הם  כאילו אותם רואים כן פי  על שאף ללמד , המשנה ובאה טופח,

טופח  של  בקמה לפרש  כלל  מסתבר  לא אבל  שעורים; כשאר  גסים
מוכח  וכן  שעורים, הם כאילו  שרואים חיטים, של  קמה או ממש ,

ברטנורא )מהירושלמי  כותב:(ר"ש; למשנתנו בפירושו הרמב"ם ואילו .
רואין  סאתים, ממנה יתאספו לא והמריחה הדישה שאחר  פי  על  "אף

השיבולים mixeryאותן  md eli`kיש וכאילו  גסים, גרגריהם אשר 
ההיא הקמה תהיה ולא סאתים, gtehבהם ly."שכחה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

משנה  באה עומר , שכחת כדין קמה שכחת שדין הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
שכחה. לענין לעומר  קמה בין  שיש  הבדל  על  ללמד זו 

äîwä,שכחה שלא –úìvî,שכחה מדין –øîòä úàהסמוך – ÇÈÈÇÆÆÆÈÙÆ
מלאספו , ששכח äîwäלה úàå,מלקצרה ששכח לה הסמוכה – ÀÆÇÈÈ

בשכחה שנאמר הטעם, מבואר  בירושלמי  שכחה. כד,שאינם (דברים

דין יט ): בו יש קציר  שסביבותיו עומר  – עומר" ושכחת תקצור ... "כי 
קמה, שסביבותיה קמה שכן  ומכל קמה. שסביבותיו  עומר ולא שכחה

שבקציר "שיבולת ב): (ה, למעלה שנינו וכבר שכחה. דין  לה שאין
נקצרת אם לקמה, מגיע הבית",וראשה בעל של  היא הרי הקמה, עם

מה  שם (עיין  אותה מצלת שבצידה שהקמה משום שכחה, שאינה
בלקט, אלא בשכחה שם מדובר  לא הרמב"ם לפי  שאמנם שבארנו ,
בירושלמי : אמרו  וכן בשכחה). שם מדובר  אחרים מפרשים לפי  אבל 

שבקציר "שיבולת ששנינו: כאותה הקמה? את שמצלת קמה איזו
אבל לקמה..."; מגיע שכחו,øîòäוראשה שלא –ìévî Bðéà– ÈÙÆÅÇÄ

שכחה, øîòäמדין  úà àG,שבצידו –äîwä úà àGå הסמוכה – ÆÈÙÆÀÆÇÈÈ
שכחה. הם הרי  נשכחו שאם úìvîלו , àéäL äî÷ àéä BæéàÅÄÈÈÆÄÇÆÆ

øîòä úà?ברישא ששנינו כפי  שכחה, מדין –äçëL dðéàL ìk ÆÈÙÆÈÆÅÈÄÀÈ
שכחה, דין לה שאין כל  –ãçà çì÷ elôàאחד קנה ואפילו  – ÂÄÆÇÆÈ

מציל. הוא הרי שכחו, שלא שיבולים של 

את שמצלת קמה היא "איזו נקטה שמשנתנו תמהים נקטה xnerdיש ולא ,"

ואמנם  שמצלת". קמה היא "איזו  סתם או  הקמה", ואת העומר  את "שמצלת

שנישנתה  הפיסקא לכל המשנה שכוונת פשוטה, בדרך זו  קושייה מיישבים יש

העומר את מצלת שהיא קמה היא איזו  כתוב: היה כאילו  ("ekezetqez'ברישא,

.("l`xyi zx`tz" ;"aeh mei נקטה דווקא שמשנתנו  לפרש, רוצים יש אבל 

xnerd","שמצלת z` קמה שכל  הוא ודאי שנשכחה הקמה הצלת שלגבי  לפי 

שלא  קמה ובין  שכחה, דין לה שאין  סאתיים, בה שיש קמה בין  אותה, מצלת

הצ  לגבי אבל אחד , קלח ואפילו  היא נשכחה "איזו  היא: בעייה העומר לת

קלח  אפילו  שכחה שאינה "כל התשובה: באה כך ועל העומר ? את שמצלת

שיש  פי על אף שנשכחה, קמה אבל כלל , נשכחה שלא קמה כלומר  – אחד "

שבצידה העומר את מצלת אינה שכחה, דין  לה ואין סאתיים ("zk`lnבה

.(sqedi x"xd 'gd mya "dnlyהמשנה מלשון  dgky"ברם, dpi`y lk":משמע

שיש  שכוחה קמה שגם ומכאן במשנה, שבארנו  כמו שכחה, דין  לה שאין  כל

אחדים מפרשים דעת וכן  הקמה. על כמו העומר על  מצלת סאתיים ("dpynבה

.(cere "my iyp` zetqez" ;"dpey`x
Ð miizpian dlhip `ly onfa ?"xnerd z` zlvn dnw exn` izni`" :epy `ztqeza

לזכירה, שכחה בין miizpianכלומר  dlhip m` la` הקמה שניטלה כלומר –
זו הרי  השכוח, בעומר  השדה בעל  שנזכר zlvn".קודם dpi`

i r i a x m e i
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סאתיים  בה שיש  הקמה וכן  סאתיים בו  שיש  שהעומר למדנו הקודמות במשניות
מחוברת  ותבואה תלושה שתבואה ללמד , באה משנתנו שכחה. דין להם אין
שתיהן נשכחו  ואם משכחה, להיפטר  לסאתיים מצטרפות אינן  לזו  זו הסמוכות

בירקות. וכן  האילן בפירות וכן שכחה; הן הרי 

äøe÷ò äàeáz äàñ,תלושה –äøe÷ò dðéàL äàñe שלא – ÀÈÀÈÂÈÀÈÆÅÈÂÈ
שתיהן , את ושכח לזו, זו הן וסמוכות ïìéàaנקצרה, ïëå בפירות – ÀÅÈÄÈ

אצל ומונחים תלושים מהם שסאה פירות, סאתיים שכח אם האילן,

נקטפו , שלא מחוברים, מהם וסאה íéìöaäåהאילן íeMäå– ÀÇÀÇÀÈÄ
מחוברים, וסאה תלושים מהם סאה בצלים, או שום שכח אם וכן כלומר

אלו  íéúàñìכל  ïéôøèöî ïðéà,שכחה יהיו  שלא –ìL àlà ÅÈÄÀÈÀÄÀÈÇÄÆÈÆ
iðòíä íé, להשמיענו אלו כל התנא ופירט שכחה. דין להם שיש  – ÂÄÄÅ

ובצלים", "שום ונקט ובירקות; האילן ובפירות בתבואה נוהג זה שדין 
מפרשים: ויש הירקות. בכל  הדין שהוא להודיענו  ירקות, מיני  שני 

milvade meyde מחוברים שניהם ואפילו בצלים, וסאה שום סאה –
מינים. כשני  שדינם לסאתיים, מצטרפים אינם תלושים, שניהם או

המחובר, את שכח ולא התלוש  את שכח שאם מדייקים, המפרשים
ששנינו  כמו  שבצידו , התלוש את מציל  שהמחובר  שכחה, זה אין 
התלוש את בשכח דווקא במשנתנו  שהמדובר  ומכאן הקודמת, במשנה

המחובר את תחילה ששכח או  שביארנו; כמו יחד, גם המחובר  ואת
וההלכה  הואיל התלוש , את תחילה שכח אם אבל התלוש . את כך  ואחר

אחר כששכח לפיכך שכחה, מדין התלוש את מציל  שהמחובר היא
שכחה  ואינם סאתיים, המחובר היה כאילו זה הרי המחובר, את גם כך

הירושלמי) בשם  éðòä.(ר "ש úeLø úàa íà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÈÀÆÈÄ
òöîàa כגון עליו , רשות לעני שיש דבר לסאה סאה בין  שיש  – ÈÆÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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Èì äðzpL äàeázänìàì Bà úçL,íéìöaäå íeMä úBcâàå íeMä écâàa ïëå–äçëL ïäì ïéà.íéðeîhä ìëå §¨¤¦§¨§©©©£ª¨§¥©£ª¥©©£ª©§©§¨¦¥¨¤¦§¨§¨©§¦
õøàa,íéìöaäå íeMäå óelä ïBâk–äãeäé éaøøîBà:äçëL íäì ïéà;íéîëçåíéøîBà:äçëL íäì Lé. ¨¨¤§©§©§©§¨¦©¦§¨¥¥¨¤¦§¨©£¨¦§¦¥¨¤¦§¨
‡Èäìéla øöBwä,ønòîäå,àîeqäå–äçëL íäì Lé;ñbä ñbä úà ìBhì ïekúî äéä íàå,äçëL Bì ïéà. ©¥©©§¨§©§©¥§©¨¥¨¤¦§¨§¦¨¨¦§©¥¦¤©©©©¥¦§¨

øîà íà:ìhà éðà çëBL éðàM äî úðî ìò øöB÷ éðà éøä–äçëL Bì Lé. ¦¨©£¥£¦¥©§¨©¤£¦¥©£¦¤Ÿ¤¦§¨

i.zgyl dpzpy:äîäáì ìéëàäì äçì äãåòá øåö÷ì.dnel`líéîåìà íéîìàî åîë ,íéøçà íéøîåò äá øåñàì éãë øåö÷ì(æì úéùàøá):.meyd iceb`
:íéøçà íéîåù ïäá ãåâàì éãë ïè÷ìù ïéîåù.milvade meyd zeceb`eíéøæåçå úåðè÷ úåãåâà ïäî íéùåòù íéìöáå ïéîåù êøãã ,äçëù ïðéà ïçëù íà

ïðéøîàã ,äëàìî øîâ åðéàù íå÷îì øîòîë éåäã íåùî .äçëù ååä àìã øîà÷ úåðè÷ä ïúåà ìòå ,úçà äãåâàì úåðè÷ä åìàî ùù åà ùîçá íéãâåàå
:äçëù éåä àìã ùéãâ ÷øô óåñá ìéòì.seld:íéìöáä éðéîî ïéî àåäù øîà í"áîø.dgky mdl oi` xne` dcedi iaxäî êãù áéúëã ,íéðåîèä ìëì
:ïåîèì èøô ,éåìâá ìë óà éåìâá äãù.dgky mdl yi mixne` minkgeèåòéî øçà èåòéî éåä ,éåìâ éîð òîùîã êøéö÷ áéúëå éåìâ òîùîã êãù áéúë

àöåéëå úôìäå íåùäå ìöáäå ïåðöä åîë ,ò÷ø÷ä úçú ïåîè àåä åðîî ìëàðäù øáã ïåîè ùåøéôå .ïåîèä úà ïðéáøîå úåáøì àìà èåòéî øçà èåòéî ïéàå
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïäá

`i.xnrnde dlila xvewd:äìéìá.`neqde:äìéìá ïéá íåéá ïéá.qbd qbd lehil oiekzn did m`ïåéëíäì ïéà ïé÷ã åìéôà ïéñâä ìåèéì ïéåëúîã
:äçëù.dgky el yi lhep ip` gkey ip`y dn zpn lr:ìèá åàðúå äøåúá áåúëù äî ìò äðúîã

`xephxa yexit

בכרם, פרט או  בתבואה ïéôøèöîלקט ïðéàוהכל לסאתיים, – ÅÈÄÀÈÀÄ
åàìלעניים; íàå,כלום באמצע לעני שאין –ïéôøèöî elà éøä ÀÄÈÂÅÅÄÀÈÀÄ

ואי הואיל  האילן, שבפירות מכאן  שכחה. דין להם ואין לסאתיים –

מצטרפים  באילן, ופרט לקט שאין  באמצע, עני  רשות שתהא אפשר
אינה  עני , רשות שהיא שאף פאה, בענין  במפרשים (עיין לסאתים הם

והפאה  שהואיל לסאתיים, יצטרפו  שלא יוסי, רבי לדעת מועילה,
מציל). המחובר הרי iqeiבמחובר iaxk dkld oi`e.
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úçLì äðzpL äàeáz,בהמות לאכילת מספוא, לצורך  שנקצרה – ÀÈÆÄÀÈÀÇÇ
änìàì Bà,אחרים עומרים בשבליה לקשור שייחדה –écâàa ïëå ÇÂËÈÀÅÇÂËÅ

íeMä אחרים שומים בהם לאגוד שנקבעה שום של  –ערוגה Ç
íéìöaäåשבשדותיו , íeMä úBcâàå שומים של קטנות אגודות – ÇÂËÇÀÇÀÈÄ

גדולות, לאגודות לאגדן כדי  ואוספן שחוזר  `elובצלים, lkïäì ïéàÅÈÆ
äçëL–zgyl dpzipy d`eaz לאכילת שאינה לפי  שכחה, דין  לה אין  ÄÀÈ

שנקבעה תבואה עימור; לידי באה ואינה `icebאדם oke ,dnel`l
,meyd אין לשימוש  אלא לאוכל  נועדו  ולא שהואיל  שכחה, להן  אין 

מלאכה גמר שלמה")כאן וכן("מלאכת  ;milvade meyd zeceb` אין

ומעמרן  חוזר שהרי מלאכה, גמר  אינו  זה שעימורן לפי  שכחה להן 
מפרשים: ויש גדולות. אגודות מהן לעשות כך  meydאחר  zeceb`

milvade עושים השדות שבעלי ובצלים שומים של  גדולות אגודות –
ואחר לייבשם, בשביל  לגורן  הולכתם טורח את מעליהן  להקל  כדי 

למכירה  לשוק להביאן  כדי  קטנות לכריכות אותם ומחלקים חוזרים כך
וסופה  הואיל  גדולה, אגודה נשכחה ואם לקיום, להכניסן לבית או
עימור שהוא משום שכחה, לה אין קטנות, בכריכות ולהיאגד  להיחלק

מלאכה גמר ואינו  עימור, שלמה")שאחריו íéðeîhä.("מלאכת ìëåÀÈÇÀÄ
õøàaהאדמה בתוך טמונים הנאכלים שקלחיהם ירקות ("מלאכת – ÈÈÆ

íéìöaäåשלמה"), íeMäå óelä ïBâk–seldבצל מין הוא ÀÇÀÇÀÇÀÈÄ
מאד, וחריף מר äçëLששרשו  íäì ïéà :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÅÈÆÄÀÈ

אינו  תלשו, ולא אחד קלח שכח הללו  הירקות את שתלש בשעה אם
מפרשים: ויש ux`aשכחה. mipenhd lke אותם שתולשים שלאחר  –

אין  קלח, שכח אותם שאסף בשעה ואם לקיום, בארץ אותם טומנים
עומר "ושכחת בשכחה: שכתוב יהודה, רבי לדעת שכחה דין לו 

שאינו  לטמון  פרט בגלוי , היינו "בשדה" יהודה: רבי  ומפרש  בשדה",
äçëLשכחה. íäì Lé :íéøîBà íéîëçå הטמונים לכל  – ÇÂÈÄÀÄÅÈÆÄÀÈ

הטמון  את לרבות השדה, בתוך משמע "בשדה" שלדעתם בארץ,

א ) מה , סוטה  שכתוב (גמרא חכמים, של  טעמם בענין אמרו ובירושלמי .

משמע  ו "שדך" גלוי, משמע "קצירך" – בשדך" קצירך תקצור  "כי 

מיעוט  אחר מיעוט שאין  הוא וכלל מיעוט, אחר מיעוט כאן  הרי גלוי ,
הטמון. את מרבים מכאן לרבות; minkgkאלא dklde.
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äìéla øöBwä,מלקצרה קמה ושכח –ønòîäå ושכח בלילה – ÇÅÇÇÀÈÀÇÀÇÅ
מלאספו, בלילה àîeqäåעומר ובין ביום בין  עימר  או  שקצר עוור  – ÀÇÈ

עומר , או קמה äçëLושכח íäì Léלומר שאפשר  פי על  אף – ÅÈÆÄÀÈ
הזכרנו  וכבר העיוורון , מחמת או החשכה מחמת נגרמה שהשכחה
כן , אומרים אנו אין  שכחה, אינה אחר דבר  מחמת הבאה ששכחה

בודאי מראש, להם ידועה שכחה לגרום שעלולה זו וסיבה שהואיל
מה  הלכך  כלום, להניח לבלי  העימור  או הקצירה בשעת דקדקו

שכחה. זה הרי ïekúîששכחו äéä íàå או בלילה הקוצר  – ÀÄÈÈÄÀÇÅ
ñbä,(רמב"ם )הסומא ñbä úà ìBhì ולהניח הגסים את ללקוט – ÄÆÇÇÇÇ

הדקים, את עתה äçëLלעת Bì ïéàעל ולא הגסים על לא – ÅÄÀÈ
בדעתו  הדקים שהניח וכיון מדעתו, הניח הרי שהדקים לפי  הדקים,

בירושלמי שכחה. כאן אין  הלכך  גסים, שם יש אם ולבדוק לחזור  עוד
שכחה", להם אין דקין  אפילו  בגסין  לבחון שדרכו "מאחר  אמרו :

הדברים בפירוש המפרשים מפרשים "`elitונדחקו  יש  מכאן  דקין ".
הגסים  השדה, כל לקצור  שהתכוון  מדובר שבמשנתנו הירושלמי, לפי

יישאר שלא הגסים, את ליטול  ביותר מתכוון  שהיה אלא והדקים,
שכחה, להם אין בדקים ששכח מה אפילו ולפיכך מהם, אחד אף

בדקים גם נזכר  הריהו הגסים, את ובודק וחוזר ("מלאכת שהואיל 

פירוששלמה") מביא ישראל " "תפארת בעל הגר"א ):. שלקט (בשם
אין  כן  פי על  ואף לבד, ולהניחם הגסים ליטול  והתכוון השדה כל

לשכוח  לו  גרמה הגסים בנטילת שטרדתו לפי בדקים, אפילו שכחה
(עיין  שכחה אינה הלכך  אחר , דבר  מחמת שכחה זו והרי  דקים,

מיוחדת). בדרך  הירושלמי את לפרש  שנדחק בועז ", – ישראל "תפארת
øîà íà:השדה בעל  –úðî ìò øöB÷ éðà éøäשכלäî ÄÈÇÂÅÂÄÅÇÀÈÇ

çëBL éðàM,העימור בשעת או הקצירה בשעת בשדה –ìhà éðà ÆÂÄÅÇÂÄÆÙ
לעניים, אניח ולא –äçëL Bì Lé,שכחה דין לו  יש ששוכח מה – ÆÄÀÈ

אין  מתחילה כך  והתנה שהואיל אומרים, אנחנו ואין  בטל; שתנאו
הכל, את ליטול כך  כל  הקפיד ולא תנאו  על  שסמך מפני  שכחה כאן 

שכתוב  מה על והמתנה התורה, מן  מצוה לעקור  בא זה בתנאו  שכן
בטל  תנאו "שנבתורה, אליהו ")(ירושלמי; .ות 
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‡äãOa íL Bì LiL úéæ ìk,BúòLa äôBèpä úéæk elôà,BçëLe–äçëL Bðéà.íéøeîà íéøác äna? ¨©¦¤¤¥©¨¤£¦§©¦©§¨§¨¨§¨¥¦§¨©¤§¨¦£¦

BîB÷îáe åéNòîáe BîLa;BîLa–éðLéa Bà éðBëôL äéäL;åéNòîa–äaøä äNBò àeäL;BîB÷îa–àeäL ¦§§©£¨¦§¦§¤¨¨¦§¦¥¨¦§©£¨¤¤©§¥¦§¤
äöøtä ãöa Bà úbä ãöa ãîBò.íéúéfä ìk øàLe–GLe äçëL íéðLäçëL ïðéà äL.éñBé éaøøîBà:ïéà ¥§©©©§©©¦§¨§¨¨©¥¦§©¦¦§¨§¨¥¨¦§¨©¦¥¥¥

íéúéfì äçëL. ¦§¨©¥¦
·GL ïéa ãîBò àöîpL úéæíéðaìî éðL ìL úBøeL L,BçëLe–äçëL Bðéà.,BçëLe íéúàñ Ba LiL úéæ ©¦¤¦§¨¥¥¨¤§¥©§§¦§¨¥¦§¨©¦¤¤¨©¦§¨

äçëL Bðéà.änaíéøeîà íéøác?Ba ìéçúä àHL ïîæa;Ba ìéçúä íà ìáà,BúòLa äôBèpä úéæk elôà, ¥¦§¨©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦£¨¦¦§¦£¦§©¦©§¨§¨¨

f`.ezrya dtehpd zifk .zif lkóèåð àåäù ìò äæ íù åì åìòäå ìéàåä äðù ìëá óèåð åðéàù ô"òà ,äôåèð åì åàø÷ ïîù óèåð àåäù íù ìò
áéúëã äçëù åðéà åçëù íà ,åúòùá(ãë íéøáã):ïîæ øçàì åøëåæ äúàù äæ àöé íìåòì åçëåù äúàù øîåò ,äãùá øîåò úçëùå.ipkteyíéëôåù åéúéæù

:äáøä ïîù.ipyia:åéøéáçî øúåé åðîî àöåéù ïîùä áåøî úåðìéà øàù ìë ùééáî àåäù.daxd dyer `edy:íéáåøî íéúéæ.dgky mipyïéúéðúî íúñ
:íééðòì íéðù ìéòì éøîàã ììä úéáë.mizifl dgky oi` xne` iqei iaxåéä àìå õøàä ìë úà áéøçäå øñé÷ ñåðéøãà àáù ïîæá àìà éñåé éáø øîà àì

:äçëù íäì ùé éðùéá åà éðëôåù åà äôåèð åéúéæ ìë åéäù éî ïëå .íéúéæì äçëù ùéã éñåé éáø äãåî ïééåöî íéúéæù ïîæá ìáà ,ïééåöî íéúéæ
a.mipaln ipy ly zexey ylyïðúã íéúéæä ïéáù äàåáúä úåðáìî úåîãë úòáåøî äâåøò äéðùì äðåùàø äøåù ïéáå íéúéæ éðìéà ìù úåøåù ùìù

å ,åäåøéúñä åéáéáñù úåðìéàäù äçëù äðéà ,úéòöîàä äøåùáù éòöîà ïìéà çëùå úéùéìùì äéðù äøåù ïéá ïëå ,'â ÷øô ùéøá ìéòìù÷á åäåôçì éîã
:äçëù åðéàã ìéòì ïðúã åãâðë íééðò åãîò åà.mixen` mixac dnaíéøáã äîá .äçëù åðéà åçëùå åúòùá äôåèðä úéæá ïðúã øãäî÷ ìéòìã ïéúéðúîà
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תנאים. בו שנחלקו  משום "זית" ונקטה באילנות, שכחה דיני ללמד באה משנתנו

לכל הדין  הוא ברם, זמן . באותו ישראל  בארץ חשוב שהיה מפני הרמב"ם, ולדעת

הרמב"ם: כותב וכן שכחה. דין  לו  יש  פירותיו , מלקטוף הבעלים שכחו  שאם אילן ,

"...zepli`d oia oli` gkeyd דברים במה שכחה... הן  הרי  אילנות, שני ששכח או 

(כפי בשמו... או במעשיו... או במקום... ומפורסם ידוע שאינו באילן אמורים?
שנאמר: שכחה, אינו אלו דברים משלושה אחד  בו  היה אם אבל  במשנתנו ). שיבואר 

אם  אלא בו יודע אתה ואין לעולם שוכחו שאתה עומר – בשדה" עומר  "ושכחת

מפני בו , תפגע שלא פי  על  ואף זמן  לאחר  זוכרו שאתה זה יצא ותראהו , תשוב

ומפורסם" ידוע ck-bk).שהוא ,d miipr zepzn 'ld)

äãOa íL Bì LiL úéæ ìk בשם מפורסם שהוא זית אילן  כל  – ÈÇÄÆÆÅÇÈÆ
במשנתנו , להלן כמבואר  מסויימות, בסגולות או  ÂÄ(elôà)מסויים

BúòLa äôBèpä úéækתיבת –"elit`" ואין במשנתנו  היא טעות ÀÇÄÇÀÈÀÈÈ
אותה. במקרא "dtehp"גורסים הנזכרת לחם בית בסביבות עיר  שם –

כו); ז , נחמיה כב; ב, (מקום (עזרא נטופה" בית "בקעת נזכרת ובמשנה
להדגיש : המשנה ובאה התחתון ); ezryaבגליל dtehpd zifk כאותו –

בשעתו . מפורסם שהיה נטופה, מבית או נטופה מעיר  הבא זית
שמן  נוטף שהיה שם על  "נטופה" נקרא שהזית מבואר , בירושלמי

על כך וכינוהו  הואיל שנה, בכל  נוטף שאינו פי על  ואף מפירותיו,
הזיתים  מסיקת בשעת ואם הוא, מפורסם זית בשעתו, נוטף שהיה

זה אילן על  זיתיו ,BçëLeעבר  מלקטוף –äçëL Bðéàשהואיל – ÀÈÅÄÀÈ
בהקדמה  שבארנו כמו בסוף, בו  להיזכר  הבית בעל עתיד  הוא, ומפורסם

íéøeîàלמשנתנו . íéøác äna דין ממנו  מבטל שפירסומו – ÇÆÀÈÄÂÄ
מסויים),BîLaשכחה? (כינוי לוואי  שם לו  שיש  –åéNòîáe– ÄÀÀÇÂÈ

תוצרתו, כלומר מעשיו, שם על ידוע שהוא שהוא BîB÷îáeאו  או  – ÄÀ
שם. עומד  שהוא מקומו שם על נקרא äéäLכגוןBîLa:מסויים ÄÀÆÈÈ

éðBëôL,הרבה שמן שופכים שפירותיו  שם על –éðLéa Bàיש – ÄÀÄÅÈÄ
סוברים  ויש  שאן. בית היא בישן , מעיר  בא שהוא שם על מפרשים

חבריו את המשובחים בפירותיו מבייש שהוא שם (ירושלמי);על

äaøä äNBò àeäL :åéNòîa;זיתים הרבה מגדל –:BîB÷îa ÀÇÂÈÆÆÇÀÅÄÀ
äöøtäכגון ãöa Bà úbä ãöa ãîBò àeäL פרוץ מקום – ÆÅÀÇÇÇÀÇÇÄÀÈ

לגפה  סמוך שהוא "העומר ב) ו, (לעיל  ששנינו פי  על ואף בגדר.
בית  מודים כאן מקום מכל  שכחה", אומרים: הלל  ובית ולגדיש ...

שהעומר לפי  שכחה, אינו  הפירצה או הגת בצד העומד  שזית הלל
שנשכח  אף ולכן אחר , למקום להיטלטל הוא ויכול  תלוש  דבר הוא

הוא  מחובר  הזית אילן ואילו  שכחה, דין לו  יש המסויים דבר  אצל 
מקומו  משום בו  ייזכר  ודאי  הפירצה או הגת בצד  עומד  הוא ואם

שכחה. דין לו ואין  íéúéfäהמסויים, ìk øàLe דינם הרגילים, – ÀÈÈÇÅÄ
äçëLכעומרים: íéðL,שכחה הם הרי זיתים אילני  שני  שכח אם – ÀÇÄÄÀÈ

GLeäçëL ïðéà äL דין להם אין כאחד, שלושה שכח אם – ÀÈÅÈÄÀÈ
íéúéfìשכחה. äçëL ïéà :øîBà éñBé éaøמפני בכלל , – ÇÄÅÅÅÄÀÈÇÅÄ

שכחה  "אין יוסי  רבי  אמר שלא מובא, בירושלמי  הם. שחשובים

היו  ולא הארץ כל  את והחריב אדריינוס שבא בזמן  אלא לזיתים"
שיש מודה יוסי רבי  אף מצויים, שזיתים בזמן אבל  מצויים. הזיתים

לזיתים. שכחה

i y y m e i
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זית. אילן בשכחת לדון  מוסיפה משנתנו 

úéæ,זית אילן  –GL ïéa ãîBò àöîpLúBøeL Lאילני של – ÇÄÆÄÀÈÅÅÈ
íéðaìîזית, éðL ìL,מלבנים בצורת ערוגות יש  השורות שבין – ÆÀÅÇÀÀÄ

שורה  בין מלבן 

לשנייה  ראשונה
שנייה  בין  ומלבן

(ראה  לשלישית
ששנינו  כמו  הציור ),

"מלבנות  א): ג, (לעיל
הזיתים"..., שבין האמצעיBçëLeהתבואה הזית את ששכח כלומר  – ÀÈ

האמצעית, äçëLשבשורה Bðéàידי על מסויים הזה שהזית – ÅÄÀÈ
מלבנים, שני ובין  זיתים של שורות שלש בין  שעומד  לפי מקומו ,

במשנה שנינו  לו והרי  איו מקומו , מחמת שם לו  שיש שזית הקודמת,

שכחה ועוד )דין ישראל", "תפארת  הגר "א; הטעם,(ר"ש ; מפרשים יש  .
(לעיל בקש  שחיפוהו  כעומר ודינו השורות ידי  על מוסתר  שהוא לפי

שכחה אינה היא, אונס מחמת והשכחה שהואיל ז), יש(רמב"ם )ה, .
oiaמבארים: cner `vnpy zif

...zexey ylyשל שורות ששלש  –
משלש אותו מקיפות זית עצי

כשיעור שורה כל  ואורך  רוחותיו ,
ידועה  היתה שמידתו  מלבנים שני

כזה:(ר"ש )להם ,úéæ,זית אילן  – ÇÄ
íéúàñ Ba LiL,זיתים – ÆÆÈÇÄ

BçëLe,הזיתים מסיקת בשעת – ÀÈ
äçëL Bðéà–dnw oick.(ז ו , (לעיל  סאתים בה íéøácשיש äna ÅÄÀÈÇÆÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriay wxt d`t zkqn

BçëLe–äçëL Bì Lé.åézçz Bì LiL ïîæ ìk,BLàøa Bì Lé.øéàî éaøøîBà:àáçnä CìzMî. §¨¤¦§¨¨§©¤¤©§¨¤§Ÿ©¦¥¦¥¦¤¥¥©©£¥
‚èøt eäæéà?äøéöaä úòLa øLBpä.øöBa äéä,ìBkLàä úà õ÷ò,íéìòa Cañä,èøôðå õøàì Bãiî ìôð ¥¤¤¤©¥§¨©©§¦¨¨¨¥¨©¤¨¤§ª§©¤¨¦¨©¦¨¨¨¤§¦§©
–úéaä ìòa ìL àeä éøä.øöBa àeäL äòLa ïôbä úçz äìkìkä úà çépnä,íéiðòä úà ìæBb äæ éøä; £¥¤©©©©¦©©¦©¤©©§¨¨©©©¤¤§¨¨¤¥£¥¤¥¤¨£¦¦

øîàð äæ ìò(çë ,áë éìùî):"íéìBò ìeáb âqz-ìà". ©¤¤¡©©©¥§¦

:íéúàñ åá äéäéù ãò äçëù åæ éøä åçëùå åá ìéçúä ìáà åá ìéçúä àìù ïîæá íéøåîà.ey`xa el yi eizgz el yiy onf lkíéúéæä ìòá øëæð íà
íéúéæ åì åøàùð àìù øçàì àìà ïìéàä ùàøá çëùù äî äçëù àáéùç àìå ,ïè÷ììå øåæçì ìåëé åéúçú íéúéæ åì ùéù ãåòá ïìéàá çëùù íéúéæä ïî

:ïìéàä úçú.`agnd jlzyn xne` xi`n iax,åéúçú íéúéæ ïìéàä ìòáì ïéàùë íééðòì øàùðä éåä æà ,íéúéæä éàåáçî ìëá è÷ìîä ÷ãáùî øîåìë
:øéàî éáøë äëìä ïéàå .è÷ììå øåæçì ìåëé åéúçú íéúéæ ïéàù éô ìò óà íéúéæä éàåáçî ìëá è÷ìîä ÷ãá àìù ïîæ ìë ìáà

b.hxt edfi`äøåúá øåîàä(èé àø÷éå):è÷ìú àì êîøë èøôå.uwr:êúç.milra jaqed:èøôðå ìôð êë éãé ìòå íéìòá æçàðå øù÷ðlra ly `ed ixd
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Ba ìéçúä àHL ïîæa ?íéøeîà ששכחו דהיינו כלל , למסקו – ÂÄÄÀÇÆÄÀÄ
Baכולו; ìéçúä íà ìáà,אחרים לאילנות ועבר  מקצתו, ומסק – ÂÈÄÄÀÄ

BúòLa äôBèpä úéæk elôà כזית שם לו שיש  זית הוא אפילו – ÂÄÀÇÄÇÀÈÀÈÈ
הקודמת), (במשנה לעיל כמבואר בשעתו, ושכח BçëLeהנטופה – ÀÈ

מסיקתו, מלגמור הזה הזית äçëLאת Bì Lé. לו שכחה דין  – ÆÄÀÈ
dpynd ly dheytn שאין פי  על  אף סאתיים, בו  שיש שזית משמע,

ששכחו  זית אבל  שכחה; אינו בו , שהתחיל  קודם שכחו אם שם, לו 
הרי סאתים, בו ויש  שם לו שיש זית הוא אפילו בו, שהתחיל לאחר

אינו  שם, לו שיש זית "כל הקודמת: במשנה ששנינו  ומה שכחה. זה
זה  לפי  בו . התחיל  שלא ובזמן סאתיים, בו כשאין  גם היינו  שכחה",
לא  שאם שווה, דינם שם לו  שיש  וזית סאתיים בו  שיש שזית יוצא,

אבל שכחה. הם הרי  בהם התחיל  ואם שכחה, אינם בהם התחיל
`ztqezaמש שם:לא ששנו  כך, zifkמע dcya my el yiy zif lk"

ligzd `ly onfa ?mixen` mixac dna .dgky epi` egkye ezrya dtehpd
dgky ef ixd egkye ea ligzd la` ,eamiz`q ea `diy cr."הרי

פי על  אף סאתיים, בו  יש  אם שם, לו  שיש שזית מהתוספתא, משמע
חולקת  שהתוספתא לומר, רוצים יש  מכאן שכחה. אינו בו , שהתחיל 

זו; לדעה מסכימים אינם המשנה מפרשי רוב אבל משנתנו . על 
התוספתא: כדברי משנתנו הם `mixenומפרשים mixac dna מה –

שכחה? לו אין שם לו  שיש שזית הקודמת, במשנה ly`ששנינו  onfa
,ezrya dtehpd zifk (`ed) elit` ,ea ligzdy onfa la` ,ea ligzd

,dgky el yi ,egkyeשיש יוצא, זה לפי  סאתים. בו  היו  כן  אם אלא
בו  שאין אף בו , התחיל לא שאם א) שם: לו  שיש  לזית יתרונות שני 

אף  סאתים בו  יש  שאם ב) למעלה. כאמור שכחה, אינו סאתים,
"זית  כן: לפני  השנוייה שההלכה מכאן , שכחה. אינו  בו , שהתחיל 

שם  לו שאין לזית גם כוונתה שכחה", אינו ושכחו, סאתיים בו  שיש 
בתוספתא: מדייקים ויש  בו . התחיל שלא miiz`q"ובזמן ea `diy cr"

אמנם  אפשר זה דיוק ולפי  סאתים. בו שנשאר  במה שיהא עד כלומר
על מוסבה אמורים" דברים "במה שהפיסקה כפשוטה, משנתנו  לפרש 

לפניה: ששנינו  dgky",מה epi` egkye miz`q ea yiy zif" אלא

בו  נשארו  שלא ונמצא בו  התחיל  שאם להשמיע, באה שמשנתנו
ואין  שכחה; לו  יש  בשעתו, הנטופה כזית שם לו יש אפילו  סאתים,

ללמד: באה התוספתא שכן  משנתנו, על  בזה חולקת crהתוספתא
,miiz`q ea `diy הזית במסיקת שהתחיל לאחר שכח שאם דהיינו 

שכחה אינו סאתים, בו נשארו  שם")כשעוד  אנשי "תוספות מכל(עיין .
שכחו  אם סאתיים, בו  שיש  שזית הללו , המפרשים כל דעת מקום

שכחה, אינו  בו , שהתחיל  קמה.קודם סוברהרמב"ם `laכדין  אינו
כותב שהוא כג )כן, ה , עניים  מתנות האילנות,(הל' בין אילן "השוכח :

"זית  בענין ברם, שכחה". הוא הרי  פירות... סאין  כמה בו היה אפילו
הרמב"ם כותב שם" לו  כד )שיש שם, אמורים?(שם  דברים "במה :

מקצתו , ושכח בו התחיל  אם אבל המפורסם, זה באילן  התחיל שלא
בו  הנשאר  שיהיה והוא מפורסם. שהוא פי על ואף שכחה, זה הרי

מדברי למדים נמצאנו – שכחה"... אינם סאתיים אבל מסאתיים, פחות
שלשיטתו  אלא התוספתא, פי על משנתנו  מפרש  הוא שאף הרמב"ם,

את  הרמב"ם מפרש  כנראה וכך  שם, לו  שיש בזית עוסקת הבבא כל
egkyeמשנתנו : miz`q ea yiy zif בו יש  אם שם, לו שיש  זית –

בו , שהתחיל לאחר ושכחו dgky,סאתיים, epi` ששנינו מה שכן 
אינו  סאתיים, בו שאין  אף שם, לו שיש  זית שכל הקודמת, במשנה

ligzdyשכחה, onfa la` ,ea ligzd `ly onfa ?mixen` mixac dna
;dgky el yi ...ea בזמן אף שכחה, אינו  סאתיים, בו  יש אם ברם

אילנות  וכן שם להם שאין זיתים אבל קודם. ששנינו  כפי  בו, שהתחיל 
סאתיים, בהם יש  אפילו התחיל , לא ובין  בהם התחיל  בין אחרים,
כדין  אילנות של דינם אין  הרמב"ם שלדעת מכאן שכחה. הם הרי

תלושים  פירות בציבורי אבל  עליו). משיג (הראב"ד סאתיים לענין  קמה
בהם  יש  שאם סובר , הרמב"ם שאף נראה לקיטתם, בשעת ששכחם

ט: ו, לעיל  (עיין שכחה ואינם סאתיים, בו שיש  כעומר  דינם סאתיים
כ ). ה, עניים מתנות הל ' באילן"; åézçz"וכן Bì LiL ïîæ ìkÈÀÇÆÆÇÀÈ

שכחם, שלא האילן , תחת זיתים הבית לבעל  שיש  –BLàøa Bì LéÆÀÙ
האילן בראש  ועוד )– האילן ,(ר "ש בראש  זיתים שכח שאם כלומר ,

הוא, הטעם וללקטם; לחזור לו ומותר  שכחה, אינם נקטפו , שלא
כשעוסקים  האילן, תחת זיתים להם שיש זמן  כל  זיתים מלקטי שדרך

זית  עוד  יש אם לראות למעלה, הם מסתכלים באילן ,בלקיטתם ים
שכחה זה ואין מהם, דעתם מסיחים אינם אין (הרא"ש )ולכן אם אבל  .

שכחה. שבראשו  אלו  הרי האילן, תחת זיתים øîBà:לו øéàî éaøÇÄÅÄÅ
àáçnä CìzMî–`agndענפי את בו  שחובטים המקל  היינו ÄÆÅÅÇÇÂÅ

הפירות את להפיל כדי העליםmiieagdהזית, ויש(רמב"ם )בין ;
ש מחבואיagnd`מפרשים את הלקיטה בגמר  הבודק הפועל היינו

לעבודה (ר"ש )הזיתים מיוחדת שהיתה פועלים קבוצת זו היתה ואולי  ,
הזיתים, מחבואי  שנבדקו שלאחר  היא, הדברים כוונת מקום מכל  זו ;

שכחה, זה אין  לכן , קודם אבל שכחה. הוא האילן על  שנשתייר  מה
דעתו  מסיח אינו האילן  שבעל לפי האילן, תחת זיתים שאין  פי על  אף

המחבא. שתלך עד xi`n.מהאילן iaxk dkld oi`eמפרשהרמב "ם

אחרת בדרך  השגת משנתנו שם  ועיין יב ; א , עניים  מתנות הל' (עיין

למשנתנו). ופירושו הראב"ד 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

פרט. בדיני  עוסקת משנתנו

èøt eäæéàבתורה האמור י):– יט , תלקט,(ויקרא לא כרמך  "ופרט ÅÆÆÆ
אותם"? תעזב ולגר  äøéöaäלעני úòLa øLBpä או אחד  גרגר  – ÇÅÀÈÇÇÀÄÈ

הבצירה. בשעת האשכול  מן  הנופלים øöBaשניים äéä, גפנו את – ÈÈÅ
ìBkLàäוכאשר úà õ÷ò,בעוקצו האשכול  את חתך  –Cañä ÈÇÆÈÆÀËÀÇ
íéìòaוהאשכול הגפן , של בעלים האשכול  או  הבוצר נסתבך – ÆÈÄ

èøôðå õøàì Bãiî ìôðבירושלמי) בודדים גרגרים ממנו  נפרדו – ÈÇÄÈÈÈÆÀÄÀÇ
"מידו "), גורסים úéaäאין ìòa ìL àeä éøä נפרט שלא לפי  – ÂÅÆÇÇÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡äãOa íL Bì LiL úéæ ìk,BúòLa äôBèpä úéæk elôà,BçëLe–äçëL Bðéà.íéøeîà íéøác äna? ¨©¦¤¤¥©¨¤£¦§©¦©§¨§¨¨§¨¥¦§¨©¤§¨¦£¦

BîB÷îáe åéNòîáe BîLa;BîLa–éðLéa Bà éðBëôL äéäL;åéNòîa–äaøä äNBò àeäL;BîB÷îa–àeäL ¦§§©£¨¦§¦§¤¨¨¦§¦¥¨¦§©£¨¤¤©§¥¦§¤
äöøtä ãöa Bà úbä ãöa ãîBò.íéúéfä ìk øàLe–GLe äçëL íéðLäçëL ïðéà äL.éñBé éaøøîBà:ïéà ¥§©©©§©©¦§¨§¨¨©¥¦§©¦¦§¨§¨¥¨¦§¨©¦¥¥¥

íéúéfì äçëL. ¦§¨©¥¦
·GL ïéa ãîBò àöîpL úéæíéðaìî éðL ìL úBøeL L,BçëLe–äçëL Bðéà.,BçëLe íéúàñ Ba LiL úéæ ©¦¤¦§¨¥¥¨¤§¥©§§¦§¨¥¦§¨©¦¤¤¨©¦§¨

äçëL Bðéà.änaíéøeîà íéøác?Ba ìéçúä àHL ïîæa;Ba ìéçúä íà ìáà,BúòLa äôBèpä úéæk elôà, ¥¦§¨©¤§¨¦£¦¦§©¤¦§¦£¨¦¦§¦£¦§©¦©§¨§¨¨

f`.ezrya dtehpd zifk .zif lkóèåð àåäù ìò äæ íù åì åìòäå ìéàåä äðù ìëá óèåð åðéàù ô"òà ,äôåèð åì åàø÷ ïîù óèåð àåäù íù ìò
áéúëã äçëù åðéà åçëù íà ,åúòùá(ãë íéøáã):ïîæ øçàì åøëåæ äúàù äæ àöé íìåòì åçëåù äúàù øîåò ,äãùá øîåò úçëùå.ipkteyíéëôåù åéúéæù

:äáøä ïîù.ipyia:åéøéáçî øúåé åðîî àöåéù ïîùä áåøî úåðìéà øàù ìë ùééáî àåäù.daxd dyer `edy:íéáåøî íéúéæ.dgky mipyïéúéðúî íúñ
:íééðòì íéðù ìéòì éøîàã ììä úéáë.mizifl dgky oi` xne` iqei iaxåéä àìå õøàä ìë úà áéøçäå øñé÷ ñåðéøãà àáù ïîæá àìà éñåé éáø øîà àì

:äçëù íäì ùé éðùéá åà éðëôåù åà äôåèð åéúéæ ìë åéäù éî ïëå .íéúéæì äçëù ùéã éñåé éáø äãåî ïééåöî íéúéæù ïîæá ìáà ,ïééåöî íéúéæ
a.mipaln ipy ly zexey ylyïðúã íéúéæä ïéáù äàåáúä úåðáìî úåîãë úòáåøî äâåøò äéðùì äðåùàø äøåù ïéáå íéúéæ éðìéà ìù úåøåù ùìù

å ,åäåøéúñä åéáéáñù úåðìéàäù äçëù äðéà ,úéòöîàä äøåùáù éòöîà ïìéà çëùå úéùéìùì äéðù äøåù ïéá ïëå ,'â ÷øô ùéøá ìéòìù÷á åäåôçì éîã
:äçëù åðéàã ìéòì ïðúã åãâðë íééðò åãîò åà.mixen` mixac dnaíéøáã äîá .äçëù åðéà åçëùå åúòùá äôåèðä úéæá ïðúã øãäî÷ ìéòìã ïéúéðúîà

`xephxa yexit
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תנאים. בו שנחלקו  משום "זית" ונקטה באילנות, שכחה דיני ללמד באה משנתנו

לכל הדין  הוא ברם, זמן . באותו ישראל  בארץ חשוב שהיה מפני הרמב"ם, ולדעת

הרמב"ם: כותב וכן שכחה. דין  לו  יש  פירותיו , מלקטוף הבעלים שכחו  שאם אילן ,

"...zepli`d oia oli` gkeyd דברים במה שכחה... הן  הרי  אילנות, שני ששכח או 

(כפי בשמו... או במעשיו... או במקום... ומפורסם ידוע שאינו באילן אמורים?
שנאמר: שכחה, אינו אלו דברים משלושה אחד  בו  היה אם אבל  במשנתנו ). שיבואר 

אם  אלא בו יודע אתה ואין לעולם שוכחו שאתה עומר – בשדה" עומר  "ושכחת

מפני בו , תפגע שלא פי  על  ואף זמן  לאחר  זוכרו שאתה זה יצא ותראהו , תשוב

ומפורסם" ידוע ck-bk).שהוא ,d miipr zepzn 'ld)

äãOa íL Bì LiL úéæ ìk בשם מפורסם שהוא זית אילן  כל  – ÈÇÄÆÆÅÇÈÆ
במשנתנו , להלן כמבואר  מסויימות, בסגולות או  ÂÄ(elôà)מסויים

BúòLa äôBèpä úéækתיבת –"elit`" ואין במשנתנו  היא טעות ÀÇÄÇÀÈÀÈÈ
אותה. במקרא "dtehp"גורסים הנזכרת לחם בית בסביבות עיר  שם –

כו); ז , נחמיה כב; ב, (מקום (עזרא נטופה" בית "בקעת נזכרת ובמשנה
להדגיש : המשנה ובאה התחתון ); ezryaבגליל dtehpd zifk כאותו –

בשעתו . מפורסם שהיה נטופה, מבית או נטופה מעיר  הבא זית
שמן  נוטף שהיה שם על  "נטופה" נקרא שהזית מבואר , בירושלמי

על כך וכינוהו  הואיל שנה, בכל  נוטף שאינו פי על  ואף מפירותיו,
הזיתים  מסיקת בשעת ואם הוא, מפורסם זית בשעתו, נוטף שהיה

זה אילן על  זיתיו ,BçëLeעבר  מלקטוף –äçëL Bðéàשהואיל – ÀÈÅÄÀÈ
בהקדמה  שבארנו כמו בסוף, בו  להיזכר  הבית בעל עתיד  הוא, ומפורסם

íéøeîàלמשנתנו . íéøác äna דין ממנו  מבטל שפירסומו – ÇÆÀÈÄÂÄ
מסויים),BîLaשכחה? (כינוי לוואי  שם לו  שיש  –åéNòîáe– ÄÀÀÇÂÈ

תוצרתו, כלומר מעשיו, שם על ידוע שהוא שהוא BîB÷îáeאו  או  – ÄÀ
שם. עומד  שהוא מקומו שם על נקרא äéäLכגוןBîLa:מסויים ÄÀÆÈÈ

éðBëôL,הרבה שמן שופכים שפירותיו  שם על –éðLéa Bàיש – ÄÀÄÅÈÄ
סוברים  ויש  שאן. בית היא בישן , מעיר  בא שהוא שם על מפרשים

חבריו את המשובחים בפירותיו מבייש שהוא שם (ירושלמי);על

äaøä äNBò àeäL :åéNòîa;זיתים הרבה מגדל –:BîB÷îa ÀÇÂÈÆÆÇÀÅÄÀ
äöøtäכגון ãöa Bà úbä ãöa ãîBò àeäL פרוץ מקום – ÆÅÀÇÇÇÀÇÇÄÀÈ

לגפה  סמוך שהוא "העומר ב) ו, (לעיל  ששנינו פי  על ואף בגדר.
בית  מודים כאן מקום מכל  שכחה", אומרים: הלל  ובית ולגדיש ...

שהעומר לפי  שכחה, אינו  הפירצה או הגת בצד העומד  שזית הלל
שנשכח  אף ולכן אחר , למקום להיטלטל הוא ויכול  תלוש  דבר הוא

הוא  מחובר  הזית אילן ואילו  שכחה, דין לו  יש המסויים דבר  אצל 
מקומו  משום בו  ייזכר  ודאי  הפירצה או הגת בצד  עומד  הוא ואם

שכחה. דין לו ואין  íéúéfäהמסויים, ìk øàLe דינם הרגילים, – ÀÈÈÇÅÄ
äçëLכעומרים: íéðL,שכחה הם הרי זיתים אילני  שני  שכח אם – ÀÇÄÄÀÈ

GLeäçëL ïðéà äL דין להם אין כאחד, שלושה שכח אם – ÀÈÅÈÄÀÈ
íéúéfìשכחה. äçëL ïéà :øîBà éñBé éaøמפני בכלל , – ÇÄÅÅÅÄÀÈÇÅÄ

שכחה  "אין יוסי  רבי  אמר שלא מובא, בירושלמי  הם. שחשובים

היו  ולא הארץ כל  את והחריב אדריינוס שבא בזמן  אלא לזיתים"
שיש מודה יוסי רבי  אף מצויים, שזיתים בזמן אבל  מצויים. הזיתים

לזיתים. שכחה

i y y m e i
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זית. אילן בשכחת לדון  מוסיפה משנתנו 

úéæ,זית אילן  –GL ïéa ãîBò àöîpLúBøeL Lאילני של – ÇÄÆÄÀÈÅÅÈ
íéðaìîזית, éðL ìL,מלבנים בצורת ערוגות יש  השורות שבין – ÆÀÅÇÀÀÄ

שורה  בין מלבן 

לשנייה  ראשונה
שנייה  בין  ומלבן

(ראה  לשלישית
ששנינו  כמו  הציור ),

"מלבנות  א): ג, (לעיל
הזיתים"..., שבין האמצעיBçëLeהתבואה הזית את ששכח כלומר  – ÀÈ

האמצעית, äçëLשבשורה Bðéàידי על מסויים הזה שהזית – ÅÄÀÈ
מלבנים, שני ובין  זיתים של שורות שלש בין  שעומד  לפי מקומו ,

במשנה שנינו  לו והרי  איו מקומו , מחמת שם לו  שיש שזית הקודמת,

שכחה ועוד )דין ישראל", "תפארת  הגר "א; הטעם,(ר"ש ; מפרשים יש  .
(לעיל בקש  שחיפוהו  כעומר ודינו השורות ידי  על מוסתר  שהוא לפי

שכחה אינה היא, אונס מחמת והשכחה שהואיל ז), יש(רמב"ם )ה, .
oiaמבארים: cner `vnpy zif

...zexey ylyשל שורות ששלש  –
משלש אותו מקיפות זית עצי

כשיעור שורה כל  ואורך  רוחותיו ,
ידועה  היתה שמידתו  מלבנים שני

כזה:(ר"ש )להם ,úéæ,זית אילן  – ÇÄ
íéúàñ Ba LiL,זיתים – ÆÆÈÇÄ

BçëLe,הזיתים מסיקת בשעת – ÀÈ
äçëL Bðéà–dnw oick.(ז ו , (לעיל  סאתים בה íéøácשיש äna ÅÄÀÈÇÆÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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BçëLe–äçëL Bì Lé.åézçz Bì LiL ïîæ ìk,BLàøa Bì Lé.øéàî éaøøîBà:àáçnä CìzMî. §¨¤¦§¨¨§©¤¤©§¨¤§Ÿ©¦¥¦¥¦¤¥¥©©£¥
‚èøt eäæéà?äøéöaä úòLa øLBpä.øöBa äéä,ìBkLàä úà õ÷ò,íéìòa Cañä,èøôðå õøàì Bãiî ìôð ¥¤¤¤©¥§¨©©§¦¨¨¨¥¨©¤¨¤§ª§©¤¨¦¨©¦¨¨¨¤§¦§©
–úéaä ìòa ìL àeä éøä.øöBa àeäL äòLa ïôbä úçz äìkìkä úà çépnä,íéiðòä úà ìæBb äæ éøä; £¥¤©©©©¦©©¦©¤©©§¨¨©©©¤¤§¨¨¤¥£¥¤¥¤¨£¦¦

øîàð äæ ìò(çë ,áë éìùî):"íéìBò ìeáb âqz-ìà". ©¤¤¡©©©¥§¦

:íéúàñ åá äéäéù ãò äçëù åæ éøä åçëùå åá ìéçúä ìáà åá ìéçúä àìù ïîæá íéøåîà.ey`xa el yi eizgz el yiy onf lkíéúéæä ìòá øëæð íà
íéúéæ åì åøàùð àìù øçàì àìà ïìéàä ùàøá çëùù äî äçëù àáéùç àìå ,ïè÷ììå øåæçì ìåëé åéúçú íéúéæ åì ùéù ãåòá ïìéàá çëùù íéúéæä ïî

:ïìéàä úçú.`agnd jlzyn xne` xi`n iax,åéúçú íéúéæ ïìéàä ìòáì ïéàùë íééðòì øàùðä éåä æà ,íéúéæä éàåáçî ìëá è÷ìîä ÷ãáùî øîåìë
:øéàî éáøë äëìä ïéàå .è÷ììå øåæçì ìåëé åéúçú íéúéæ ïéàù éô ìò óà íéúéæä éàåáçî ìëá è÷ìîä ÷ãá àìù ïîæ ìë ìáà

b.hxt edfi`äøåúá øåîàä(èé àø÷éå):è÷ìú àì êîøë èøôå.uwr:êúç.milra jaqed:èøôðå ìôð êë éãé ìòå íéìòá æçàðå øù÷ðlra ly `ed ixd

`xephxa yexit

Ba ìéçúä àHL ïîæa ?íéøeîà ששכחו דהיינו כלל , למסקו – ÂÄÄÀÇÆÄÀÄ
Baכולו; ìéçúä íà ìáà,אחרים לאילנות ועבר  מקצתו, ומסק – ÂÈÄÄÀÄ

BúòLa äôBèpä úéæk elôà כזית שם לו שיש  זית הוא אפילו – ÂÄÀÇÄÇÀÈÀÈÈ
הקודמת), (במשנה לעיל כמבואר בשעתו, ושכח BçëLeהנטופה – ÀÈ

מסיקתו, מלגמור הזה הזית äçëLאת Bì Lé. לו שכחה דין  – ÆÄÀÈ
dpynd ly dheytn שאין פי  על  אף סאתיים, בו  שיש שזית משמע,

ששכחו  זית אבל  שכחה; אינו בו , שהתחיל  קודם שכחו אם שם, לו 
הרי סאתים, בו ויש  שם לו שיש זית הוא אפילו בו, שהתחיל לאחר

אינו  שם, לו שיש זית "כל הקודמת: במשנה ששנינו  ומה שכחה. זה
זה  לפי  בו . התחיל  שלא ובזמן סאתיים, בו כשאין  גם היינו  שכחה",
לא  שאם שווה, דינם שם לו  שיש  וזית סאתיים בו  שיש שזית יוצא,

אבל שכחה. הם הרי  בהם התחיל  ואם שכחה, אינם בהם התחיל
`ztqezaמש שם:לא ששנו  כך, zifkמע dcya my el yiy zif lk"

ligzd `ly onfa ?mixen` mixac dna .dgky epi` egkye ezrya dtehpd
dgky ef ixd egkye ea ligzd la` ,eamiz`q ea `diy cr."הרי

פי על  אף סאתיים, בו  יש  אם שם, לו  שיש שזית מהתוספתא, משמע
חולקת  שהתוספתא לומר, רוצים יש  מכאן שכחה. אינו בו , שהתחיל 

זו; לדעה מסכימים אינם המשנה מפרשי רוב אבל משנתנו . על 
התוספתא: כדברי משנתנו הם `mixenומפרשים mixac dna מה –

שכחה? לו אין שם לו  שיש שזית הקודמת, במשנה ly`ששנינו  onfa
,ezrya dtehpd zifk (`ed) elit` ,ea ligzdy onfa la` ,ea ligzd

,dgky el yi ,egkyeשיש יוצא, זה לפי  סאתים. בו  היו  כן  אם אלא
בו  שאין אף בו , התחיל לא שאם א) שם: לו  שיש  לזית יתרונות שני 

אף  סאתים בו  יש  שאם ב) למעלה. כאמור שכחה, אינו סאתים,
"זית  כן: לפני  השנוייה שההלכה מכאן , שכחה. אינו  בו , שהתחיל 

שם  לו שאין לזית גם כוונתה שכחה", אינו ושכחו, סאתיים בו  שיש 
בתוספתא: מדייקים ויש  בו . התחיל שלא miiz`q"ובזמן ea `diy cr"

אמנם  אפשר זה דיוק ולפי  סאתים. בו שנשאר  במה שיהא עד כלומר
על מוסבה אמורים" דברים "במה שהפיסקה כפשוטה, משנתנו  לפרש 

לפניה: ששנינו  dgky",מה epi` egkye miz`q ea yiy zif" אלא

בו  נשארו  שלא ונמצא בו  התחיל  שאם להשמיע, באה שמשנתנו
ואין  שכחה; לו  יש  בשעתו, הנטופה כזית שם לו יש אפילו  סאתים,

ללמד: באה התוספתא שכן  משנתנו, על  בזה חולקת crהתוספתא
,miiz`q ea `diy הזית במסיקת שהתחיל לאחר שכח שאם דהיינו 

שכחה אינו סאתים, בו נשארו  שם")כשעוד  אנשי "תוספות מכל(עיין .
שכחו  אם סאתיים, בו  שיש  שזית הללו , המפרשים כל דעת מקום

שכחה, אינו  בו , שהתחיל  קמה.קודם סוברהרמב"ם `laכדין  אינו
כותב שהוא כג )כן, ה , עניים  מתנות האילנות,(הל' בין אילן "השוכח :

"זית  בענין ברם, שכחה". הוא הרי  פירות... סאין  כמה בו היה אפילו
הרמב"ם כותב שם" לו  כד )שיש שם, אמורים?(שם  דברים "במה :

מקצתו , ושכח בו התחיל  אם אבל המפורסם, זה באילן  התחיל שלא
בו  הנשאר  שיהיה והוא מפורסם. שהוא פי על ואף שכחה, זה הרי

מדברי למדים נמצאנו – שכחה"... אינם סאתיים אבל מסאתיים, פחות
שלשיטתו  אלא התוספתא, פי על משנתנו  מפרש  הוא שאף הרמב"ם,

את  הרמב"ם מפרש  כנראה וכך  שם, לו  שיש בזית עוסקת הבבא כל
egkyeמשנתנו : miz`q ea yiy zif בו יש  אם שם, לו שיש  זית –

בו , שהתחיל לאחר ושכחו dgky,סאתיים, epi` ששנינו מה שכן 
אינו  סאתיים, בו שאין  אף שם, לו שיש  זית שכל הקודמת, במשנה

ligzdyשכחה, onfa la` ,ea ligzd `ly onfa ?mixen` mixac dna
;dgky el yi ...ea בזמן אף שכחה, אינו  סאתיים, בו  יש אם ברם

אילנות  וכן שם להם שאין זיתים אבל קודם. ששנינו  כפי  בו, שהתחיל 
סאתיים, בהם יש  אפילו התחיל , לא ובין  בהם התחיל  בין אחרים,
כדין  אילנות של דינם אין  הרמב"ם שלדעת מכאן שכחה. הם הרי

תלושים  פירות בציבורי אבל  עליו). משיג (הראב"ד סאתיים לענין  קמה
בהם  יש  שאם סובר , הרמב"ם שאף נראה לקיטתם, בשעת ששכחם

ט: ו, לעיל  (עיין שכחה ואינם סאתיים, בו שיש  כעומר  דינם סאתיים
כ ). ה, עניים מתנות הל ' באילן"; åézçz"וכן Bì LiL ïîæ ìkÈÀÇÆÆÇÀÈ

שכחם, שלא האילן , תחת זיתים הבית לבעל  שיש  –BLàøa Bì LéÆÀÙ
האילן בראש  ועוד )– האילן ,(ר "ש בראש  זיתים שכח שאם כלומר ,

הוא, הטעם וללקטם; לחזור לו ומותר  שכחה, אינם נקטפו , שלא
כשעוסקים  האילן, תחת זיתים להם שיש זמן  כל  זיתים מלקטי שדרך

זית  עוד  יש אם לראות למעלה, הם מסתכלים באילן ,בלקיטתם ים
שכחה זה ואין מהם, דעתם מסיחים אינם אין (הרא"ש )ולכן אם אבל  .

שכחה. שבראשו  אלו  הרי האילן, תחת זיתים øîBà:לו øéàî éaøÇÄÅÄÅ
àáçnä CìzMî–`agndענפי את בו  שחובטים המקל  היינו ÄÆÅÅÇÇÂÅ

הפירות את להפיל כדי העליםmiieagdהזית, ויש(רמב"ם )בין ;
ש מחבואיagnd`מפרשים את הלקיטה בגמר  הבודק הפועל היינו

לעבודה (ר"ש )הזיתים מיוחדת שהיתה פועלים קבוצת זו היתה ואולי  ,
הזיתים, מחבואי  שנבדקו שלאחר  היא, הדברים כוונת מקום מכל  זו ;

שכחה, זה אין  לכן , קודם אבל שכחה. הוא האילן על  שנשתייר  מה
דעתו  מסיח אינו האילן  שבעל לפי האילן, תחת זיתים שאין  פי על  אף

המחבא. שתלך עד xi`n.מהאילן iaxk dkld oi`eמפרשהרמב "ם

אחרת בדרך  השגת משנתנו שם  ועיין יב ; א , עניים  מתנות הל' (עיין

למשנתנו). ופירושו הראב"ד 
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פרט. בדיני  עוסקת משנתנו

èøt eäæéàבתורה האמור י):– יט , תלקט,(ויקרא לא כרמך  "ופרט ÅÆÆÆ
אותם"? תעזב ולגר  äøéöaäלעני úòLa øLBpä או אחד  גרגר  – ÇÅÀÈÇÇÀÄÈ

הבצירה. בשעת האשכול  מן  הנופלים øöBaשניים äéä, גפנו את – ÈÈÅ
ìBkLàäוכאשר úà õ÷ò,בעוקצו האשכול  את חתך  –Cañä ÈÇÆÈÆÀËÀÇ
íéìòaוהאשכול הגפן , של בעלים האשכול  או  הבוצר נסתבך – ÆÈÄ

èøôðå õøàì Bãiî ìôðבירושלמי) בודדים גרגרים ממנו  נפרדו – ÈÇÄÈÈÈÆÀÄÀÇ
"מידו "), גורסים úéaäאין ìòa ìL àeä éøä נפרט שלא לפי  – ÂÅÆÇÇÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„úììBò éäBæéà?óèð àGå óúk àG dì ïéàL ìk.óèð Bà óúk dì Lé íà–úéaä ìòa ìL.÷ôñ íà– ¥¦¤¤¨¤¥¨¨¥§¨¥¦¤¨¨¥¨¥¤©©©©¦¦¨¥
íéiðòì.äakøàaL úììBò–kLàä íò úöø÷ð íàìB,úéaä ìòa ìL àéä éøä;åàì íàå,íéiðò ìL àéä éøä. ¨£¦¦¤¤¤§©§ª¨¦¦§¤¤¦¨¤§£¥¦¤©©©©¦§¦¨£¥¦¤£¦¦

éãéçé øbøb–äãeäé éaøøîBà:ìBkLà;íéîëçåíéøîBà:úììBò. ©§¥§¦¦©¦§¨¥¤§©£¨¦§¦¤¤
‰íéðôba ìãnä,BlL CBúa ìãî àeäL íLk,íéiðò ìLa ìãî àeä ïk;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà: ©¥¥©§¨¦§¥¤¥¥§¤¥¥¥§¤£¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥

.ziad:äøéöá êøã èøôð àìù.xvea `edy drya dlklk gipnd:åëåúì èøôä ìåôéù íéáðòä úçú ìñ ïúåð.miiprd z` lfeb df ixdåúøéùðá èøôã
:õøàì òéâéù íãå÷ íééðò åá åëæ.miler leab bqz l`:'ä ÷øôá ìéòì ùøåôî

c.zller `id efi`äøåúá äøåîàä(íù):ììåòú àì êîøëå.szkçî ìåëùàä ìù éòöîàä èéáøùäíéáëåù ïäùëå ,äáøä úåðè÷ úåìåëùà åá íéøáå
:óúë ïàë ïéà ïàëì ãçàå ïàëì ãçà èéáøùá íéøæåôî ïäùëå ,óúë àø÷ð àåä íãà ìù åôúë ìòù éåàùîë äæ ìò äæ.shpíéøáåçîä íéáðò ìù íéøâøâ ïä

óèð àìå óúë àì åì ïéàù ìåëùàì àøå÷ àø÷î ïåùìáå ,óèð àø÷ð äèîì úåôèåð åéáðòù íù ìòå ,äáøä íéáðò íù íéåìú úåéäì íéìéâøù èéáøùä óåñá
:ùéàä éðôì ììåòë úåìåëùàä øàù éðôì àåäù éôì ,ììåò.wtq m`úåáëåù ïéàå åæ ìò åæ úåáëåù åìéàë èéáøùá úåéåìúä úåðè÷ä úåìåëùàä íéàøðù

:åàì íà óúë äì ùé íà ÷ôñ éåä àúùäã ,äôé.daekx`ayíéîòôå äáåëø úàø÷ð àéäå ,äööå÷ øöåáäå äáøä úåìåëùà äá ïééåìúù äøåîæ ìù øåçé
:úåìëùàä íò úåììåò äá ùéù.zvxwpàîåéá åðéðù åúîâåãå ,úëúçðå úöö÷ð(:àì)àø÷îáå .åãé ìò äèéçù øçà ÷øéîå åöø÷(åî äéîøé):àá ïåôöî õø÷

.icigi xbxb:åîöò èéáøùá íéøáåçî íéøâøâä àìà åæ ìò åæ úåáëåù úåðè÷ úåìåëùà åì ïéàù ìåëùà ïåâë.leky` xne` dcedi iaxáéúëã(æé äéòùé)
:ìåëùà ïàëî øúåé ,úåììåò íéøâøâ äùìù íéðù .íéøâøâ äùìù íéðù úéæ ó÷åðë úåììåò åá øàùðå.zller mixne` minkgeíéáëåùä íéøâøâä éáéùç àìã

:íéîëçë äëìäå .óúë àø÷äì äæ ìò äæ
d.miptba lcnd:êëá íéð÷åúî íéøçàäå íéúðéáù íúåàî ø÷åò äæ øçà äæ íéôåëú íéðôâäùëmiipr lya lcn `ed jk.åà äàô íäá ùéù ô"òà

:ïë íééðò óà åøéáç ìùá ìãî êë åìùá ìãî àåäù åîë óúåùù íùëå íäì ùé óúåù ïéã íééðò øáñ÷ ,åìùá åîë íäìùá ìãî êë íééðò ìù úåììåò

`xephxa yexit

אחרת, סיבה מחמת נפרט אם הדין  והוא אונס. מחמת אלא בצירה דרך 
שמשנתנו  אלא י), (ד, בלקט ששנינו כמו וכדומה, קוץ שהכהו כגון

בבציר. השכיח מקרה äìkìkäנקטה úà çépnä,הסל –úçz ÇÇÄÇÆÇÇÀÈÈÇÇ
øöBa àeäL äòLa ïôbä,הכלכלה לתוך  הפרט שיפול כדי – ÇÆÆÀÈÈÆÅ

לארץ, שיפול  עד בו  זוכים העניים שאין  בטענה לעצמו  éøäÂÅויטלנו
íéiðòä úà ìæBb äæ קודם אף נשירתו בשעת בפרט הם שזוכים – ÆÅÆÈÂÄÄ

לארץ; íéìBò"שיגיע ìeáb âqz-ìà" :øîàð äæ ìò פסוק – ÇÆÆÁÇÇÇÅÀÄ
שלא  או מצרים, לעולי  שהוגבל ממה לשנות שלא להזהיר  בא זה
מנסיהם  שירדו אדם בני  – ("עולים" במתנותיהם עניים גבול  להסיג

סוברים, יש ו ). (ה, למעלה כבר  שביארנו כמו  נהור "), "סגי בלשון 
לתוכה, הפרט שיפול כדי בכוונה, הכלכלה את במניח כאן מדובר שאין

הלאו  על ממש  עובר והוא לעניים, שייך שהפרט הוא ודאי זה שבכגון 
תחת  הכלכלה את במניח כאן המדובר  אלא תלקט"; לא כרמך "ופרט

המשנה  ובאה הבצירה, בשעת האשכולות את בתוכה ליתן כדי  הגפן
יפול הפרט שגם שאפשר  באופן הכלכלה את הניח שאם להשמיענו

לא  שהאשכול כדי גמי  של  כלכלה שהניח הגר "א) (לפי  או  לתוכה,
miiprd,ייפרט, z` lfeb df ixdלכך גורמת הכלכלה שהנחת כלומר 

העניים את גוזל ונמצא פרט, אליהו").שאין  "שנות  שם "; אנשי ("תוספות 

y c e w z a y
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עוללות. דיני באים ואילך  ממשנתנו 

úììBò éäBæéàעליה שנאמר  י):– יט , לא(ויקרא  llerz..."וכרמך ÅÄÆÆ
אותם"? תעזוב ולגר óèðלעני  àGå óúk àG dì ïéàL ìk– ÈÆÅÈÈÅÀÈÅ

למעלה  בו  מחוברים "שדרה", הנקרא שבאשכול , האמצעי השרביט
זה  עמוסים וכשהם "פסיגים", להם שקוראים קטנים, אשכולות הרבה
כאן  אין בשדרה, מפוזרים הם ואם "כתף". נקרא זה הרי  זה, גבי  על 

בשדרה  מחוברים הגרגרים אלא פסיגים, אין למטה השדרה בסוף כתף.
למטה  "נוטפים" כאילו הנראים ענבים הרבה בה וכשתלויים עצמה,

שאין  קטן  ענבים שאשכול  ללמד, באה משנתנו "נטף". נקרא זה הרי
זה  הרי בו , מפוזרים ענבים גרגרי מעט אלא נטף, ולא כתף לא לו 

ולמה  לעניים. להניחה שיש התורה, אמרה ועליה "עוללת", נקרא
כעולל האשכולות שאר  לגבי  זה שאשכול מפני  "עוללת"? נקראת

óèð.(רמב"ם )לאיש  Bà óúk dì Lé íà כתף לו  שיש  אשכול  – ÄÆÈÈÅÈÅ
זה הרי  כתף, לו  ואין נטף לו  שיש  או  נטף, לו úéaäואין ìòa ìLÆÇÇÇÇÄ

"עוללת". נקרא זה שאין  –÷ôñ íà בו מבחינים שאין  אשכול – ÄÈÅ
הוא הרי  לא, אם נטף או  כתף לו יש  עניים íéiðòìאם שמתנות – ÈÂÄÄ

לקט". לקט "ספק יא): ד , (לעיל  בלקט ששנינו כמו לעניים, ספקן

äakøàaL úììBò שם מחובר שהאשכול המקום הוא ארכובה – ÆÆÆÀÇÀËÈ
האשכול מן  יוצאת היא אם בה ספק משם היוצאת והעוללת בזמורה,

וכיון  הזמורה, מן שיוצאת או  הבית, בעל  של שהוא כאשכול ודינה
אותה שאין בודקים הלכך  עניים, של  היא הרי  נטף, ולא כתף לא לה

úöø÷ðכך : íà,נחתכת –ìBkLàä íò את שכשתולשים – ÄÄÀÆÆÄÈÆÀ
עמו, נתלשת היא úéaäהאשכול ìòa ìL àéä éøä כדין – ÂÅÄÆÇÇÇÇÄ
ממנו ; חלק שהיא åàìהאשכול, íàå,האשכול עם נתלשת שאינה – ÀÄÈ

íéiðò ìL àéä éøä.היא שעוללת –éãéçé øbøbאשכול כגון – ÂÅÄÆÂÄÄÇÀÅÀÄÄ
עצמה בשדרה המחוברים גרגרים אלא פסיגים בו éaøÇÄ;(ר"ש )שאין 

ìBkLà :øîBà äãeäé,הבית בעל  של  והוא כאשכול, דינו  – ÀÈÅÆÀ
úììBò :íéøîBà íéîëçåבירושלמי לעניים. ושייכת עוללת זוהי – ÇÂÈÄÀÄÆÆ

יהודה, רבי של טעמו שכתובמבואר ו):לפי  יז , בו (ישעיה "ונשאר 

גרגרים  שלושה שניים – גרגרים..." שלושה שניים זית כנוקף  עוללות
אבל  עוללות, oknנקראים xzi,סוברים חכמים אבל אשכול . זה הרי 

עוללת. זו  הרי נטף ולא כתף לא כאן  ואין  minkgk.שהואיל dklddיש
icigiמפרשים: xbxb יחידי גרגר  אלא בו שאין  אשכול אליהו ";– ("שנות

צדק), מלכי בן שכתוב:ר"י יהודה, רבי של בטעמו  בירושלמי  הם ומגיהים
שלושה  שניים – גרגרים" שלשה שניים זית כנוקף עוללות בו "ונשאר 

אבל עוללות, הם oknגרגרים zegt,אשכול הוא הרי יחידי , גרגר  דהיינו
יחיד. בלשון  ולא רבים בלשון  "עוללות" אלא נמצא שלא כלומר 
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íéðôba ìãnä,זמורות קצת מהן עוקר  מדי , צפופות כשהגפנים – ÇÅÅÇÀÈÄ
) וישביחו בריווח הנשארים שיגדלו  "דלל "),"lcnd"כדי íLkÀÅמשורש

BlL CBúa ìãî àeäL,שלו אשכולות או  זמורות שעוקר  –ïk ÆÅÅÀÆÅ
íéiðò ìLa ìãî àeä עוללות בהן  שיש  זמורות לעקור  רשאי  – ÅÅÀÆÂÄÄ

äãeäéופאה; éaø éøác עניים שדין  הטעם, מבואר  בירושלמי – ÄÀÅÇÄÀÈ
בשלו , מדל שהוא כשם שותפו בשל מדל  שאדם וכשם שותף, כדין 

שמתוך אחר, טעם ואמרו זה, טעם שם דחו ברם, כך. עניים לגבי  אף
לעניים. גם תועלת בזה ויש הגפנים, משתבחים בגפנים מדל  שהוא

éàMø àeä BlLa :øîBà øéàî éaø, לעקור –éàMø Bðéàå ÇÄÅÄÅÀÆÇÇÀÅÇÇ
íéiðò ìLa וכשם הקונה, כדין  העני  שדין  מאיר, רבי  שסובר – ÀÆÂÄÄ
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éàMø àeä BlLa,íéiðò ìLa éàMø Bðéàå. §¤©©§¥©©§¤£¦¦

.i`yx `ed elya xne` xi`n iaxäëìäå .ïë íééðò ìùá óà ïäá òâéì øåñà úåìåëùà 'é åøéáçì øëåîäù íùëå ,í÷ìçá íäì ùé äðå÷ ïéã íééðò øáñ÷
:äãåäé éáøë
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לנגוע  אסור כך לחבירו, שמכר  באשכולות ליגע רשאי  המוכר שאין
הוא, שטעמו או ופאה; עוללות בהן שיש בזמורות דהיינו עניים, בשל

להפסידו  להם ניחא ולא עכשיו  להם שיש  במה העניים שרוצים משום
להבא. תועלת של חישובים dcedi.מתוך iaxk dkldd
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„úììBò éäBæéà?óèð àGå óúk àG dì ïéàL ìk.óèð Bà óúk dì Lé íà–úéaä ìòa ìL.÷ôñ íà– ¥¦¤¤¨¤¥¨¨¥§¨¥¦¤¨¨¥¨¥¤©©©©¦¦¨¥
íéiðòì.äakøàaL úììBò–kLàä íò úöø÷ð íàìB,úéaä ìòa ìL àéä éøä;åàì íàå,íéiðò ìL àéä éøä. ¨£¦¦¤¤¤§©§ª¨¦¦§¤¤¦¨¤§£¥¦¤©©©©¦§¦¨£¥¦¤£¦¦

éãéçé øbøb–äãeäé éaøøîBà:ìBkLà;íéîëçåíéøîBà:úììBò. ©§¥§¦¦©¦§¨¥¤§©£¨¦§¦¤¤
‰íéðôba ìãnä,BlL CBúa ìãî àeäL íLk,íéiðò ìLa ìãî àeä ïk;éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà: ©¥¥©§¨¦§¥¤¥¥§¤¥¥¥§¤£¦¦¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥

.ziad:äøéöá êøã èøôð àìù.xvea `edy drya dlklk gipnd:åëåúì èøôä ìåôéù íéáðòä úçú ìñ ïúåð.miiprd z` lfeb df ixdåúøéùðá èøôã
:õøàì òéâéù íãå÷ íééðò åá åëæ.miler leab bqz l`:'ä ÷øôá ìéòì ùøåôî

c.zller `id efi`äøåúá äøåîàä(íù):ììåòú àì êîøëå.szkçî ìåëùàä ìù éòöîàä èéáøùäíéáëåù ïäùëå ,äáøä úåðè÷ úåìåëùà åá íéøáå
:óúë ïàë ïéà ïàëì ãçàå ïàëì ãçà èéáøùá íéøæåôî ïäùëå ,óúë àø÷ð àåä íãà ìù åôúë ìòù éåàùîë äæ ìò äæ.shpíéøáåçîä íéáðò ìù íéøâøâ ïä

óèð àìå óúë àì åì ïéàù ìåëùàì àøå÷ àø÷î ïåùìáå ,óèð àø÷ð äèîì úåôèåð åéáðòù íù ìòå ,äáøä íéáðò íù íéåìú úåéäì íéìéâøù èéáøùä óåñá
:ùéàä éðôì ììåòë úåìåëùàä øàù éðôì àåäù éôì ,ììåò.wtq m`úåáëåù ïéàå åæ ìò åæ úåáëåù åìéàë èéáøùá úåéåìúä úåðè÷ä úåìåëùàä íéàøðù

:åàì íà óúë äì ùé íà ÷ôñ éåä àúùäã ,äôé.daekx`ayíéîòôå äáåëø úàø÷ð àéäå ,äööå÷ øöåáäå äáøä úåìåëùà äá ïééåìúù äøåîæ ìù øåçé
:úåìëùàä íò úåììåò äá ùéù.zvxwpàîåéá åðéðù åúîâåãå ,úëúçðå úöö÷ð(:àì)àø÷îáå .åãé ìò äèéçù øçà ÷øéîå åöø÷(åî äéîøé):àá ïåôöî õø÷

.icigi xbxb:åîöò èéáøùá íéøáåçî íéøâøâä àìà åæ ìò åæ úåáëåù úåðè÷ úåìåëùà åì ïéàù ìåëùà ïåâë.leky` xne` dcedi iaxáéúëã(æé äéòùé)
:ìåëùà ïàëî øúåé ,úåììåò íéøâøâ äùìù íéðù .íéøâøâ äùìù íéðù úéæ ó÷åðë úåììåò åá øàùðå.zller mixne` minkgeíéáëåùä íéøâøâä éáéùç àìã

:íéîëçë äëìäå .óúë àø÷äì äæ ìò äæ
d.miptba lcnd:êëá íéð÷åúî íéøçàäå íéúðéáù íúåàî ø÷åò äæ øçà äæ íéôåëú íéðôâäùëmiipr lya lcn `ed jk.åà äàô íäá ùéù ô"òà

:ïë íééðò óà åøéáç ìùá ìãî êë åìùá ìãî àåäù åîë óúåùù íùëå íäì ùé óúåù ïéã íééðò øáñ÷ ,åìùá åîë íäìùá ìãî êë íééðò ìù úåììåò
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אחרת, סיבה מחמת נפרט אם הדין  והוא אונס. מחמת אלא בצירה דרך 
שמשנתנו  אלא י), (ד, בלקט ששנינו כמו וכדומה, קוץ שהכהו כגון

בבציר. השכיח מקרה äìkìkäנקטה úà çépnä,הסל –úçz ÇÇÄÇÆÇÇÀÈÈÇÇ
øöBa àeäL äòLa ïôbä,הכלכלה לתוך  הפרט שיפול כדי – ÇÆÆÀÈÈÆÅ

לארץ, שיפול  עד בו  זוכים העניים שאין  בטענה לעצמו  éøäÂÅויטלנו
íéiðòä úà ìæBb äæ קודם אף נשירתו בשעת בפרט הם שזוכים – ÆÅÆÈÂÄÄ

לארץ; íéìBò"שיגיע ìeáb âqz-ìà" :øîàð äæ ìò פסוק – ÇÆÆÁÇÇÇÅÀÄ
שלא  או מצרים, לעולי  שהוגבל ממה לשנות שלא להזהיר  בא זה
מנסיהם  שירדו אדם בני  – ("עולים" במתנותיהם עניים גבול  להסיג

סוברים, יש ו ). (ה, למעלה כבר  שביארנו כמו  נהור "), "סגי בלשון 
לתוכה, הפרט שיפול כדי בכוונה, הכלכלה את במניח כאן מדובר שאין

הלאו  על ממש  עובר והוא לעניים, שייך שהפרט הוא ודאי זה שבכגון 
תחת  הכלכלה את במניח כאן המדובר  אלא תלקט"; לא כרמך "ופרט

המשנה  ובאה הבצירה, בשעת האשכולות את בתוכה ליתן כדי  הגפן
יפול הפרט שגם שאפשר  באופן הכלכלה את הניח שאם להשמיענו

לא  שהאשכול כדי גמי  של  כלכלה שהניח הגר "א) (לפי  או  לתוכה,
miiprd,ייפרט, z` lfeb df ixdלכך גורמת הכלכלה שהנחת כלומר 

העניים את גוזל ונמצא פרט, אליהו").שאין  "שנות  שם "; אנשי ("תוספות 

y c e w z a y
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עוללות. דיני באים ואילך  ממשנתנו 

úììBò éäBæéàעליה שנאמר  י):– יט , לא(ויקרא  llerz..."וכרמך ÅÄÆÆ
אותם"? תעזוב ולגר óèðלעני  àGå óúk àG dì ïéàL ìk– ÈÆÅÈÈÅÀÈÅ

למעלה  בו  מחוברים "שדרה", הנקרא שבאשכול , האמצעי השרביט
זה  עמוסים וכשהם "פסיגים", להם שקוראים קטנים, אשכולות הרבה
כאן  אין בשדרה, מפוזרים הם ואם "כתף". נקרא זה הרי  זה, גבי  על 

בשדרה  מחוברים הגרגרים אלא פסיגים, אין למטה השדרה בסוף כתף.
למטה  "נוטפים" כאילו הנראים ענבים הרבה בה וכשתלויים עצמה,

שאין  קטן  ענבים שאשכול  ללמד, באה משנתנו "נטף". נקרא זה הרי
זה  הרי בו , מפוזרים ענבים גרגרי מעט אלא נטף, ולא כתף לא לו 

ולמה  לעניים. להניחה שיש התורה, אמרה ועליה "עוללת", נקרא
כעולל האשכולות שאר  לגבי  זה שאשכול מפני  "עוללת"? נקראת

óèð.(רמב"ם )לאיש  Bà óúk dì Lé íà כתף לו  שיש  אשכול  – ÄÆÈÈÅÈÅ
זה הרי  כתף, לו  ואין נטף לו  שיש  או  נטף, לו úéaäואין ìòa ìLÆÇÇÇÇÄ

"עוללת". נקרא זה שאין  –÷ôñ íà בו מבחינים שאין  אשכול – ÄÈÅ
הוא הרי  לא, אם נטף או  כתף לו יש  עניים íéiðòìאם שמתנות – ÈÂÄÄ

לקט". לקט "ספק יא): ד , (לעיל  בלקט ששנינו כמו לעניים, ספקן

äakøàaL úììBò שם מחובר שהאשכול המקום הוא ארכובה – ÆÆÆÀÇÀËÈ
האשכול מן  יוצאת היא אם בה ספק משם היוצאת והעוללת בזמורה,

וכיון  הזמורה, מן שיוצאת או  הבית, בעל  של שהוא כאשכול ודינה
אותה שאין בודקים הלכך  עניים, של  היא הרי  נטף, ולא כתף לא לה

úöø÷ðכך : íà,נחתכת –ìBkLàä íò את שכשתולשים – ÄÄÀÆÆÄÈÆÀ
עמו, נתלשת היא úéaäהאשכול ìòa ìL àéä éøä כדין – ÂÅÄÆÇÇÇÇÄ
ממנו ; חלק שהיא åàìהאשכול, íàå,האשכול עם נתלשת שאינה – ÀÄÈ

íéiðò ìL àéä éøä.היא שעוללת –éãéçé øbøbאשכול כגון – ÂÅÄÆÂÄÄÇÀÅÀÄÄ
עצמה בשדרה המחוברים גרגרים אלא פסיגים בו éaøÇÄ;(ר"ש )שאין 

ìBkLà :øîBà äãeäé,הבית בעל  של  והוא כאשכול, דינו  – ÀÈÅÆÀ
úììBò :íéøîBà íéîëçåבירושלמי לעניים. ושייכת עוללת זוהי – ÇÂÈÄÀÄÆÆ

יהודה, רבי של טעמו שכתובמבואר ו):לפי  יז , בו (ישעיה "ונשאר 

גרגרים  שלושה שניים – גרגרים..." שלושה שניים זית כנוקף  עוללות
אבל  עוללות, oknנקראים xzi,סוברים חכמים אבל אשכול . זה הרי 

עוללת. זו  הרי נטף ולא כתף לא כאן  ואין  minkgk.שהואיל dklddיש
icigiמפרשים: xbxb יחידי גרגר  אלא בו שאין  אשכול אליהו ";– ("שנות

צדק), מלכי בן שכתוב:ר"י יהודה, רבי של בטעמו  בירושלמי  הם ומגיהים
שלושה  שניים – גרגרים" שלשה שניים זית כנוקף עוללות בו "ונשאר 

אבל עוללות, הם oknגרגרים zegt,אשכול הוא הרי יחידי , גרגר  דהיינו
יחיד. בלשון  ולא רבים בלשון  "עוללות" אלא נמצא שלא כלומר 
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íéðôba ìãnä,זמורות קצת מהן עוקר  מדי , צפופות כשהגפנים – ÇÅÅÇÀÈÄ
) וישביחו בריווח הנשארים שיגדלו  "דלל "),"lcnd"כדי íLkÀÅמשורש

BlL CBúa ìãî àeäL,שלו אשכולות או  זמורות שעוקר  –ïk ÆÅÅÀÆÅ
íéiðò ìLa ìãî àeä עוללות בהן  שיש  זמורות לעקור  רשאי  – ÅÅÀÆÂÄÄ

äãeäéופאה; éaø éøác עניים שדין  הטעם, מבואר  בירושלמי – ÄÀÅÇÄÀÈ
בשלו , מדל שהוא כשם שותפו בשל מדל  שאדם וכשם שותף, כדין 

שמתוך אחר, טעם ואמרו זה, טעם שם דחו ברם, כך. עניים לגבי  אף
לעניים. גם תועלת בזה ויש הגפנים, משתבחים בגפנים מדל  שהוא

éàMø àeä BlLa :øîBà øéàî éaø, לעקור –éàMø Bðéàå ÇÄÅÄÅÀÆÇÇÀÅÇÇ
íéiðò ìLa וכשם הקונה, כדין  העני  שדין  מאיר, רבי  שסובר – ÀÆÂÄÄ
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.i`yx `ed elya xne` xi`n iaxäëìäå .ïë íééðò ìùá óà ïäá òâéì øåñà úåìåëùà 'é åøéáçì øëåîäù íùëå ,í÷ìçá íäì ùé äðå÷ ïéã íééðò øáñ÷
:äãåäé éáøë
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לנגוע  אסור כך לחבירו, שמכר  באשכולות ליגע רשאי  המוכר שאין
הוא, שטעמו או ופאה; עוללות בהן שיש בזמורות דהיינו עניים, בשל

להפסידו  להם ניחא ולא עכשיו  להם שיש  במה העניים שרוצים משום
להבא. תועלת של חישובים dcedi.מתוך iaxk dkldd
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אגרות קודש
 ב"ה,  ו' אדר תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר יעקב ישראל

שלום וברכה!

מצב  מתאר  ובו  האפשרי  בהקדם  עליו  לענות  בקש  אשר  תרומה  מעש"ק  מכתבו  על  במענה 
השחיטה במקומו לפנים בשטוקהולם במדינת שוועדען אשר הממשלה מתרת שם השחיטה דוקא ע"י 
הימום עלעקטרי לפני זה, וכת"ר אסר את זה, אבל אח"כ המציאו לו היתר מרבנים באה"ק ת"ו, כן 
כתבו לו שהיו מקרים שבדקו את הבהמות הנשחטים אחרי ההימום ובדקו את כל האברים הפנימים 
ולא מצאו שום ריעותא, וכן אומרים אשר אם אין שוחטים את הבהמה אחרי ההימום, אזי כעבור 

איזה זמן עומדת על רגלי' אוכלת וכו'.

ולא מצא  והשחיטה  בדק אחר ההימום  ועטערינארי  הנה מ"ש שפראפעסאר  עכ"ז,  ובמענה 
שום ריעותא ניכרת באברים הפנימים, הנה בפליאה גדולה אני על זה, כי ידוע הדבר אפילו למתחילים 
בלימודים אלו אשר שאק עלעקטרי הממית אינו מוכרח שתהי' ניכרת באברים הפנימים, כי המיתה 
נגרמת ע"י זעזוע הניערווין, וגם אם נמצא שינוי באברים הפנימים, ה"ז אחת משתים, או שהי' גם 
מלפני השאק אלא שלא ידעו אודותם, או שהיתה חלישות בהאבר בלא זה, וכסיבה ארעית מהשאק 
נתחזקה החלישות עד שהביאה להשינוים, אבל בכ"ז לא זהו ענין השאק, וראי' מוכחת לזה הוא ג"כ 
כללות ענין ההימום שענינו הוא ג"כ זעזוע הניערווין עד כדי נטילת ההרגש, וכשמגדלים "כמות" או 
היינו  וכו,  התנועה  כח  גם את  רק את ההרגש אלא  לא  נוטלים  אז  הרי  הזרם  חוזק  במלות אחרים 

שהבהמה מתה, ומובן שזעזוע הניערווין אי אפשר להבדק בבדיקה לאחר מיתה.

בנוגע  בזה  הנאמנות  הרי  ביותר  זרם חלש  ע"י  נעשה  הנ"ל  הימום  מובן מעצמו שגם אם  ב( 
לחוזק הזרם וחלישותו נמסרת עפ"י הרוב לאינו יהודי שהוא הוא העושה ההימום. וגם אם נמסרת 
ליהודי הרי גם אצלו אינו ברור הדבר, וכיודע גם לכל רופא בנ"א, שלא כל בנ"א שוים בענין פעולת זרם 
העלעקטרי אפילו באדם זה גופא לא כל הזמנים שוים הן מצד הניערווין שלו והן גם באופני הלבושים 
או מקום מעמדו וכיו"ב, אלא שבבנ"א נגשים לטפל בעלעקטרי בזהירות ונעשה זה ע"י כלים שבהם 
נראה וניכר חוזק הזרם וכו' ואשר כל ענינים אלו הרי אי אפשר להנהיג בהימום בבית המטבחים וכן 
בודאי לא ישנו חוזק הזרם מבהמה גדולה לקטנה מגסה לדקה בין אם עורה לח או יבש וכו' - שכ"ז 

נוגע לענין פעולת הזרם.

ג( ראיתי העתק מכתב ההכשר של הרה"ג חו"ב וכו' הר"ר שלמה דוד שי' כהנא, ואיני יודע אם 
הציעו לפניו את ענין ההימום כמו שהוא, אבל בכל זאת נפלאתי ותמהתי ביותר על מה שאינו מזכיר 

ההיתר שלו בענין הפרכוס דלאחר שחיטה! ויש עוד להאריך בזה ואכ"מ.

אבל המורם מכל זה, שכיון שכבודו כבר כתב דעתו לאיסור לדעתי יחזור על דבריו בזה ובפרט 
ע"י כל הנכתב לעיל.

בברכה וכבוד.
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ע"א: לח ïðaøדף eðz,בברייתאïBòîL da únL äðL dúBà ¨©¨¨¨¨¨¤¥¨¦§
íäì øîà ,÷écvä,הכיפורים יום לאחר úî,לתלמידיו àeä Bæ äðLa ©©¦¨©¨¤§¨¨¥

התכוין. עצמו íBéועל ìëa ,íäì øîà .òãBé äzà ïéépî ,Bì eøîà̈§¦©¦©¨¥©¨©¨¤§¨
,íéðáì óeèòå íéðáì Leáì ãçà ï÷æ éì ïncæî äéä íéøetkä והיה ©¦¦¨¨¦§©¥¦¨¥¤¨¨§¨¦§¨§¨¦

énò ñðëð ולפנים Leáì,לפני ãçà ï÷æ éì ïncæð ,íBiäå .énò àöéå ¦§©¦¦§¨¨¦¦§©¦§©¥¦¨¥¤¨¨
íéøBçL óeèòå íéøBçL ו אבלות, סימן àöéשהוא àìå énò ñðëð §¦§¨§¦¦§©¦¦§Ÿ¨¨

.énò.ימות השנה שבאותה הבין, אלו äìçומשינויים ,ìâøä øçà ¦¦©©¨¤¤¨¨
e ,úîå íéîé äòáL והילך Cøálîמכאן íéðäkä åéçà eòðîð ברכת ¦§¨¨¦¨¥¦§§¤¨©Ÿ£¦¦§¨¥

לכך המפורש íMaכהנים ראויים היו שלא כיון ,. ©¥
מב  הצדיק, שמעון בזמן שהיו המעלות הזכרת ברייתא אגב הגמרא יאה

לחורבן: סמוך ישראל בני של השפל מצבם את úéaä,המפרטת ïaøeç íãB÷ äðL íéòaøà ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¨¦¨¨¤§©©©¦
äéä àì הìøBb'להïéîéa äìBò.כללì äéä àìåïéaìî úéøBäæ ìL ïBL,כללéáøòî øð äéä àìå Ÿ¨¨¨¤§¨¦§Ÿ¨¨¨¤§¦©§¦§Ÿ¨¨¥©£¨¦

÷ìBc,הנרות משאר ïäéìàîיותר úBçzôð ìëéää úBúìc eéäå,להיכנס לאויבים ïäaכסימן øòbL ãò ¥§¨©§©¥¨¦§¨¥£¥¤©¤¨©¨¤
,éàkæ ïa ïðçBé ïaø וBì øîà,להיכל,Eîöò úéòáî äzà äî éðtî ,ìëéä ìëéä אתה הפחד ומחמת ©¨¨¨¤©©¨©¥¨¥¨¦§¥¨©¨©§¦©§§

עליך, לבוא שעתיד את לפרסם éìòמקדים àaðúð øáëe ,áøçéì ãéúò EôBqL Ea éðà òãBéäéøëæ E ¥©£¦§¤§¨¦¥¨¥§¨¦§©¥¨¤§©§¨
àBcò ïa שנאמר לחורבן, סימן היא זו א)שפתיחה יא éúìc(זכריה ïBðáì çút'éæøàa Là ìëàúå E,'E ¤¦§©§¨§¨¤§Ÿ©¥©£¨¤

האש. ידי על ישרף דלתותיו, את יפתח המקדש שבית ידי על änìכלומר, ,éàìáè ïa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¤©§©¨¨
BîL àø÷ðהמקדש בית ìàøNéמפניïBðáì,של ìL ïäéúBðBò ïéaìnL.הקרבנות ידי על ¦§¨§§¨¤©§¦£¥¤¤¦§¨¥

יער: נקרא מדוע הגמרא מבארת לבנון, נקרא המקדש בית מדוע הביאור äiáBè,אגב øa àøèeæ áø øîà̈©©§¨©¦¨
BîL àø÷ð änìהמקדש בית áéúëcשל ,øòéהמקדש בית יז)בבנין י א' ïBðálä'.(מלכים øòé úéa' ¨¨¦§¨§©©¦§¦¥©©©§¨

áìáìî øòi äî ,Eì øîBì,פרחים מוציא -.áìáìî Lc÷nä úéa óàוהיינו,àéòLBä áø øîàc ©§©©©§©§¥©¥©¦§¨§©§¥§¨©©©§¨
äîìL äðaL äòLaאתúBøt ïéàéöBî eéäå ,áäæ ìL íéãâî éðéî ìk Ba òèð ,Lc÷nä úéa של §¨¨¤¨¨§ŸŸ¥©¦§¨¨©¨¦¥§¨¦¤¨¨§¨¦¦¥

פירות,ïäépîæaזהב להוציא האילנות שדרך בזמן -,ïäéúBøét ïéøLBð eéä ,ïäa úáMðî çeøäL ïåéëå ¦§©¥¤§¥¨¤¨©§©¤¤¨¤¨§¦¥¥¤
øîàpL(טז עב Béøt'(תהלים ïBðálk Lòøé' לבנו הנקרא המקדש בבית מחמת - הפירות ונשרו הרעישו ן, ¤¤¡©¦§©©§¨¦§

המנשבת. äpeäkìהרוח äñðøt äúéä ïäîe אותן שמכרו ידי על לכהנים, -.éãáBò eñðëpL ïåéëå ¥¤¨§¨©§¨¨©§¨§¥¨¤¦§§§¥
øîàpL ,eLáé ,ìëéäì íéáëBkישראל פורענות על נחום ד)בנבואת א ììîà'(נחום ïBðáì çøôe'- ¨¦©¥¨¨§¤¤¡©¤©§¨ª§¨

ותתייבש. תכרת המקדש בבית eðìהפריחה døéæçäì àeä Ceøa LBãwä ãéúòå,לבוא øîàpLלעתיד §¨¦©¨¨§©£¦¨¨¤¤¡©
ישראל גאולת על ישעיה ב)בנבואת לה ïpøå,(ישעיה úìéb óà ,ìâúå çøôz çøt'ïzð ïBðálä ãBák ¨Ÿ©¦§©§¨¥©¦©§©¥§©§¨¦©

'dì המקדש בית וכבוד הפסק, בלי גילה אחר גילה ותרנן תגיל ואף ותגל, תפרח והשוממה החרבה הארץ - ¨
כבתחילה. להיות יחזור לבנון הנקרא

במשנה íéøéòNä.שנינו éðL ìò ïðúðïðaø eðz,בברייתאíéîòt øNòהיהøékæî הïäk הúà ìBãb §¨¨©§¥©§¦¦¨©¨¨¤¤§¨¦©§¦Ÿ¥¨¤
íMäהמפורשaíBia B.הכיפורים ביום  -ìLäLפעמיםïBLàø éecéåa,ביתו בעד  הפר על שמתוודה ©¥©§Ÿ¨§¦¦
ìLeäLפעמיםéðL éecéåa,הכהנים בעד הפר על ומתוודה בעד aפעמיםìLeäLשחוזר שמתוודה שעה §Ÿ¨§¦¥¦§Ÿ¨§

ה  על ישראל çlzLnäכל øéòN,a ãçàå ה חטאת'.úBìøBbהנחת 'לה' שאומר השעירים על ¨¦©¦§©¥©§¤¨§¨
øáëe ש מעשה, אתøîàהיה הגדול äpç,הכהן øa øa äaø øîà .Bçéøéa BìB÷ òîLðå ,íMä §¨¨©©¥§¦§©¦¦¨©©¨©©©¨

Bçéøéì íéìLeøéîמרחקúBàñøt äøNò,.השם הזכרת שם נשמעה הרב, המרחק אף ועל ¦¨©¦¦¦£¨¨©§¨
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הברייתא: אומרת תלוייםøéöåעוד ìëéää,שעליו úBúìc מרעיש היה §¦©§©¥¨
שהיה עד úaLהקולðòîLבפתיחה, éîeçz äðBîLa. וíéfò ¦§©¦§¨§¥©¨¦¦

úøBèwä çéøî úBLhòúî eéä BçéøéaL,ליריחו עד מגיע שהיה ¤¦¦¨¦§©§¥¥©©§¤
íNaúäì,ו  úBëéøö ïðéà BçéøéaL íéLðמבושמות שהיו çéøîמפני ¨¦¤¦¦¥¨§¦§¦§©¥¥¥©

,úøBè÷ ליריחו עד ו שהגיע ,äëéøö dðéà íéìLeøéaL älk §¤©¨¤¦¨©¦¥¨§¦¨
î èM÷úäìחמתçéø הúøBè÷ מהקטורת ביותר חזק ריח בירושלים שהיה -.(éàâìåã ïá éñåé) éaø øîà §¦§©¥©¥©§¤¨©©¦

éàìâc ïa øæòìà]øååëî] (øîëî) éøäa àaàì eéä íéfò המחוז,]] שם -eéäåהעיזיםúBLhòúî ¤§¨¨¤¦§©¦¦¨§©¨§¨¥¦§¨§¨¦§©§
.úøBèwä çéøî¥¥©©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתביו מכ"ב וכ"ט טבת ד' וז' שבט, וכנראה ממ"ש במכ' בנוגע לענין המקוה, 
בגדר של  נכנס  לומר שזה  וחוששני  הב',  להצד  נוגע  אינו  והשקו"ט  והפלפול  דין  עפ"י  הנה ההוכחה 
נצחון, כי בלא"ה הרי אינו מובן הדבר כלל וכלל לערער על אופן עשיית מקוה של גדולי ישראל מכמה 
חוגים בדורות שעברו שבטוח אשר גם הם ידעו פרק בלימוד הש"ס, ראשונים ואחרונים וגדולי ישראל 
וקבעו את הוראותיהם עפ"ז, וחבל אשר באנ"ש אין תוקף מעין זה כלל וכלל ואפילו אחרי הוראה בזה 
גופא על תוקף שצ"ל אצל יהודי בהתקרבותו לאיש הטוב בעיניו ועאכו"כ לרבי ונשיא שלו זצ"ל. והרי 
רואה הוא גם בעיני בשר שלא מונעים עצמם מכל דבר בכדי למלאות דעת איש שבו רואים מעלות 
אנושיות, ובכל זה אינו פועל לעשות כל מה שיכולים בכדי שיהי' לפ"ד איש שברור כשמש שהי' איש 
אלקי - פי' שהי' לו שכל אלקי, ונתקבל ע"י עשיריות אלפים מישראל למורה דרך בתורה ומצוה בכל 

הפרטים, והנמשל בזה בנוגע לעניננו מובן.

פועל  ידוע בזה כמה סיפורים שבבטחון חזק  כו' הנה  ומה ששואל אם להראות הטע"ג שלי 
הענין, וגם בענין זה - בטוח הנני שאם בקבלת המברק הי' הולך בהרחבה מבלי הכנס בענינים של מורא 
בנ"א המדומה, הנה בטח הוראת כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( הי' שובר כל הענ]י[נים והי' בא לפועל, אבל 
מכיון שאלו יעצו להיפך ובמילא גם הוא נופל בספיקות וצריכים סיוע ושאלה ובירור בזה, מסופקני 
ביותר אם יוכל ללכת בהרחבה )מיט ברייטקייט( זו, ובמילא הרי זה עלול להזיק וכידוע אשר הפוסח 

על שתי הסעיפים הנה אפילו בענינים גדולים הוא מקלקל יותר אפילו מנוטה לצד השני.

אין רצוני ח"ו להטיף מוסר בזה אלא שלבי עלי דוי, שאחר שכל אחד מאתנו ראה כמה ענינים 
מופתיים בעיני בשר מנשיאינו וסמך עליהם אפי' בענינים שנוגעים בנפש הן בגשמיות והן ברוחניות 
ובכ"ז הנה לפעמים - ולדאבוני ה"ז לפעמים תכופות לפ"ע, - הנה כשבא לנסיון ע"י התנגדות מצד השני 
פארלירט מען זיך ומתחילים לחפש דרכים עצות וענינים און מען ווערט דיפלאמאטען וכו' וכו', וגם 
מזה ראי' נוספת שעדיין חסר הרבה בענין הפצת המעיינות כמבואר בדא"ח באריכות שבכדי להיות 
יעזור לכאו"א מאתנו למלאות שליחותו בעלמא דין  חוצה אפילו במעט צ"ל בפנים בשופי, והשי"ת 

מתוך הרחבה והוא ית' יוציאנו מן המיצר אל המרחב האמיתי...

בברכה.
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,úBáéiç íéLð.`nxb onfdy dyr zevn `idy s`ïì òîLî à÷± ¨¦©¨¨©§©¨

oi`e ,dii`x zevnn zexeht miypy ,'xekf' zaiza dxezd zcnln
.oaiigl ldwdn cenll

øî øîà,lirl d`aedy `ziixaa epipy ±íeèîeè àéöBäì ,'Eøeëæ' ¨©©§§§¦§
.ñBðéâBøcðàå§©§§¦

:`xnbd dywnéøèöà ñBðéâBøcðà àîìLaCjxvedy xacd oaen ± ¦§¨¨©§§¦¦§§¦
y meyn ,qepibexcp` hrnl aezkdàðéîà Czòc à÷ìñdler did ± ¨§¨©§¨£¦¨

y xnel jzrcaúeøëæ ãö déì úéàå ìéàBämb el yiy xg`n ± ¦§¦¥©©§
,zexkf ipniqáéiçéì,eay zexkf ipniq meyn dii`xa aiigzi ±à÷ ¦©¥¨

ïì òîLîdxezd zcnln ±cqepibexcp`ôa äiøa,àeä Bîöò éð ©§©¨§§¦¨¦§¥©§
.dii`xn xeht okle ,'xkf' aygp epi`eàlàiablíeèîeèoaen epi` ¤¨§
ixde ,dii`xn ehrnl ekxved recnàeä à÷éôñwtq mehneh ± §¥¨

,`ed dawp wtq xkféøèöà éîà÷éôñ éèeòîì àø÷ Cjxved ike ± ¦¦§§¦§¨§©¥§¥¨

jxvedy eaiigl mixeaq epiid oipn ike ,wtqd z` hrnl aezkd
.ehrnl aezkd

:`xnbd zvxznåéöéaLk ,éiaà øîàzexkip,õeçaîcibd la` ¨©©©¥§¤¥¨¦©
,ehrnl aezkd jxved f` ,xkf `edy xkipe ,dqekne oenh envr

.dii`xa aiig epi` mewn lkn xkf i`ce `edy s`y
øî øîà,lirl d`aedy `ziixaa epipy ±úà úBaøì ,'Eøeëæ ìk' ¨©©¨§§§©¤
.íépèwä©§©¦

:`xnbd dywnïðúäådii`xa miaiig lkd ,epzpynaLøçî õeç §¨§©¥¥¥
,ïè÷å äèBL.`ziixal dpynd oia dxizq yiy `vnp ¤§¨¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,éiaà øîàxaecn `ziixaa ±ïè÷a ¨©©©¥Ÿ©§¨¨§¨¨
òébäLie`x `edy libl,Cepéçìeiable ,zeevna ekpgl aiig eia`y ¤¦¦©§¦

eli`e ,dii`xa aiig `edy epipyïàkxaecn dpyna ±àlL ïè÷a ¨§¨¨¤Ÿ
,Cepéçì òébä.dii`xa aiig epi`y ¦¦©§¦

a dii`x zevn ixd :uexizd lr `xnbd dywn,Cepçì òébäL ïè÷̈¨¤¦¦©§¦
n wx,àéä ïðaøca eli`e,dii`xa aiig ohwy weqtn eyxc `ziixa §©¨¨¦

.jepig meyn aiigy ohwl `id `ziixad zpeeky xnel ozip cvike
:`xnbd zvxznénð éëä ,ïéàohwy ,xacd zn`a jk ,ok` ± ¦¨¦©¦

,opaxcn wx aiig jepigl ribdyàîìòa àzëîñà àø÷eweqtd ± §¨©§©§¨§¨§¨
.minkg epwizy jepig zevnl jnq `l` epi` `ziixad d`iady

:`xnbd zl`eyàlàå,ohw aiigl 'lk' zaizn micnel `ly xg`n §¤¨
àúà éàîì àø÷.dpnn micnel dne ,ef daiz dazkp jxev dfi`l ± §¨§©£¨

zkxvp 'lk' zaiz :`xnbd daiyn[àéðúã] (ïðúã) íéøçàãëì¦§©£¥¦§©§¨
õn÷nä ,íéøîBà íéøçàda carl ick mialk z`ev eicia sqe`d ± £¥¦§¦©§©¥

,zexerúLçð óøönäåmi`iveny mewna zyegpd z` sxevy ± §©§¨¥§Ÿ¤
,rwxwdn dze`éñøeaäåzelrl mileki mpi`y ,zexer carn ± §©§¦

,rx mgixy iptn l`xyi lk mrøîàpL íeMî ,äéiàøä ïî ïéøeèt§¦¦¨§¦¨¦¤¤¡©
,'Eøeëæ ìk'wxy cnllúBìòì ìBëiL éîcgiaEøeëæ ìk íòaiig ¨§§¦¤¨©£¦¨§§

,dii`xa,Eøeëæ ìk íò úBìòì ïééeàø ïðéàL elà eàöé.mixehty ¨§¥¤¥¨§¦©£¦¨§§
:dpyna epipy,'åëå 'íéøøçeLî ïðéàL íéãáòå íéLð'md mb mixeht ¨¦©£¨¦¤¥¨§§¨¦

.dii`xn
:`xnbd zl`eyàîìLay xacd oaen ±íéLð,dii`xn zexeht ¦§¨¨¨¦

ïøîàãkz` hrnl 'xekf' zaizn ecnly ,lirl epx`iay itk ± §©£¨¨
.miypdíéãáò àlà,miprpkïìðî.dii`xn mixeht mdy ¤¨£¨¦§¨¨

:`xnbd daiynàø÷ øîà ,àðeä áø øîàweqta xn`p ±bk zeny) ¨©©¨¨©§¨
(fi'LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW,''ä ïBãàä éðt ìàmicnele ¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥¨¨

wxy o`kn,ãçà ïBãà àlà Bì ïéàL éî`ed ,eipec` `ed d"awdy ¦¤¥¤¨¨¤¨
,dii`xa aiigäæ àöé,iprpk car ±øçà ïBãà Bì LiL,eyekx `edy ¨¨¤¤¥¨©¥

.dii`xa aiig epi`y ,eixacl rnyidl aiige
:uexizd lr `xnbd zl`eyàø÷ éì änì ,àäweqt jixv recn ± ¨¨¨¦§¨

,dii`x aeign iprpk car hrnléãkîy `ed llkd ixd ±äåöî ìk ¦§¦¨¦§¨
da úáéiç äMàäLmbãáòiprpk,da áéiçeäMàä ïéàL äåöî ìë ¤¨¦¨©¤¤¨¤¤©¨¨¨¦§¨¤¥¨¦¨

áòä ïéà ,da úáéiç,da áéiç ãmeynøîâccnlp car ly epic ± ©¤¤¨¥¨¤¤©¨¨§¨©
dey dxifba,äMàî 'dì' 'dì',dii`xn dxeht dy`y oeik ,ok m`e ¨¨¥¦¨

.jkl cgein cenil jixv oi`e ,xeht car mb
:`xnbd zvxznäëøöð àì ,àðéáø øîàjxvp `l df herin ±àlà ¨©¨¦¨Ÿ¦§§¨¤¨

,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîìmitzey ipy ly car didy oebk §¦¤¤§¤¤§¤§¤¦
zngn dii`xa eaiigl mewn didy ,ewlg z` xxgy mdn cg`e
el yiy meyn ,xeht `edy dxezd dcnil eilre ,oixeg oa eivgy

.xg` oec`
:`piax ixacl dpyndn di`x d`ian `xnbdénð à÷écwiecn ± ©§¨©¦

n mb jkéðz÷c,dpyna epipyy dnn ±ïðéàL íéãáòå íéLð' §¨¨¥¨¦©£¨¦¤¥¨
.'ïéøøçeLî,jk lr le`yl yieéàîmicar' dpeekd dn ±ïðéàL §§¨¦©¤¥¨

àîéìéà .'ïéøøçeLîmicarl `id dpeekdy xn`p m` ±ïðéàL §§¨¦¦¥¨¤¥¨
,ììk ïéøøçeLîok m`éðúéì`pzd hewpiy ±àîúñ 'íéãáò'- §§¨¦§¨¦§¥£¨¦§¨¨

.mixxgeyn mpi`y micarl dpeekdy i`ceae ,mzqaåàì ,àlà± ¤¨¨
micara zwqer dpi` dpynd m`d,éøîâì ïéøøçeLî ïðéàLla` ¤¥¨§§¨¦§©§¥

,mwlga mixxgeyneäðéð éàîemixxgeyny micard el` ine ± ©¦§
df ixd ,mwlgadpéî òîL ,ïéøBç ïa Béöçå ãáò BéöçL éîgken ± ¦¤¤§¤¤§¤§¤¦§©¦¨
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המשך בעמוכ דכ



ריי
oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtohw cren

ìîâå øåîç øåù çâðù åîë`diy cr opixn` `le .lkl cren dyrpc ,(`,fl) `nw `aac -

df oi` - oipin dylya eizegibp dyly crede li`edc ,oine oin lka dylya cren

meyn olek `l` ,zg` zaa ecil mixac dyly e`a `l ,o`k s` .xg` oin lr citwn

.zehyäéì àòéîù éàded - dheya eze` oiwifgn cg` xaca rnync ,`ipzc `d -

.dia xcdøåëæjl oi` ,"xekf" xn`p m` -

xn`py eiykr .miypd z` `l` `ivedl

qepibexcp`e mehneh s` `ivedl `a - "jxekf"

.miypd mrúåøåèô íéùðoiyecwc `nw wxta -

.dl opitli (a,cl)ìä÷äîzevn inp iedc -

.zeaiig miype ,`nxb onfdy dyràø÷ àúà
à÷éôñ éèåòîì`kidn ,`xw il dnl :dinza -

?diaeigl ol izizõåçáî åéöéáùë`l` -

jkld ,`ed xkf i`ce `dc ,oenh cibdy

.ihernl `xw jixhvi`õî÷îäyxtn -

z`ev ecia unwnd :(`,fr) zeaezk zkqna

oixewy ,zexer oda owzl ik :ip` xne`e .mialk

.mialk z`eva oze` oicarny ,o"eecxew*

úùçð óøöîäåeze` oixtegy mewna etxvny -

lke .(my) zeaezk zkqna yxtnck ,rwxwd on

.mdixiag mr zelrl oileki oi`e ,rx ogix el`

ïøîàãë.miypd z` `ivedl - "xekf" -äì äì
äùàî,(ck mixac) "dl azke" `kd aizk -

.(hi `xwie) "dl ozp `l dytg e`" mzd aizke

'åë äëøöð àìli`ed ,dpexg` dpynl ,edin -

oec` `l` el oi`c ,aiig - eax z` sekl epiciae

.cg`'åë øçà øáãoiaw ilral hxt -

:jkld .lirl opixn`ck ,`wtp "minrt"n

cal zxg` zpryn jixvy in ihernl "milbx"

.eilbxn
é÷ðôî
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åàdia xcd i`dl incc rxwnc oeikc opixn` in - edlekn `nlc-icda aiygc jpi`l mb

.dicegl i`dn `nlc e` ,dia xcd rxwn

êøåëæ,qepibexcp`a dcedi iax xn` dn :ira inlyexia - qepibexcp`e mehneh `ivedl

i`adc oa opgei iax ,`cd on `prnyp ?zay eilr oillgnc xiznc dil opirnyc

yp xa zile .`neqd s` :xne` dcedi iax mya

iwene .'ek `ziincw lr dcen dedc `l` s` xn`

cenlz dn ,"xkf" yixc zay iab mzdc `nrh

"lxr" xnel-lk" `kde ,lxr zvwn elit`

"jxekf-.qepibexcp`e mehnehl hxt

àìàab lr s`e - `ed `witq mehneh

`ed `witq inp qepibexcp`c-ikd elit`]

.cenlzd xn`ck "jxekf zvwn" mrhn [iaiign

`ni` i`de .zexeht miype li`ed ,mehneh `l`

ded dy`-`lc ikid ik ,dil opixht ded `linn

wxt dcpa :xn`z m`e .dxfrl oileg iziil

dawp cr] xkfn" opiwtn (a,gk) "zltnd"

`le ,zi`ce dawp ,i`ce [xkf] (d xacna) "[eglyz

axd xne` !icin jixt `le .qepibexcp`e mehneh

dil witne ,i`xw ixz `ki` mzdc :wgvi epiax

,`xw cg `l` `kil `kd la` ,`xwc `xeziin

.xn`wc mrhn ,qepibexcp`a `newe`l yi jkld

"oinen el` lr" wxta zexekaa dil jixt ikdle

lecb men jl oi` l`rnyi iaxc `xnba (a,`n)

qepibexcp` ,dfn-`xw jixhvi` ,`ed `witq

zezixk) "dhigy mc" wxta oke ?`witq ihernl

- (`,cr) `neic `xza wxt yixae .iek iab (`,`k

`idd okzi ikdae ,`xw `cgn wx `kil ipd lkac

:oerny iax xn`w (`,`t zenai) "lxrd" idliyc

lr" wxta el`e .dnexza lik`n xkf qepibexcp`

oa oerny iax xn` (`,an zexeka) "oinen el`

"xkfd" xne` `ed ixd :oerny iax mya dcedi-

mzd i`ce `l` .qepibexcp`e mehneh `ivedl

`rivn `aac `nw wxtae ."xkfd" `xizi `xw

`le .wtq `le ,`pngx xn` i`ce "ixiyrd" :(`,f)

`xw `lekc ,wtq ihernl `xw jixhv` :jixt

(a,ak) oilegc `nw wxt idliyae .ikdl `xizi

jixt ,leqty dfaye dfay aedivd zligz iab

ipae mixezn `witq ihernl `xw jixhv` :dil

`cgl xyke ied lecb e` ohw e` ,jytp dnn ?dpei

wx ihernl `le ,`id `ilb `iny inwe ,ediipin

jexa oa wgvi iax mya ,jci` iab xykzile ,cg`

`ed m`e ,i`pz lr iziil :zeywdl yie .ocr egep

dy`-mixcp xn`c o`nl elit`e .dacp iedil

aeh meia oiaixw oi` zeacpe-,xgnl eaxwil

coinelyz xn`c o`nl elit` sicr xity

:xnel yie !(`,a) lirl ziyixtck ,oey`xc

`l dkinqc ab lr s`e .dkinqn dil lhanc

(`,d) `neia `zi`ck ,`akrin-mewn lkn

,dkinqn elhal ick oaxw owzl epl oi` dligzkl

epyiy lkc meyn ,dil opihrnn onwl mbe .odizepaxw oiglyn `nhe lxrl inc `le ,odn cg`a zlai `vnpe odigqt eaxrzpy 'd iab (`,ht) migqta "dy`d" wxt cenlzd xn`w ikdc

d`ada epyi d`iaadkinq meyn `le-i`d la` .jenql leki epi`y dilr `riaxc `ed `ix`e ,`aeig xa `xab mzdc-heytizc :ol dyw `d la` .`ed `zzi` `ni`c ,ied `aeig xa e`l

eici iietw`a i`c ,opira egk lka dkinqc `kdn-.`xw dil hrnn oipr lkac :xninl `ki`e !(a,fh) ipy wxt onwl jixt ikdc .jenqle ,ipzile iziil

àìoihib) "gleyd"a `aiwr iax dl iwene "dl ozip `l dyteg e`" aizk dilrc :dywe .dy`n "dl" "dl"c dey dxifb dilr i`wc `niz `le - oixeg oa eivge car eivgl `l` dkxvp

dpyn itl car eivga rnyn `kd :dyw j` ."dl ozip `l dyteg e`" `xw gkenck aizk zecar cv` mewn lkn :xnel yie !oixeg za divge dgty divga (`,`i) zezixkae (a,`n

"eipc`l ozi milwy miyly" ,`l e` qpw el yi m` car eivgy in dil irain (a,an) "gleyd" yix oihiba el`e ,oizlikn yix lirl `zi`ck `kd `niiw dpey`x dpyn itlc aiig dpexg`

`kd dil iaiign `l o`k crc :zegcl yie ,cg` oec` `l` el oi`c ol `hiyt `kd eli`e ,dpexg` dpyn itl e`l i`n :mzd xn`wc ,i`w dpexg` dpyn itle ,`ed oec` i`de `pngx xn`

.xg` oipra wgvi epiax axd uxzn (`,`i) zezixka mzde .xexgyl cner ded `lc `zlin `ilb` zinc oeik mzd la` ,inc xxgiyc o`nk eax z` sekl cnerc meyn `l`
ik
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øîàpL(fi bk zeny)ipR l` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' ¤¤¡©¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥

cewipa `ed 'd`xi' zaiz ly aizkde ,''d oc`d,'äàøé'epiidc ¨¨Ÿ¦§¤
`ed ixwde ,'d oec`d ipt z` d`xi mc`dy,'äàøé'epiidc ¦§¤¥¨¤

dfa yiwde ,mc`d z` ze`xl `a 'dy ,'d iptl d`xi mc`dy¥¨¤
y cnll ,'d oec`d zii`xl mc`d zii`x z` aezkdL Cøãkoec`d §¤¤¤

úBàøì àa,mc`d z`Ckjxcd dze`a ±àa'dúBàøéìze`xidl ± ¨¦§¨¨¥¨
,mc`d ici lräîoec`dy myk ±úBàøì àamc`d z`ézLa ©¨¦§¦§¥

,åéðéò,`id dnily 'd ly ezii`x ixdyóà`a `edy dii`xd ¥¨©
úBàøéìdidz ,mc`d ici lråéðéò ézLa`linne .mc`d ly ¥¨¦§¥¥¨

.dii`xn xeht `edy ,zg`d epira d`ex epi`y in hrnzd
eid mze` micnel eidy mi`xen`y ,miweqt dnk d`ian `xnbd

:ika icil mi`aàø÷ éàäì éèî ék àðeä áøweqtl ribn didyk ± ©¨¦¨¥§©§¨
ipR l` LxEkf lM d`xi dpXA minrR WlW' xn`py ,xkfedy df¨Ÿ§¨¦©¨¨¥¨¤¨§§¤§¥

cewipa `ed df weqt ly aizkdy ,''d oc`d,'äàøé'`id ez`ixwe ¨¨Ÿ¦§¤
cewipaéëa ,'äàøé'.dkea did ±ãáò ,øîàcr ,eax lr aiag didy ¥¨¤¨¥¨©¤¤

BaøLdidBì ätöîick,BúBàøìeax el jtdpy mei ribd cvik ¤©§©¤¦§
y cr ,`peyl÷çøúéeaxepnî,eiptl ze`xidl `ly edeevie ¦§©¥¦¤

áéúëc(ai ` diryi),ñîø íëãiî úàæ Lwá éî ,éðt úBàøì eàáú ék' ¦§¦¦¨Ÿ¥¨¨¨¦¦¥Ÿ¦¤§¤§Ÿ
.'éøöç£¥¨

,éëa àø÷ éàäì éèî ék àðeä áøxn`py(f fk mixac)íéîìL zçáæå' ©¨¦¨¥§©§¨¨¥§¨©§¨§¨¦
,'íL zìëàå,xn`ãáòcr jk lk eax lr aiag didyBaøLdid §¨©§¨¨¤¤¤©

ätöî`eaiy,BðçìeL ìò ìBëàìy rx` cvik÷çøúéeaxepnî`le §©¤¤¡©§¨¦§©¥¦¤
,cer epgley lr lk`iy dvxiáéúëc(`i ` diryi)áø éì änì' ¦§¦¨¨¦Ÿ

.''ä øîàé íëéçáæ¦§¥¤Ÿ©

,éëa àø÷ éàäì éèî ék øæòìà éaøgikede eig`l sqei dlbzdyk ©¦¤§¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
xn`p ,mze`(b dn ziy`xa)eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé àìå'§Ÿ¨§¤¨©£Ÿ¦¦§£

.'åéðtî,xn`äîedíãå øNa ìL äçëBzdlidanCkelki `ly cr ¦¨¨©¥¨¤¨¨¨¨¨
d ,dilr zeprlàeä Ceøa LBãwä ìL äçëBzmr oicl `eaiyk ¥¨¤©¨¨

,eiryt lr eipta cg`e cg` lk gikeie eizeixaänëå änk úçà ìò©©©©¨§©¨
.envr z` xehtle dilr zeprl lkei `ly

,éëa àø÷ éàäì éèî ék øæòìà éaøly eytp z` le`y dlrdyk ©¦¤§¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
xn`p ae` zlra dy` ici lr ae`a l`eny(eh gk '` l`eny),øîàiå'©Ÿ¤

,'éúà úBìòäì éðzæbøä änì ,ìeàL ìà ìàeîL`ay l`eny xaqy §¥¤¨¨¨¦§©§©¦§©£Ÿ¦
,xn` .`xiizde oicd mei,ïécä ïî àøéúî äéä ÷écvä ìàeîM äîe©§¥©©¦¨¨¦§¨¥¦©¦
änëå änk úçà ìò eðà.oicd on `xiizdl epilry ¨©©©©¨§©¨

:xfrl` iax ly ezyxc z` `xnbd zx`anàéä éàî ìàeîL± §¥©¦
,oicd on `xi did l`enyy aezkdn gken cvikáéúëc(bi gk my) ¦§¦

íéìò éúéàø íéäìà ,ìeàL ìà äMàä øîàzå'xn`pe ,'ux`d on ©Ÿ¤¨¦¨¤¨¡Ÿ¦¨¦¦Ÿ¦¦¨¨¤
'íéìò',miax oeyl,òîLî éøzmipyd md ine .miler mipy dz`xy Ÿ¦§¥©§©

,dz`xyãçdid mdn cg` ±Cãéàå ,ìàeîL,dyn did ipyde ± ©§¥§¦¨
déãäa äLîì dééúàå ìàeîL ìæàcz` `iade l`eny jldy ± §¨©§¥§©§¥§Ÿ¤©£¥

y ,enr epiax dyndéì øîà,dynl l`enyàîìc`ny ±ñç ¨©¥¦§¨©
àðéòaúî àðéãì íBìLå,oica cenrl ip` razp ±éàãäa íe÷cenr ± §¨§¦¨¦§§¦¨©£©

,ilr obdl oica inirdéúîéi÷ àìc àúééøBàa záúëc àúléî àkéìc§¥¨¦§¨§¨©§§§©§¨§Ÿ©¥§¥
eizniiw `ly dxeza zazky xac oi`y ±.

,éëa àø÷ éàäì éèî ék énà éaødki`a xn`p(hk b)eäét øôòa ïzé' ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥¦¥¤¨¨¦
éàä élek ,øîà .'äå÷z Lé éìeà,lawiy elld mixeqid lk ixg` ± ©¥¦§¨¨©¥©

éìeàå.xaca geha epi`e ,dewz yi m` wtqa `ed oiicr ± §©
,éëa àø÷ éàäì éèî ék énà éaøl`xyi ipal diptv z`eapa xn`p ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥

(b a diptv),,øîà .''ä óà íBéa eøúqz éìeà ,äåðò eLwa ,÷ãö eLwa'©§¤¤©§£¨¨©¦¨§§©¨©
éìeàå éàä élekmd oiicr ,deprae wcva ebdpziy z`f lk ixg` ± ¥©§©

.xaca migeha mpi`e ,'d s` oexg meia exzqi m` wtqa
,éëa àø÷ éàäì éèî ék éqà éaøl`xyi ipal qenr z`eapa xn`p ©¦©¦¦¨¥§©§¨¨¥

(eh d qenr)'ä ïðçé éìeà ,ètLî øòMá eâéväå áBè eáäàå òø eàðN'¦§¨§¤¡§©¦©©©¦§¨©¤¡©
úBàáö [éäìà],xn` .'sqFi zix`Wéìeàå éàä élekeyriy ixg` ± ¡Ÿ¥§¨§¥¦¥¥©§©

.xaca migeha mpi`e ,dpipg elawi m` wtqa md oiicr ,z`f lk
,éëa àø÷ éàäì éèî ék óñBé áøilyna xn`p(bk bi)àìa ätñð Léå' ©¥¦¨¥§©§¨¨¥§¥¦§¤§Ÿ

,'ètLîoi`e ,epnf ribdy mcew mlerd on zny in yiy xnelk ¦§¨
.htyn `la `id ezzine ,oeer ecia

:`xnbd dywn(øîà)edéðîæ àìa ìéæàc àkéà éîin yi ike ± ¨©¦¦¨§¨¦§Ÿ¦§¥
daiyn .zeigl el aevwd onfd xary mcew mlerd on jledy

:`xnbdïéà,ok ±àä ék[myk±]déab çéëL äåä éiaà øa éáéa áøc ¦¦¨§©¦¦©©©¥£¨§¦©©¥
elv` ievn did ±,úånä Càìîeì déì øîàdéçeìLj`ln el xn` ± ©§©©¨¤¨©¥¦§¥

,egelyl zendéì ézééà ìéæz` il `ade bexd jl ±àìcâî íéøî ¦©§¥¦¦§¨§©§¨
àéiLð øòéNe gilyd drh .miypd xriy z` zrlewy ±ézééà ìæà ¥©§©¨¨©©§¥

déìz` dnewna el `iade jld ±é÷cøc àìcâî íéøîzlcbny ± ¥¦§¨§©§¨©§§¥
.zewepizdéì øîà,egelyl zend j`lnàðàz` ,ip` ±íéøî ¨©¥£¨¦§¨

Cì éøîà àéiLð øòéN àìcâîz` z`ad dnle ,`iadl jl izxn` ± §©§¨¥©§©¨£©¦¨
.iwcxc `lcbn mixndéì øîà,gilyd eze` l`y ±døcäà éëä éà ¨©¥¦¨¦£©§¨

.dznyp z` iwcxc `lcbn mixnl xifg` m`d ±déì øîàj`ln ¨©¥
,dznyp z` dl xifgz l` ,zend`l`dúézééàå ìéàBäxg`n ± ¦§©§¥¨

,dze` z`adyàðééðîì éåäéìoipna zipnp zeidl x`yiz ± ¤¡¥§¦§¨¨
.miznd

,egely z` zend j`ln l`yàlàly dpnf ribd `ly xg`n ¤¨
,zenl iwcxc `lcbn mixndì zìëé éëéäzgwl ziid leki cvik ± ¥¦¨©§§¨

,gilyd el aiyd .dze`dãéa àøàúî àèé÷ð úåädzid `id ± £©§¦¨§¨¨¦¨
z` ea mixrpne micpcpny ur `edy ,xepz ly cE` dcia zfge`

,y`dàøâL à÷ úåäådwiqn dzide ± ©£©¨¨§¨
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אחד מפרטי המצווה היסודית ואהבת לרעך כמוך, לגרום שמחה לאיש הישראלי.
ממכתב י"ב אדר ראשון, תשי"ז



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dbibg(ipy meil)

àøepz àéøçîe,xepzd z` dwpne ±dòøëc dabà àzçpàå àzì÷L §¨§¨©¨§©§¨§©§©¨©©¨§©§¨
,dlbx ab lr zerha ezaiyede cE`d z` dgwl ±àçã÷dzeekp ± ©§¨

,dlbxejk jeznòøzéàrxed ±dúézééàå ,dìfîiziid leki okle ± ¦§©©¨¨§©§¥¨
.d`iadl

éiaà øa éáéa áø déì øîà,zend j`lnlãáòéîì àúeLø eëì úéà ¨©¥©¥©©©©¥¦§§¨§¤¡©
éëä.epnf ribd `ly in z` bexdl ,jk zeyrl zeyx mkl yi ike ± ¨¦

déì øîà,zend j`lnáéúk àìåxn`p `l ike ±(bk bi ilyn)Léå' ¨©¥§Ÿ§¦§¥
,'ètLî àìa ätñðmcew mizny miyp` yiy rnyn df weqtne ¦§¤§Ÿ¦§¨

.mpnfdéì øîà,iaia axáéúkäåxg` weqta xn`p ixde ±` zldw) ¨©¥§©§¦
(c,'àa øBãå Cìä øBc',epnf z` milydl jixv xec lky rnyne Ÿ¥§¨

.`ad xecd `eai mxhaøîà,zend j`ln elàðà eäì àðéòøc± ¨©§¨¥¨§£¨
zehye inir zelblbzne ,inir oze` `yepe drex ip` el` zenyp

dfd mleraàøãì eäì eìîc ãò,mdizepy zenlypy cr ±øãäå ©§¨§§¨¨©£©
äîeãì déì àðîéìLîmiznd xneyl oze` xqen ip` jk xg` wxe ± ©§¦§¨¥§¨

.'dnec' enyydéì øîà,iaia axzãáò éàî déðL ,óBñ óBñzepy ± ¨©¥§¥©¨§©§
.oda dyer dz` dn ,mc` eze`l exzepy zeaevwd miigdøîàel ¨©

,zend j`lndéléîa øéáòîc ïðaøî àáøeö àkéà éàyi m` ± ¦¦¨§¨¥©¨¨§©£¦§¦¥
,eizecin lr xiarny xirv mkg cinlzdéì eäì àðôéñBîip` ± ¦§¨§¥

,mipyd oze` z` el siqendéôelç àéåäåel` mipya ig `ede ± §©§¨¦¥
.znd mewna

n `xnbd:ika icil e`iady mitqep miweqt d`iaéèî ék ïðçBé éaø©¦¨¨¦¨¥
,éëa àø÷ éàäì`le ,epenna ewifde aei` lr ohyd bxhiwy xg`l §©§¨¨¥

aei` lr ohyl d"awd xn` ,aei` `hg(b a aei`)EdnM oi` iM'¦¥¨Ÿ
'ebe midl` `xi xWie mY Wi` ux`A.'ípç Bòláì Bá éðúéñzåxn` ¨¨¤¦¨§¨¨§¥¡Ÿ¦©§¦¥¦§©§¦¨

,opgei iaxBì ïéúéñî BaøL ãáò,card cbp axd z` oiziqny - ¤¤¤©§¦¦
åeax,úqéðm`dBì Lé äðwz.carl §¦¨©¨¨¥

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(eh eh aei`)àì åéLBã÷a ïä' ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥¥¦§¨Ÿ
,'ïéîàé,xn`ïéîàé àì åéLBã÷a éàoi` miwicva elit` m` ± ©£¦¦¦§¨Ÿ©£¦

,oin`n d"awdïàîaina ±.ïéîàé §©©£¦
z` x`iae ayii eit lry ,opgei iaxl rx`y dyrn d`ian `xnbd

:aezkdàçøBàa ìéæà à÷ äåä ãç àîBéopgei iax did cg` mei ± ¨©£¨¨¨¦§§¨
,jxca jledéðàz èéwðî äåäc àøáb àeääì dééæçcg` mc` d`x ± ©§¥§©©§¨©£¨§©¥§¥¥

,mip`z hwln didyðä ÷éáLðä ìé÷Lå ,eèîc Ceèî àìc Cdide ± ¨¦¨¨§¨§¨¦¨¨§Ÿ¨
,eliyad xaky mip`zd z` afer`ly mip`zd z` wx gwele

.eliyaddéì øîà,opgei iaxéôè ïlòî éðä åàìzeliyad el` ike ± ¨©¥¨¨¥§©¨§¥
.eliyad `ly el` z` wx gwel dz` dnle ,xzei zelern opi`

déì øîà,mc` eze`eäì ïðéòa àçøBàì éðäjxevl el` mip`z ± ¨©¥¨¥§§¨§¦¨§
,mhwel ip` jxcdïøèð àì éðäå ïøèð éðäeliyad `ly mip`zd ± ¨¥©§¨§¨¥Ÿ©§¨

mip`zd eli`e ,aiwxdl zexdnn opi`e ,ax onf jxca zexnyp
.jxca zexnyp opi` okxv lk eliyadyøîà,opgei iaxeðééä ¨©©§

áéúëcxn`py edf ±,'ïéîàé àì åéLBã÷a ïä'mc` eze`y myky ¦§¦¥¦§¨Ÿ©£¦
d`ex `edyk d"awd jk ,dpawxiz zeaehd mip`zdy yyg
mcew mlerd on mwlql xdnn `ed miaehe miwicv mixega

.e`hgi `ny yyege ,mda oin`n epi`y meyn ,e`hgiy
:`xnbd ddnzéðéà,`ed jk ike ±äåäc àãéîìz àeää àäå ¥¦§¨©©§¦¨©£¨

éøcðñkìà éaøc déúeáaéLaezpekya xb didy cg` cinlz ixde ± §¦§¥§©¦£¤§©§§¦
,ixcpqkl` iax lyøèeæcà áéëLå,xega ecera zne ±øîàåeilr §¨¦©§¨§¨©

,ixcpqkl` iaxïðaøî éàä éòa éàzkll df cinlz dvex did m` ± ¦¨¥©¥©¨¨
,miaeh jxcaééç äåä.zn did `le ig did -àúéà íàåm`e ± £¨¨¥§¦¦¨

,e`hgi `ly ick mzexirva mizny yiy ,opgei iax ixac mipekp
àîìcdf cinlz `ny ±îmdilr xn`py el`àì åéLBã÷a ïä' ¦§¨¥¥¦§¨Ÿ

äåä 'ïéîàé`ly ick ezexirva mlerdn d"awd ewliqe did - ©£¦£¨
zkll dvx `ly ixcpqkl` iax eilr xn` recne ,`ehgl witqi

.miaeh jxca
:`xnbd zvxznàeääcinlz eze` ±åéúBaøa èòáîz` dfan - ©§©¥§©¨

eizeax,äåämiznd miyecwd on epi`y ixcpqkl` iax ea xikde £¨
.mixirv mcera

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(d b ik`ln)dtewzd oipra ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥
dle`bd mcewyøäîî ãò éúééäå ,ètLnì íëéìà ézáø÷å'§¨©§¦£¥¤©¦§¨§¨¦¦¥§©¥

øéëN øëN é÷Lòáe ø÷Mì íéòaLpáe íéôàðîáe íéôMëîadpnl` ©§©§¦©§¨£¦©¦§¨¦©¤¤§Ÿ§¥§©¨¦©§¨¨
,xn` .'zF`av 'd xn` ,ipE`xi `le xb iHnE mFzieBaøL ãáò §¨©¥¥§Ÿ§¥¦¨©§¨¤¤¤©

Bðeãì Báø÷î,eze` oecl ±åeaxBãéòäì øäîîecbp cirdl ± §¨§§§§©¥§¨¦
m`d ,envraBì Lé äðwz.carl ©¨¨¥

:weqtd eze` jynd lr zetqep zeyxc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
áeúkä eðéìò ì÷ML eðì éBà ,éàkæ ïa ïðçBézexiark úBl÷zexiar ¨¨¤©©¨¤¨©¨¥©¨©§

,úBøeîçmit`pn mr cgi xiky xky iwyer aezkd xikfd ixdy £
mitykne.

øb ìL Bðéc ähnä ìk ,Lé÷ì Léø øîàixd ,oick `ly xbd zrxl ¨©¥¨¦¨©©¤¦¤¥
dfäìòî ìL Bðéc ähî eléàk,'d ly ±,'øb éhîe' øîàpL'd oeciy §¦©¤¦¤©£¨¤¤¡©©¥¥

,xb ly epic mihnd z`áéúk 'éhîe'mb ef daiz `exwl ozip ± ©¦§¦
dhn' xne`k ,envr zece` xacn 'dy rnyny ,'iHnE' cewipa©¦

.d"awd ly epic dhd eli`k xb ly epic dhndy ,'ize`
øác äNBòä ìk ,àtt øa àðéðç éaø øîàdxiar,Ba èøçúîe ¨©©¦£¦¨©¨¨¨¨¤§©¦§¨¥

øîàpL ,ãiî Bì ïéìçBîweqtd eze`a,'éðeàøé àìå'd"awdy xnelk £¦¦¨¤¤¡©§Ÿ§¥¦
,epnn mi`xi mpi`y meyn htynl maxwiéðeàøé àäm`y ixd ± ¨§¥¦
,mdizepeer lr mihxgzne 'dn mi`xi eid.ãiî íäì ïéìçBî£¦¨¤¦¨

,éëa àø÷ éàäì éèî ék ïðçBé éaøxn`p(ci ai zldw)ìk úà ék' ©¦¨¨¦¨¥§©§¨¨¥¦¤¨
íìòð ìk ìò ,ètLîa àéáé íéäìàä ,äNòî,'rx m`e aFh m` ©£¤¨¡Ÿ¦¨¦§¦§¨©¨¤¡¨¦§¦¨

,bbeya mc`d dyry zexiard z` elit` htyna `ian d"awdy
,xn` .epnn zenlrp ode,úBðBãæk úBââL Bì ì÷BL BaøL ãáòm`d ¤¤¤©¥§¨¦§

Bì Lé äðwz.carl ©¨¨¥
:`xnbd zxxan'íìòð ìk ìò' éàî,'lk' zaiza daxzp dn ± ©©¨¤¡¨

:`xnbd zx`an .hren xac elit` rnynyø øîàâøBää äæ ,á ¨©©¤©¥
å ,Bøáç éðôa äpékexiagda ñàîð`iai df z` elit`y ,dfa uw ± ¦¨¦§¥£¥§¦§¨¨
.htyna midl`d÷øä äæ ,øîà ìàeîLewxeid ±,Bøéáç éðôa §¥¨©¤¨©¦§¥£¥

åexiagñàîð.dfa uw ± §¦§¨
:weqtd seq z` zyxec `xnbd,'òø íàå áBè íà' éàîrnyny ©¦§¦¨

.dyry aehd lr mb htyna mc`d z` `iai 'dyéaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
,àéñäøôa éðòì ä÷ãö ïúBpä äæ ,éàpémb yi dyery aehd jezay ©©¤©¥§¨¨§¨¦§©§¤§¨

.ezpizp ote`a iprd z` yiiany ,rxàä ék,dyrnd eze` enk ± ¦¨
àæeæ áéäé à÷c àøáb àeääì dééæç éàpé éaøcozpy cg` mc` d`x ± §©¦©©©§¥§©©§¨§¨¨¦¨

rahndéì øîà ,àéñäøôa éðòì,i`pi iax,déì záäé àìc áèeî §¨¦§©§¤§¨¨©¥¨§Ÿ¨©§§¥
dézôñëe déì záäéc àzLäîxzei ,el ozep ziid `ly did ahen ± ¥©§¨§¨©§§¥§©§¥

.eze` zyiiae miaxa el zzpy ,dzrn
:rx mb ea yiy aeh dyrnl zetqep ze`nbec d`ian `xnbdéác§¥
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,yinyz iptl mdipia migiyny wegy ixacíãàì Bì íéãébî©¦¦§¨¨
,äúéî úòLa.oica dilr razpe ¦§©¦¨

:`xnbd dywnéðéà,ax xn` jk ike ±àäåixde ±äåä àðäk áø ¥¦§¨©©£¨£¨
áøc dééøet éúez éðb,ax ly ezhin zgz akey did ±çñc déòîLå ¨¥¥§¥§©§©§¥§¨

åéëøö äNòå ÷çöådliha dgiy ezy` mr xaicy ,ax z` rnye ± §¨©§¨¨§¨¨
.ezhin yniy jk xg`e ,yinyz iptly ievix ixaceøîà`pdk ax ¨©

,ezhin zgz ecera axldéì íéòè àìc ïàîk áøc dénet éîc̈¥¥§©§©§Ÿ¨¦¥
àìéLáz,xnelk ,liyaz mrh `ly arx mc`l ax ly eit dnec ± ©§¦¨

zelw bdepy ,mlern ezhin yniy `ly ink yinyzl de`zn
.ezee`zl ef y`xdéì øîà,`pdk axl ax÷et ,àðäk,o`kn `v ± ¨©¥©£¨
àòøà çøBà åàìenvr axy ,ixd .o`k didzy ux` jxc ef oi` ± ©©©§¨

.yinyz mcew wegy ixac ezy` mr xacl bdp
:`xnbd zvxznéøöc ïàk ,àéL÷ àìdéevøì Caxa dyrnd ± Ÿ©§¨¨§¨¦§©¨

,yinyz mcew dzevxl jixv didy ote`a did ,ezy` mr wgyy
.dxizi dgiy ef oi`e ,mixaca dqiitl jixve dqerk dzidy oebk

eli`eàämc`l el micibn dxizi dgiy elit`y ax yxcy dn ± ¨
ote`a xaecn ,dzin zryaéøö àìc,déevøì Cdgiy ef ixd ok m`e §Ÿ¨¦§©¨

.dxizi
oaxegd ipipra miweqt lr mi`xen` zeyxc d`ian `xnbd

xn`p :zelbde(fi bi dinxi),éLôð äkáz íéøzñîa ,äeòîLú àì íàå'§¦Ÿ¦§¨¨§¦§¨¦¦§¤©§¦
Bì Lé íB÷î ,áøc déîMî àéðéà øa ìàeîL áø øîà .'äåâ éðtî¦§¥¥¨¨©©§¥©¦§¨¦§¥§©¨¥

,BîL 'íéøzñîe' àeä Ceøa LBãwäì.dkea `ed eae §©¨¨¦§¨¦§
:zx`ane `xnbd dtiqenéàîxn`py edn ±áø øîà .'äåâ éðtî' ©¦§¥¥¨¨©©

,÷çöé øa ìàeîLdkea d"awdy ,de`b oeyln 'deb'ïúååàb éðtî± §¥©¦§¨¦§¥©£¨¨
mzlecbíäî äìhépL ,ìàøNé ìL,elby dryaéãáBòì äðzðå ¤¦§¨¥¤¦§¨¥¤§¦§¨§§¥

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaø .íéáëBkdkea `eddúååàb éðtî± ¨¦©¦§¥©©§¨¦¨©¦§¥©£¨¨
dzlecbíéîL úeëìî ìL.miakek icaerl dpzipe dlhipy ¤©§¨©¦

:`xnbd dywndén÷ äiëa àkéà éîeiptl dika yi m`de ±LBãwä ¦¦¨§¦¨©¥©¨
,àeä Ceøa LBãwä éðôì úeáéöò ïéà ,àtt áø øîàäå ,àeä Ceøä§¨¨©©¨¨¥£¦¦§¥©¨¨

,cala dgny `l`øîàpL(fk fh '` minid ixac)æò åéðôì øãäå ãBä' ¤¤¡©§¨¨§¨¨Ÿ
.'Bî÷îa äåãçå:`xnbd zvxznéàeb ézáa àä ,àéL÷ àìdn ± §¤§¨¦§ŸŸ©§¨¨§¨¥©¨¥

,xzqa xnelk ,miiniptd mizaa wx `ed ,dkea d"awdy xn`py
,'iWtp dMaY mixYqnA' xn`py enkéàøa ézáa àäxn`py dn ± §¦§¨¦¦§¤©§¦¨§¨¥¨¨¥

fr' wx yi ielbay ,miipevigd mizaa `ed ,eiptl zeaivr oi`yŸ
.llk avr oi`e 'FnwnA decge§¤§¨¦§Ÿ
:df uexiz lr `xnbd dywnàì éàøa ézááeoi` ielba m`de ± §¨¥¨¨¥Ÿ

,dkea d"awdáéúk àäå(ai ak diryi)zia ea axgpy mei lr §¨§¦
,ycwndäçø÷ìe ãtñîìe éëáì àeää íBia úBàáö 'ä éðãà àø÷iå'©¦§¨£Ÿ¨§¨©©¦§¦§¦§¥§¨§¨

,'÷N øâçìåikaa elew mixdy rnyn '`xwie' oeyldneyiy ixd , §©£Ÿ¨
.ielba dika eiptl

:`xnbd zvxznéðàL`ed dpey ±eléôàc ,Lc÷nä úéa ïaøç ©¦ª§©¥©¦§¨©£¦
øîàpL ,eëa íBìL éëàìî(f bl my)éëàìî ,äöç e÷òö ílàøà ïä' ©§£¥¨¨¤¤¡©¥¤§¤¨¨£ª¨©§£¥

.'ïeékáé øî íBìL̈©¦§¨
xn`p :weqtd jynd z` zyxec `xnbd(fi bi dinxi),òîãz òîãå'§¨Ÿ©¦§©

ìL ,øæòìà éaø øîà .''ä øãò äaLð ék äòîc éðéò ãøúåúBòîc L §¥©¥¦¦§¨¦¦§¨¥¤¨©©¦¤§¨¨¨§¨
änì eìläxn`py ,'drnc' oeyl minrt yly aezkd hwp recn ± ©¨¨¨

:xfrl` iax x`an .'drnC' 'rncY' 'rnC'ìò úçàoaxegLc÷î ¨Ÿ©¦§©¦§¨©©©¦§¨
ìò úçàå ,ïBLàøoaxegïîB÷nî eìbL ìàøNé ìò úçàå ,éðL Lc÷î ¦§©©©¦§¨¥¦§©©©¦§¨¥¤¨¦§¨

.oaxegd zraéøîàc àkéàå,mixne` yie ±úçàdrncd ± §¦¨§¨§¦©©
`id ,ziyilyd.äøBz ìehéa ìò©¦¨
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLaxne`y inl xacd oaen ± ¦§¨¨§©§¨©

`id ziyilyd drncdyáéúëc eðééä ,eìbL ìàøNé ìòedf ± ©¦§¨¥¤¨©§¦§¦
weqtd meiqa xn`py,''ä øãò äaLð ék'od el` zerncy ,xnelk ¦¦§¨¥¤

o`v xcrl mileynd l`xyi ipa zelb lre ,ziad oaxeg lr
.daypyøîàc ïàîì àlà`id ziyilyd drncdyìehéa ìò ¤¨§©§¨©©¦

éàî ,äøBzxn`py edn ±,''ä øãò äaLð ék'lehia o`k fnexn okid ¨©¦¦§¨¥¤
.dxez

:`xnbd zvxznäøBz ìehéa Eì ïéà ,ïîB÷nî ìàøNé eìbL ïåék¥¨¤¨¦§¨¥¦§¨¥§¦¨
,äfî ìBãb.drnc d"awd cixed df dxez lehia lre ¨¦¤
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המשך בעמוכ דב



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dbibg(iyily meil)

`le ziad xdl milyexin wx eia` mr zelrl lekiy ohw mb ixd
,ok m`e ,dii`xa ekpgl miaiig ,xzeidééúà ïàî àëä ãòo`k cr ± ©¨¨©©§¥

cr da xby xirdn dfd ohwd z` `iad in xnelk ,e`iad in
wgxn en` ila zelrl leki epi`y ohwa xaecn ixd ,milyexi

.dfk
:`xnbd zvxznàëä ãò ,éiaà déì øîàcr exirn ,o`k cr ± ¨©¥©©¥©¨¨

oeik ,milyexidénéà àáéiçéîczaiegn en`y ±azevn,äçîN §¦©§¨¦¥§¦§¨
xn`py ,dlra mr cgi lbxa genyl dkixve(ek ci mixac)YgnUe'§¨©§¨

m`e ,enr genyl ick milyexil dlra mr dler okl ,'LziaE dY ©̀¨¥¤
milyexi cr okdénéà déúézééàla` .en` ez`iad ±Cìéàå ïàkî ©§¥¥¦¥¦¨§¥¨

miyp ixdy ,zelrl zaiegn en` oi` ,ziad xdl milyexin ±
zia zrc dfae ,eze` dlri eia`y jixv `ede ,dii`xn zexeht

y ,lld,úéaä øäì íéìLeøéî åéáà ìL Bãéa æBçàìå úBìòì ìBëé íà¦¨©£§¤¡§¨¤¨¦¦¨©¦§©©©¦
áéiç,ezelrdl eia`.øeèt ,àì éàå ©¨§¦Ÿ¨

d ziae i`ny zia zwelgna dpc `xnbd:dxkfedy lléaø áéLä¥¦©¦
úçz[mewna±]éøáãì ìlä úéaixac lr ±,éànL úéamixne`d ©©¥¦¥§¦§¥¥©©

xn`p ixd ,xeht zelrle eia` itzk lr aekxl leki epi`y ohwy
(ak ` '` l`eny),`iapd l`eny ly en` dpg iabl,äúìò àì äpçå'§©¨Ÿ¨¨¨

,'åéúàéáäå øòpä ìîbé ãò dLéàì äøîà ékdpwl` mr dzlr `ly ¦¨§¨§¦¨©¦¨¥©©©©£¦Ÿ¦
didiy cr oizndl dzvxy meyn ,dliy okynl lbxl dlra

,dyw i`ny zia itle .wepiln lnbie miizpy oa l`enyàäåixd ± §¨
äåä åéáà ìL Bôéúk ìò áBkøì ìBëéc ,ìàeîLiptl cer ,did ± §¥§¨¦§©§¥¤¨¦£¨

itzk lr aekxl leki dpy oa ohw elit` ixdy ,miizpy el e`lny
.lbxl edelrd `l recne ,eia`

:`iyewd z` `xnbd dgecdeáà déì øîà,iax ly eia` ±éîòèìeC ¨©¥£©§©£¥
Cì éL÷éz,lld zia zrck o`kn giken dz`y ,jzhiyl mb ixd ± ¦§¥¨

,jilr dywi oiicräçîNa àáéiçéî àì éî dôeb äpçdpg ike ± ©¨¨¦Ÿ¦©§¨§¦§¨
dzlr `l recne ,bga dlra mr genyl zaiig dpi` dnvr

.dpwl` mr genyl ick dliylàééæç àúøéúé àúe÷pôî äpç ,àlà¤¨©¨§©§¨§¥§¨©§¨
ìàeîLa déa,miphwd x`yn xzei ylge wpetn l`enyy dz`x ± ¥¦§¥

ìeçì ìàeîLa déa àLçåàçøBàc àLdylegdy ,el dyyge ± §©¨¥¦§¥§§¨§§¨
oi` ok m`e ,dzlr `l okle ,dlgie edwifz jxcd zngn d`ad

.ezelrdl zaiegn dpi`y o`kn gikedl
:df oipra wtq d`ian `xnbdéòawtzqd ±ïè÷ ,ïBòîL éaø`edy ¨¥©¦¦§¨¨

éànL úéa éøáãì ,øbéçitzk lr aekxl lekiy ohw miaiignd ¦¥§¦§¥¥©©
.`l e` dii`xa ekpgl eia` aiig m`d ,eia`àîeñåwtzqd oke ± §¨

`ed df wtqe ,`neq `edy ohwa,íäéðL éøáãìoiae i`ny zial oia §¦§¥§¥¤
,lld zial,eäî.`l e` dii`xa ekpgl eia` aiig m`d ©

:`xnbd zxxanéîc éëéä.xaecn ote` dfi`a ±àîéìéàxn`p m` ± ¥¦¨¥¦¥¨
xaecny,çztúäì ìBëé BðéàL àîeñå ,èMtúäì ìBëé BðéàL øbéça§¦¥¤¥¨§¦§©¥§¨¤¥¨§¦§©¥©

,mixehty i`ce ok m` ,mlerl `ixadl mileki mpi`y epiidc
ixdyàzLäy dzr ±ìBãb`neq e` xbigàéòaéî ïè÷ ,øeètike ± ©§¨¨¨¨¨¦©§¨

,ekpgl ick `ed ohw eaiigy mrhd ixd ,wtzqdl yi ohwa
eidi `ly el` miphwe ,licbiyk devnd z` miiwl lbxziy

.mkpgl jxev oi` ,mlerl miaiiegn,àëéøö àì`l`ìBëiL øbéça Ÿ§¦¨§¦¥¤¨
çztúäì ìBëiL àîeñå èMtúäìtzqd dfa ,elicbiy mcewiax w §¦§©¥§¨¤¨§¦§©¥©

,oernyéàîokzi ixdy ,dii`xa mkpgl miaiig m`d ,mpic dn ± ©
xg`n ,miaiig oi`y e` ,elcbiyk dii`xa miaiig eidie e`ixaiy
`l dfk ohwa mb okle ,dii`xn xeht `neq e` xbig `edy lecby

.jepig zevn zkiiy
:wtqd z` `xnbd zhyet,éiaà øîày `ed llkdìBãâc àëéä ìk ¨©©©¥¨¥¨§¨

àúééøBàcî áéiçéî,dxezdn aiig lecby mewn lka ±énð ïè÷ ¦©©¦§©§¨¨¨©¦
ïðaøcî déì ïðéëpçîe ,opaxcn ohwd z` mb jpgl miaiig ±àëéä ìë §©§¦©¥¦§©¨¨¨¥¨

,øeèt énð ïè÷ ïðaøcî ,àúééøBàcî øeèt ìBãâcedeaiig `le §¨¨¦§©§¨¦§©¨¨¨¨©¦¨
m` s` ,jepign xeht `neq e` xbig ohw `linne .jepiga minkg

.xeht `neq e` xbig lecby xg`n ,`txzdl cizr
:dpyna epipy'åë óñk ézL äéiàøä ,íéøîBà éànL úéadbibgde ¥©©§¦¨§¦¨§¥¤¤

izy dbibgde sqk drn dii`xd ,mixne` lld ziae ,sqk drn
.sqk

:zwelgnd mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
,óñk äòî äâéâçäå ,óñk ézL äéiàøä ,íéøîBà éànL úéameyn ¥©©§¦¨§¦¨§¥¤¤§©£¦¨¨¨¤¤

,äéiàøäL,dler oaxw `idydBáâì dlek äìBòlr dlek daxw ± ¤¨§¦¨¨¨§¨©
,dler oaxw lkk ,gafnda ïk ïéàM äîoaxw,äâéâç,minly `edy ©¤¥¥§£¦¨

.xzei dxeng dlerd okle ,milral lk`p epnn wlgeãBòåmrh §
oky ,dbibgan xzei dii`xa xingdlúøöòa eðéöîbg zepaxwa ± ¨¦©£¤¤

,zereayd,íéîìLaî øúBé úBìBòa áeúkä ïäa äaéøLyiy o`kne ¤¦¨¨¤©¨§¥¦¦§¨¦
.minlyan xzei dlera zeaxdläòî äéiàøä ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¨§¦¨¨¨

,óñk ézL äâéâçå ,óñkmeynøeaécä éðôì dðLé äâéâçLzepaxw ± ¤¤§£¦¨§¥¤¤¤£¦¨¤§¨¦§¥©¦
xn`py ,dxez ozn iptl cer eaxw minly(d ck zeny)z` glWIe'©¦§©¤

,minly `id dbibge ,'minlW migaf EgAfIe 'ebe l`xUi ipA ixrp©£¥§¥¦§¨¥©¦§§§¨¦§¨¦
äéiàøa ïk ïéàM äîozna wx ycgzd df oaxwe ,dler `idy ©¤¥¥¨§¦¨

.dxezãBòåoky ,dii`xan xzei dbibga zeaxdl mrheðéöî §¨¦
ad eaixwdy zepaxwíéàéNp,okynd znwd ixg` gafnd zkepgl ©§¦¦

,úBìBòaî øúBé íéîìLa áeúkä ïäa äaéøLzeaxdl yiy o`kne ¤¦¨¨¤©¨¦§¨¦¥¦§
.dleran xzei minlya

:`xnbd zl`eyéøîà àì àîòè éàî ,ìlä úéáe`ly mrhd dn ± ¥¦¥©©£¨Ÿ¨§¦
exn`,éànL úéák:`xnbd daiyn .mdizei`x z` elaiw `leà÷c §¥©©§¨

îàzøy i`ny zia zrca zxn`y dn ±àôéãò äéiàømeynäìBòc ¨§©§§¦¨£¦¨§¨
,dBáâì dleky lld zia zrcäâéâç ,äaøcàminly `idyàôéãò ¨§¨©©§©¨£¦¨£¦¨

oeik ,dler `idy dii`xnúéàcyiy ±ézL daibeq,úBìéëàmb §¦¨§¥£¦
,milrad milke`y mc` zlik` mbe ,deabl dlery gafn zlik`

.gafn zlik` wx yi dlera eli`eúøöòî óìéð zøîà à÷ãe± §¨¨§©§¥©¥£¤¤
cenll sicry lld zia zrc ,zereayd bg zepaxwn cnlpy

y meyn ,mi`iypdnïéðcmicnel ±ïéðc ïéàå ,ãéçé ïaøwî ãéçé ïaø÷ ¨¦¨§©¨¦¦¨§©¨¦§¥¨¦
,øeaö ïaøwî ãéçé ïaø÷oke ,cigi zepaxw md dbibge dii`x ixde ¨§©¨¦¦¨§©¦

mi`ae xeaiv oaxw md zxvr iyak eli`e ,mi`iypd zepaxw
.dkyld znexzn

:zl`eye `xnbd dtiqenúéák éøîà àì àîòè éàî éànL úéáe¥©©©©£¨Ÿ¨§¦§¥
.ìlä:`xnbd daiynzøîà÷cy lld zia zrcaàôéãò äâéâç ¦¥§¨¨§©§£¦¨£¦¨

meyn,øeaécä éðôì dðLécy i`ny zia zrc,äéiàøoaxw `idy §¤§¨¦§¥©¦§¦¨
,dlerøeaécä éðôì dðLé énð,dxez ozn iptl xak daxw `id mb ± ©¦¤§¨¦§¥©¦

xn`p envr weqtd eze`a ixdy(d ck zeny).'zlr ElrIe'zøîà÷ãe ©©£ŸŸ§¨¨§©§
,íéàéNpî óìéð,zxvr zepaxwn cenll sicry i`ny zia zrc ¥©¦§¦¦

y meynïéðcmdy dbibge dii`x micnel ±,úBøBãì âäBpä øác ¨¦¨¨©¥§
îmd mby ,zxvr zepaxwïéðc ïéàå ,úBøBãì âäBpä øácdii`x ¦¨¨©¥§§¥¨¦

mdy dbibgeî ,úBøBãì âäBpä øácmdy ,mi`iypd zepaxwøác ¨¨©¥§¦¨¨
,úBøBãì âäBð BðéàL.mzrya wx ebdp `l` ¤¥¥§

:dywne `xnbd zxfegäâéâç àðL éàî ,ìlä úéáedilr exn`y ¥¦¥©§¨£¦¨
,øeaécä éðôì dðLécn ok ecnle,'íéîìL íéçáæ eçaæiå' áéúëcixd §¤§¨¦§¥©¦¦§¦©¦§§§¨¦§¨¦

zlerénð äéiàø,dxez ozn iptl dzid `id mb ±áéúkäixdy ± §¦¨©¦©§¦
weqtd eze`a xn`p.'úìò eìòiå'©©£ŸŸ

:`xnbd zvxzn,ìlä úéa éøáñ÷dyøaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò ¨¨§¦¥¦¥¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨
,dxez ozn iptléàåä ãéîz úìBòoaxw myl deaixwdy ,dzid ± ©¨¦£©

zlere ,dii`x zlerl dpnn cenll oi`e ,mei lka axwd cinz
.xeaicd iptl daxw `l ok` dii`x,éøáñ éànL úéáedyäìBò ¥©©¨§¦¨

,éàåä äéiàø úìBò ,øaãna ìàøNé eáéø÷äLeze`a xn`p ixdy ¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©§¦¨£©
oipr(`i ck my)daxw dii`x zler mb ok m`e ,'midl`d z` EfgIe'©¤¡¤¨¡Ÿ¦

.dbibg inly enk dxez ozn iptl
ziae i`ny zia zwelgna ewlgpy mi`pz cer d`ian `xnbd

:lld,éiaà øîààøéáñ eälek ,ìàòîLé éaøå øæòìà éaøå éànL úéa ¨©©©¥¥©©§©¦¤§¨¨§©¦¦§¨¥§§¦¨
eäìdy ,mixaeq el` lk ±úìBò øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò §¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©

å .éàåä äéiàøeli`eälek ,éìéìbä éñBé éaøå àáé÷ò éaøå ìlä úéa §¦¨£©§¥¦¥§©¦£¦¨§©¦¥©§¦¦§
,eäì àøéáñdy.éàåä ãéîz úìBò øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò §¦¨§¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©¨¦£©

:xaeq `ed jky mdn cg` lk ixaca ep`vn okid iia` x`aneúéa¥
ïøîàc àä ,éànLziak exaq `ly mrhd edfy ,epxn`y dn ± ©©¨©£¨¨

.lldàéðúc ,ìàòîLé éaø,`ziixaaúBììk ,øîBà ìàòîLé éaø ©¦¦§¨¥§©§¨©¦¦§¨¥¥§¨
éðéña eøîàðipiq xda dynl exn`p zeevnd ly millk daxd ± ¤¤§§¦©

,jxevd lk eyxtzd `le ,minezq mdyk
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ריט oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtohw cren
äééúà ïàî àëä ãòleki en`n ueg zeidl leki `edyn `lde ?e`iad in milyexi cr -

milyexi cre ,edekpgiy xne` dz` ziad xdl milyexin diilr ickc ,eia` cia feg`l

?e`iad inäçîùá àáééçîeehvp dgnyd lrc ,dlra mr bga genyle lbxl zelrl -

.(ci mixac) "jziae dz` zgnye" :aizkc ,miypêìéàå ïàëî`aiign `l dini`c -

.ziad xda ze`xzdlìîâé ãòmixyr seql -

dpey`x dpyne .wpei wepiz oky ,ycg drax`e

zelrl ick eia` ly etizk lr aekxl leki `ed

.okynl dliyn oky lke ,ziad xdl milyexin

.qxb ikdàîåñå éàîù úéá éøáãì øâéç ïè÷
ïäéðù éøáãì`l lld zia ixacl xbig eli`c -

oi` opixn` `dc ,dil opikpgn `lc ol `irain

`l` oikpgneilbxa zelrle feg`l lekiy ohwl

i`ny zial la` .leki epi` dfe ,milyexia

leki xbig ohw - aekxl lekiyn ekpgl iaiignc

,feg`l leki `neqde ,eia` ly etizk lr aekxl

`l e` jepig jixv ,edn lld zial?ìåëé åðéàù
èùôúäì.zinler hytzdl eteq oi`y -ïè÷

àéòáîebidpdl ick `l` ohw jepig oi` `ld .

dfy oeike - licbiykl ebdpn xg` jexq `diy

jepig il dnl licbiykl xeht?çúôúäì ìåëéù
.licbiy mcew -úøöòá åðéöîxey" zyxta -

miyak zray mgld lr mzaxwde" :"ayk e`

eidi mipy mili`e cg` xwa oa xte mininz

gafl dpy ipa miyak ipye" :aizke ,"'dl dler

.(bk `xwie) "minlyøåáéãä éðôì äðùémcew .

:aizkc ,ipiqa minly eaixwd dxez ozn

s`e .(ck zeny) "l`xyi ipa ixrp z` glyie"

"mihtynd dl`e"a aizk `xw i`dc ab lr

zexacd zxyr mcew - zexacd zxyr xg`l

`ipz ikde .dxeza xge`ne mcwen oi`e ,ded

iax (`,gt) :"`aiwr iax" wxta zay zkqna

,cxie dlr iyilya ,cxie dlr ipya ,xne` iqei

gafn dpa iyinga ,dlr `l aeye cxi iriaxa

oi`e .dxez dpzip iyya ,oaxw eilr aixwde

`l` gafn oipa dxezd zpizpa `ven dz`

"l`xyi ipa ixrp z` glyie" :xn`py eze`a

.i`ed dler inp mzd :jixt onwle .'ebeíéàéùð.

,zelern xzei minly eaixwd gafnd zkepga

gaf xwa lke 'ebe dlerl xwad lk" :aizkc

.(f xacna) 'ebe "minlydúåìéëà éúùgafn -

mc`eoaxw dbibge dii`xe ,cigi oaxw mi`iyp .

znexzne ,xeav oaxw - zxvr iyak la` ,cigi

.dkyldøåáéãä éðôì äðùé éîð äééàødlerc -

.mzd ded inpúåøåãì âäåðä øáãîiyak -

.zxvréàåä ãéîú úìåò,meie mei lk zaeg -

.dpin opixnb `leéàåä äééàø úìåòmy lr -

."midl`d z` efgie"éðéñá åøîàð úåììë-

`ly ipiqa minezq exn`p mixac daxd

mwedy xg`l el eyxite ,okxv lk eyxtzp

my eyxtzp `l ixdy .cren ld`a okynd

dnc` gafn" `l` ,jixvd lkk dcear zekld

"jinly z`e jizeler z` eilr zgafe il dyrz

ohiytd ,odinc ozn yxit `le (k zeny)

ly oixeni` zaxwde ,zeler ly ogezipe

.minly
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àáééçîãdlra dy` iab (a,cl) oiyecwc `nw wxta i"yx yxit - dgnya dini`

l`xyi ux`a ,oiperav icbaa - laaa ,dgnyn-rnyn `kde .ozyt icbaa

.(a,e) dpyd y`xc `nw wxta oke ,izyxit mzde !ixiin dgny inlyac

ìåëéãzelrle ecia feg`l ivn `l la` ,zvw lecb didy - eia` ly etizk lr aekxl

.eilbxa

øâéçá?i`n ,elECb inwn - hytzdl lekiy¦Ÿ

aiigind lecbc oeikc :opixn` in

`ziixe`cn-icinc ,jepiga aiigin inp ohw iab

ohwa `nrh `ed-rcic ,ekpgl meyn `l`

`l ikda lecbc oeik :`nlc e` .lecb `edyk

aiigin-.`l ohw mb

äééàøä,`ed opaxcne - sqk izyª

oaxwl xeriy el oi` `ziixe`cnc

:dia aizkc (zecrd zreay) zelirn my`l wx

:(a,ek) zezixka opze ,(d `xwie) "milwy sqk"

opixn`c `de .my`l mirlq izy yixtnd

dn ,e`cen xeng ewitq `di `l] :(`,gn) migafa

`wpc za z`hg e`ce-.[`wpc xa my` ewitq s`

rlqa eikqpe `ed my` `iai :(a,fw) zegpnae-

zezixkc ipy wxta opixn`c ,aiygw `wec e`l

wxta opixn`c `d oke .rlqa my` `iai :(a,i)

ifef drax` lewyip (a,dp) `neia "el e`ived"

`xdpa icype-i`d ilek ira `lc ,`wec e`l

.izyxit (a,fw) zegpnc ipy wxtae

äðùédii`x zler dil `xiaqe - xeacd iptl

.jenqa xn`wck ,i`ed

ïáø÷`neic iying wxtae .dbibg oebk - cigi

xeav oaxw dil ixwc (`,`p)-iab epiid

`nrh i`n dbibg :mzd xn`wck ,ipy gqt

xeav oaxw `ixwn-inp gqt ,`itepka `iz`c

`iz` `lc ipy gqt `ki` ,`itepka `iz`

.`itepka

ïéðãoipc xninl ira `le - zexecl bdepd xac

aeh meilegc mi`iyp iwet`l ,aeh mein

s` .mewn meya `welig i`d dil epivn `lc .ied

opitli (a,bk) "ycewa xneg" wxt ,onwlc ab lr

;zg` skay dn lk dyr aezkd "zg` sk" sexiv

opitli `l dryn opikxt `le-`kilc oeik ,mzdc

zexecn itlnl-:inp i` .dryn xity dil opitli

opixn`ck ,ipnif xqixz `xw dia ipzc mzd ip`y

"dax unewd" wxtae ,(a,g) zegpnc `nw wxta

l`eny silie .gld ycwn gld ilk iab (a,hi my)

.ipnif xqixz `xw dia ipzc ,dryn zexec

éáøåoi`e - 'eke xfrl` iaxe l`rnyi

ziak icare lld zia iwaye :zeywdl

epi` lld zia mewna i`ny zia `ld ?i`ny

zia ewlgp `l edl `xiaqc :xnel yie !dpyn

.df xaca lld ziae i`ny

úéá`pn :iieyw`l `kile - oxn`c `d i`ny

`nlc ?i`ed dii`x zler edl zi`c dil

edcic `nrhe ,cinz zler edl `xiaq mlerl

`l `nrh i`n iracn rnyn ikdc ,edl sicr

,`id `zlin e`l i`d ?ediizeek lld zia xn`

zler lld zia ixn`w `l i`n` dil `irainc

.i`ny ziak dii`x
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oiaiigרכ lkda cenr e sc ± oey`x wxtohw cren
ãòåî ìäàá úåèøôå,aezkd el yxit my ,zkextd lrn enr xaice okynd mwedyn -

epiidc ,mipdk zxez xtqae ."xn`l cren ld`n eil` 'd xacie dyn l` `xwie" :aizkck

.daxd mixac oke ,oaxw zekld lk eyxtzp ,`xwieåðùðåxn`py dn lke ,zipy mrt -

.azkp `ly it lr s`e ,o`k xn`p o`káàåî úåáøòá åùìúùðå,l`xyil dyn itn -

dyn li`ed a`en ux`a ocxid xara" :xn`py

.(` mixac) 'ebe "dxezd z` x`aà÷ìñ éàå
éàåä ãéîú úìåò éðéñ úìåò êúòãzaege -

.dxeabd itn zexecd'åë éãéî àëéà éî`l` -

.deaixwd mdili`ne ,i`ed dii`x zler i`ce

äáø÷ àì äîöò àéäåeaixwdy dlerde -

.ded dii`x zler - zexekadíéé÷î éðà äîå
øáãîá éì íúùâä äçðîå íéçáæä,dniz oeyl -

.eid oitefpy itl ,eaixwd `ly rnyneåèáù
éåì ìù.mdlyn deaixwd -äçîùmd s` -

xcp ly minly xya el oi` m` .dgny inly

`le ,lbxa oi`iany ,dpyd lk acpzdy dacpe

zernn e` ,elyn minly `ian - dnda xyrn

oi`y .raeyl xya el zeidl ,ely ipy xyrn

.xyaa `l` bgd zgnyéðôì äðùé äâéâçù
øåáéãäs` ,zexekad eaixwdy minly oze` -

,e`xwp dbibg - meaixwd lbxa `ly it lr

(d zeny) "xacna il ebegie" miiwzp oday

.mixvna mdl xn`pyíéùðá úâäåð äçîùä-

.(ci mixac) "jziae dz` zgnye" :aizkcäî
ïäéúùá ïë ïéàù`nxb onfdy dyr zevnc -

:opiqxb ikd .oze` daix `l aezkde ,odéáøå
úéáë äéì úî÷åî à÷ àîòè éàî ìàòîùé

'åëå êúòã à÷ìñ éà éàîùxn` :opiqxb `le -

zia lirl xn`c ,jixt iia`l :`yexit ikde .jl

dl znwen `nrh i`n ,'ek l`rnyi iaxe i`ny

i`ny ziac ?`zkldk `lc l`rnyi iaxl

zrnyc meyn - dpyn epi` lld zia mewna

:jl `iywe ,ipiqa exn`p `l zehxt xn`c dil

i`ed cinz zler jzrc `wlq i``ki` ine -

ziak dnwe`l jl ded `l ikd meyn 'ek icin

.i`nyéìéìâä éñåé éáø àädil zrnyc -

elit`e i`ed cinz zler lirl xn`c `icda

hytd dia zilc cinz zlera opirny ikd

.gezipeíéîòè é÷åñôìxn`z m` .zepibpa -

elrie" ly mrhd weqtl dz` jixv - oipin ipy

e` ,eze` oixew ep`y enk ,`zgpz`a "zeler

;eixg`ly dnn xeacd wiqtny mrh ,ohw swfa

cg`a ezexwl dz` jixv - did cg` oin m`e

e` `hyt oebk ,oiwiqtn oi`y minrh x`yn

.riax'åë äìåò éìò éøä øîåàì`le ,opiqxb

.xne`k :opiqxbéìò éøä øîåàì äðéî à÷ôð
äìåò äúåàë äìåò?miyak e` mixt ,`iai dn -

.ewizíúä ïðú.d`t zkqna -
äàôä
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éîaizk hytd xwirc meyn ,dil `iran `w `wec - hytd ira `l `xwirnc icin `ki`

hytd dperhc `ed zn`c ab lr s` ,dii`x zlern la` .diteba-,icin dil dyw `l

.aizk diteba e`lc oeik

éáøipiq cr dxez dpzip `le ,gafn dpa iyingac ab lr s` - 'eke `aiwr-yixc

,ipiqa diyrn xn`pc dry dze`n

o`ne ."ipiq xda dieyrd cinz zler" aizkck

i`d yixc `lc-oke ,ilk dperh dlerc dl iwen

.ipiq xda dieyrd yneg iwenipa i"yx yxit

mcew ipiq xda ziyrpy :dl yixc ixtiqae

.gafn dpay iyinga epiide ,dxezl

ùé:opiqxb `ztqezae - odizya oi`y dgnya

`le ,dray lk oinelyz dl yi dgnydyª

dil qixb `lc eply `zzrnye ,odizya-`xiaq

yi xn`w `le .oinelyz odl yi jpi`a mbc dil

dgnya ok oi`y dn ,xeriy oikixvy odizya-

ikd e`la ,edine .xeriy dl yi dgny s` `ni`c

ziyixtck `llk `d ipzinl zigp `lc ,`gip

.mizya oi`y zg`a `xneg wx ,(a,a) lirl

dn ,xac lkn oi`a opi` odizy aiyg `l ikdle

ixneg `dc ,xac lkn d`ay dgnya ok oi`y

.aiyg `w `l mizyc

éãéàxn`c o`nc `ail` - eed mixt ici`e

xn`c o`nl elit`e .i`ed dii`x zler

dxez ozn mcew cinz zler-,mixt ly dzid

gegipe hWtd on dpzypy enk ,epzyi` xcde¤¥

.ililbd iqei iaxl

éàîoke .ded dedc i`n :xnelk - dpin `wtp

cvik iab (a,d) `neic `nw wxta jixt

,migqt ixeni` iab (`,ev) migqtae ,oyiald

,ira `l dnka ipiq xey iab (a,eh) oixcdpqae

dcearae .dryn zexec itel`l `xiaqc meyn

dna iab (a,`i) ziprzae ,(`,cl) ipy wxt dxf

dil jixt `lc mi`elnd ini lk dyn yny-

icba epivn `ly itl .i`xw xaqinl inp mzd

ekpgzp `l izk`c :cere .eipae oxd`l wx dpedk

cearl dpin `wtpe ,d`fd ediilr opirac .micbad

.micba z`fd `la mi`elna

é÷åñôìze`xwn yngl inc `le - `nrh

`le ,(`,ap `nei) rxkd odl oi`y

wx i`w ivn `l mzd ?`nrh iweqt xza opilf`

la` ,dey odizy zernyn oi`c ,ediipin cgl

.ediieexzl i`w ivn `kd

ïéàùdlkz `l" :aizkc - d`td xeriy odl

`ziixe`cne (hi `xwie) "jcy z`t

"fbd ziy`x" wxta xn` opaxcn eli`c ,`id

(zegt oxeba iprl) oizget oi` :(a,flw oileg)

oi` :xn` cg ,inlyexia i`xen` ibilte ,miyyn

lkei :xnelk ,dhnl `le dlrnl xeriy mdl

:xn` cge .edcy lk dlrnle ,dhg cr zegtl

eriy dl oi` dlrnldhnl `d ,x-:irae .dl yi

!`ki` `nlr ilekl i`ce ,xnelk ?ediipia i`n

el oi` xn`c o`nl ,miyyn zgit m` :ipyne

,llk xeriyozpy dn-m`e ,d`tn xehte ,ozp

siqed-ozpy dn ,dhnl xeriy el yi xn`c o`nle .xyrna aiig-el mliy `l m` d`t ied `lc .zg` zaa miyy xeriy mlyiy cr xyrna aiegne ,iprd dkfe ,d`tn xeht epi`e ,ozp

iax xn`c ,welig da yiy :xnelk ,(a,f `rivn `aa) sxeza oiwec` odipyya zwelgnc `inec ,`zbelt oeyl .zwelgnd iptn xztz :ipyne ?dnexz aiyg `l i`n` :jixte .'ek zg` zaa

dnexz edcy lk dyer xn` `le ,mixeka edcy lk mc` dyer :opgei-:ipyne !d`t edcy lk dyer mc` oi`c ,d`t ixd :oeaizd ."oiaxrn lka" wxta mixkip dixiyy ziy`x opira `dc

inp mixeka `niz ike .xeriy dl oi` d`ta aiigzpync :xn`w ikde .xivwa d`t `pngx dlz ,"jxvewa jcy z`t" aizkc :xnelk .d`t edcy aiigzp `l zleay xvw `ly cr-aizkd

zwelgnd iptn :yxtn iziid ip`e ."lk ixeka lk ziy`x" mzd dil opiaxnc ,dnexza enk mixkip mixiy iraile "ziy`x"-ibiltc ,cere .dey mpiiprc jd iwet`l ,zipepiae drx oir dti oir

o`kn xzi ,dxyrn cg` :xne` xfril` iax ,dnexza daxnd :(d dpyn c wxt) dnexz zkqna-`aiwr 'x .dnexz dvgne oileg dvgn :xne` l`rnyi iax .xg` mewnl xyrn znexz dyri

"jpbc ziy`x"c :l`rnyi iaxc `nrh inlyexia yxtne .oileg my xiiyiy cr :xne`-.obck ediy ziy`xl eic
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úBèøôeúBììk :øîBà àáé÷ò éaøå ,ãòBî ìäàa §¨§Ÿ¤¥§©¦£¦¨¥§¨
lzLðå ,ãòBî ìäàa eðLðå ,éðéña eøîàð úBèøôeeL §¨¤¤§§¦©§¦§§Ÿ¤¥§¦§©§

eáéø÷äL äìBò Cúòc à÷ìñ éàå .áàBî úBáøòa§©§¨§¦¨§¨©£¨¨¤¦§¦
éãéî àkéà éî ,éàåä ãéîz úìBò øaãna ìàøNé¦§¨¥©¦§¨©¨¦£©¦¦¨¦¦
èLôä éòa óBqáìe çezéðå èLôä éòa àì àøwéòîc§¥¦¨¨¨¨¥¤§¥§¦©§©¨¥¤§¥

ãéîz úìBò" :àéðúc øæòìà éaø ?çezéðåäéeNòä §¦©©¦¤§¨¨§©§¨©¨¦¨£¨
,éðéña eøîàð äéNòî :øîBà øæòìà éaø ,"éðéñ øäa§©¦©©¦¤§¨¨¥©£¤¨¤¤§§¦©
áeLå äáø÷ :øîBà àáé÷ò éaø ,äáø÷ àì dîöò àéäå§¦©§¨Ÿ¨§¨©¦£¦¨¥¨§¨§
äçðîe íéçáfä" :íéi÷î éðà äî àlà .ä÷ñt àìŸ¨§¨¤¨¨£¦§©¥©§¨¦¦§¨

ízLbä"ìàøNé úéa äðL íéòaøà øaãîá éì¯ ¦©§¤¦©¦§¨©§¨¦¨¨¥¦§¨¥
eãáò àlL éåì ìL BèáLeáéø÷ä ïä ,äøæ äãBáò ¦§¤¥¦¤Ÿ¨§£¨¨¨¥¦§¦

ìlä úéa .dúBà¯àáé÷ò éaø .ïøîàc àä¯àä ¨¥¦¥¨©£¨©©¦£¦¨¨
éìéìbä éñBé éaø ,ïøîàc éîð¯,àéðúcéñBé éaø ©¦©£¨©©¦¥©§¦¦§©§¨©¦¥

ìL :øîBà éìéìbäìàøNé eeèöð úBöî LíúBìòa ©§¦¦¥¨¦§¦§©¦§¨¥©£¨
ïéàL äéiàøa Lé .äçîNå ,äâéâçå ,äéiàø :ìâøì̈¤¤§¦¨©£¦¨§¦§¨¥¨§¦¨¤¥

,ïäézLaLé ,ïäézLa ïéàL äâéâça LéåäçîOa ¦§¥¤§¥©£¦¨¤¥¦§¥¤¥©¦§¨
ïäézLa ïéàL äéiàøa Lé .ïäézLa ïéàL¯äéiàøäL ¤¥¦§¥¤¥¨§¦¨¤¥¦§¥¤¤¨§¦¨

äâéâça Lé .ïäézLa ïk ïéàM äî ,dBábì dlek äìBò¨¨©¨©©¤¥¥¦§¥¤¥©£¦¨
ïäézLa ïéàL äî¯,øeaécä éðôì dðLé äâéâçL ©¤¥¦§¥¤¤£¦¨¤§¨¦§¥©¦

ïäézLa ïéàM äî äçîOa Lé .ïäézLa ïéàM äî¯ ©¤¥¦§¥¤¥©¦§¨©¤¥¦§¥¤
íéLðàa úâäBð äçîOäL.ïäézLa ïéàM äî ,íéLðáe ¤©¦§¨¤¤©£¨¦§¨¦©¤¥¦§¥¤

úéák déì zî÷Bî à÷ àîòè éàî ,ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥©©§¨¨§©§¥§¥
ìàøNé eáéø÷äL äìBò Cúòc à÷ìñ éà ?éànL©©¦¨§¨©£¨¨¤¦§¦¦§¨¥

éàåä ãéîz úìBò øaãna¯àøwéòîc éãéî àkéà éî ©¦§¨©¨¦£©¦¦¨¦¦§¥¦¨¨
?çezéðå èLôä éòa óBqáìe çezéðå èLôä éòa àì̈¨¥¤§¥§¦©§©¨¥¤§¥§¦©
ìàøNé eáéø÷äL äìBò øîàc éìéìbä éñBé éaø àäå§¨©¦¥©§¦¦§¨©¨¤¦§¦¦§¨¥
èLôä éòa àì àøwéòî ,éàåä ãéîz úìBò øaãna©¦§¨©¨¦£©¥¦¨¨¨¨¥¤§¥
éñBé éaø ,àéðúc .çezéðå èLôä éòa óBqáìe çezéðå§¦©§©¨¥¤§¥§¦©§©§¨©¦¥
äðéà øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò :øîBà éìéìbä©§¦¦¥¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨¥¨
àlà çezéðå èLôä ïéàL éôì ,çezéðå èLôä äðeòè§¨¤§¥§¦©§¦¤¥¤§¥§¦©¤¨
éòa .ìàòîLé éaø ïàkî éîñ !Cìéàå ãòBî ìäàî¥Ÿ¤¥§¥¨§¥¦¨©¦¦§¨¥¨¥
éøòð úà çìLiå" :áéúk éëéä àø÷ éàä ,àcñç áø©¦§¨©§¨¥¦§¦©¦§©¤©£¥

"úBìBò eìòiå ìàøNé éða¯íéçáæ eçaæiå" ,íéNák §¥¦§¨¥©©£§¨¦©¦§§§¨¦
íéîìLäìíéøt éãéàå éãéà àîìc Bà ,"íéøt ' §¨¦©¨¦¦§¨¦¦§¦¦¨¦

:øîà àøèeæ øî ?dpéî à÷ôð éàîì ?eåä÷eqéôì ¨§©¨§¨¦¨¨§¨¨©§¦
äìBò éìò éøä" øîBàì :øîà àáøc déøa àçà áø .íéîòèäìBòkìàøNé eáéø÷äL §¨¦©©¨§¥§¨¨¨©§¥£¥¨©¨¨¨¤¦§¦¦§¨¥

:øeòéL íäì ïéàL íéøác elà :íúä ïðz .e÷éz ?eåä íéNák Bà eåä íéøt ,éàî "øaãna©¦§¨©¨¦¨§¨¦¨¥§©¨¨¥§¨¦¤¥¨¤¦
äàôä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dbibg(iyily meil)

úBèøôeokn xg`l el eyxtzd ,zeevnd oze` ly mipicd ihxt ± §¨
,ãòBî ìäàaykllkae .zxetkd lrn enr xaic 'de okynd mwed §Ÿ¤¥

myy gafn zepal wx deehvd ipiqay ,zepaxwd zaxwd zevn df
,mcd zepzn ipic oiicr el eyxtzp `le ,minlye zeler egafi
el` lke ,minlyd ixeni` zaxwde ,dlerd gezipe hytde

.cren ld`a jk xg` el eyxtzd,øîBà àáé÷ò éaøåd mbúBììk §©¦£¦¨¥§¨
åmbúBèøtäxakeøîàðdynl,éðéñaexfgeeðLðådipy mrt el §©§¨¤¤§§¦©§¦§

lzLðå ,ãòBî ìäàaeLl`xyil dyn itn ziyily mrt exn`pe ± §Ÿ¤¥§¦§©§
.áàBî úBáøòa§©§¨

:mixacdn di`xd z` iia` x`aneCzòc à÷ìñ éàådlrz m` ± §¦¨§¨©§¨
d l`rnyi iaxly xnel jzrcaøaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨

,éàåä ãéîz úìBòit lr daixwdl miaiig eide ,dii`x zler `le ©¨¦£©
,dyw ok m` ,zexecd lkay cinzd oaxw enk ,'d ieeivàkéà éî¦¦¨

çezéðå èLôä éòa àì àøwéòîc éãéîoaxw yiy okzi ike ± ¦¦§¥¦¨¨Ÿ¨¥¤§¥§¦©
z` gzple exer z` hiytdl eehvd `l eilr eehvdyk dligzny

,eixa`óBqáìedf oaxwy eehvdéòajixv ±,çezéðå èLôäixdy §©¨¥¤§¥§¦©
,cren ld`a wx mdl xn`p dler oaxwa gezipe hytd oic
,gezipe hytd lr oiicr eehvd `l xacna dlerd z` eaixwdyke
,dxez ozn iptl xak eehvd cinzd zaxwd mvr lry okzi ji`e

oaxw ipic epzyd cren ld`a jk xg`ehytd lr mb eeve ,cinzd
dii`x zler ef dzid l`rnyi iaxly i`ce `l` .gezipe

.dilr eehvd `le mnvrn deaixwdy
ly oipneøæòìà éaø,dzid dii`x zler,àéðúciabl dxeza xn`p ©¦¤§¨¨§©§¨

cinzd oaxw(e gk xacna),'éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìò'ewlgpe Ÿ©¨¦¨£ª¨§©¦©
,aezkd xe`iaa mi`pz,øîBà øæòìà éaø'diUrd' oeyld zpeek ©¦¤§¨¨¥¨£ª¨

y ,`idäéNòîok` cinz zler ly dipice dizekld ±,éðéña eøîàð ©£¤¨¤¤§§¦©
äáø÷ àì dîöò àéäå.ipiqa cinz zler eaixwd `l oiicr la` ± §¦©§¨Ÿ¨§¨

xacna mixekad eaixwdy dlerd xfrl` iaxly i`ce ,ok m`e
e .dii`x zler dzid,øîBà àáé÷ò éaø,eheytk `id aezkd zpeek ©¦£¦¨¥

cinz zleryäáø÷,ipiqa xakef`nä÷ñt àì áeLzaxwd ¨§¨Ÿ¨§¨
,`aiwr iax siqene .eneia mei icin edeaixwd `l` ,cinzd,àlà¤¨

,ixac itlíéi÷î éðà äîqenr gikedy dgkezd z` yxt` cvik ± ¨£¦§©¥
ddinz oeyla l`xyil `iapd(dk d qenr),ízLbä äçðîe íéçáfä'©§¨¦¦§¨¦©§¤

,'ìàøNé úéa äðL íéòaøà øaãná éì`l mipy oze` lky rnyny ¦©¦§¨©§¨¦¨¨¥¦§¨¥
,lbrd `hga e`hgy lr oitefp eidy oeikn ,llk zepaxw eaixwd
lk edeaixwde ,ipiq xda cinz oaxw aixwdl eligzd ixacl ixde¦§¨©

,`aiwr iax ayiin `l` .meie mei lka dpy mirax` oze`BèáL¦§
äøæ äãBáò eãáò àlL éåì ìL,lbra e`hg `ledúBà eáéø÷ä ïä± ¤¥¦¤Ÿ¨§£¨¨¨¥¦§¦¨

ok` l`xyi x`ye ,mpennn mipyd oze` lka cinzd zler z`
.`iapd zpeek efe ,mipy oze` lk zepaxw eaixwd `l

iaxe `aiwr iax ,lld zia ixaca ep`vn okid iia` x`an dzr
:dzid cinz zlery ,ililbd iqeiïøîàc àä ,ìlä úéadn ± ¥¦¥¨©£¨¨

lirl epxn`y(`"r)weqtay miyxtn lld ziay ,(d ck zeny)

.cinz zlerl dpeekd 'zlr ElrIe'ïøîàc énð àä ,àáé÷ò éaømb ± ©©£ŸŸ©¦£¦¨¨©¦©£¨¨
zlr' weqta x`iay ,lirl d`aedy `ziixaa zx`ean ezhiyŸ©
`ly ,ipiq xda xak axw envr cinzdy 'ipiq xdA diUrd cinŸ¦¨£ª¨§©¦©

.ipiq xda exn`p cinzd zekld wxy xfrl` iaxk
eìL ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúc ,éìéìbä éñBé éaøúBöî L± ©¦¥©§¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥¨Ÿ¦§

zepaxw ipin dylyìàøNé eeèöðaixwdl,ìâøì íúBìòa,od el`e ¦§©¦§¨¥©£¨¨¤¤
zlerå äéiàøinlyå äâéâçinlyäçîNäéiàøa Lé .dlrnïéàL §¦¨§£¦¨§¦§¨¥¨§¦¨¤¥

ïäézLa,dgnyae dbibga ±äâéâça LéådlrnïäézLa ïéàL± ¦§¥¤§¥©£¦¨¤¥¦§¥¤
e ,dgnyae dii`xaäçîOa LédlrnïäézLa ïéàLdii`xa ± ¥©¦§¨¤¥¦§¥¤

:odn zg` lkay zelrnd z` iqei iax yxtne .dbibgaeLé¥
dBáâì dlek äìBò äéiàøäL ,ïäézLa ïéàL äéiàøa,dler oaxw lkk ¨§¦¨¤¥¦§¥¤¤¨§¦¨¨¨§¨©

ïäézLa ïk ïéàM äîmb yie ,minly ody ,dgnyae dbibga ± ©¤¥¥¦§¥¤
.oda wlg mipdkle milraläâéâçL ,ïäézLa ïéàM äî äâéâça Lé¥©£¦¨©¤¥¦§¥¤¤£¦¨

øeacä éðôì dðLé,ipiq xda ,dxez ozn iptl cer daxw dbibg ± ¤§¨¦§¥©¦

inly e`xwp ,ipiq xd iptl mixekad eaixwdy minlyd mze`y
exn`y dn mda miiwzdy oeik ,lbxa eaxwed `ly s` ,dbibg

drxtl(` d zeny),'xAcOA il EBgie iOr z` gNW'ïéàM äîok ©©¤©¦§¨Ÿ¦©¦§¨©¤¥
,ïäézLa.dxez ozn iptl eaxw `ly,ïäézLa ïéàM äî äçîNa Lé ¦§¥¤¥§¦§¨©¤¥¦§¥¤

,íéLpáe íéLðàa úâäBð äçîOäLxn`py(ek ci mixac)dY` YgnUe' ¤©¦§¨¤¤¨£¨¦©¨¦§¨©§¨©¨
,'LziaEïéàM äîokïäézLazexeht miypdy ,dbibgae dii`xa ± ¥¤©¤¥¦§¥¤

`ad weqt oda xn`p `le ,`nxb onfdy dyr zeevn lkk odn
iptl daxw `l dii`xdy iqei iax ixaca yxetne .miyp zeaxl
dzid xacna eaixwdy dlerd ezrcly i`cea ok m`e ,xeaicd

.dii`x zler `le cinz zler
zler l`rnyi iaxly ,iia` `iady di`xa oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .dzid dii`xzî÷Bî à÷ àîòè éàî ,ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥©©£¨¨§©§
déìezhiy z` zcnrdy mrhd dn ±,éànL úéákdii`x zlery ¥§¥©©

c dzid jkl z`ady di`xde ,mzenk dkld oi`y s` ,dzidéà¦
Czòc à÷ìñdyéî ,éàåä ãéîz úìBò øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò ¨§¨©§¨¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©¨¦£©¦

èLôä éòa óBqáìe çezéðå èLôä éòa àì àøwéòîc éãéî àkéà¦¨¦¦§¥¦¨¨Ÿ¨¥¤§¥§¦©§©¨¥¤§¥
àäå ,çezéðåixaca yexita jk ep`vn ixde ±,éìéìbä éñBé éaø §¦©§¨©¦¥©§¦¦

,éàåä ãéîz úìBò øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò ,øîàcenk §¨©¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©¨¦£©
y xaeq ok it lr s`e ,eixacn lirl x`azdyàøwéòî,dligzn ± ¥¦¨¨

,xacna xeaicd it lr deaixwdykéòa àìdkixv dzid `l ± Ÿ¨¥
óBqáìe ,çezéðå èLôäjli`e cren ld`n ±.çezéðå èLôä éòa ¤§¥§¦©§©¨¥¤§¥§¦©

,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúcddðéà øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò §©§¨©¦¥©§¦¦¥¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨¥¨
ãòBî ìäàî àlà çezéðå èLôä ïéàL éôì ,çezéðå èLôä äðeòè§¨¤§¥§¦©§¦¤¥¤§¥§¦©¤¨¥Ÿ¤¥

,Cìéàåhytd lr eehvd `l okl mcewe ,df oic yxtzd f`y §¥¨
mikixv eid `l dligzny dyw df oi` eixacly myke .gezipe
iaxl dyw df oi` jk ,mda eaiigzd seqale gezipe hytd

:`xnbd zniiqn `l` .l`rnyiïàkî énñz` iia` ixacn wgn ± ©¥¦¨
,ìàòîLé éaø,dii`x zler dzid l`rnyi iaxly di`x oi` ok`y ©¦¦§¨¥

.cinz zler dzidy okzie
weqta dpc `xnbd(d ck zeny)ElrIe l`xUi ipA ixrp z` glWIe'©¦§©¤©£¥§¥¦§¨¥©©£

lirl xkfedy 'mixR 'dl minlW migaf EgAfIe zlr(`"r):éòa± ŸŸ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦¨¥
wtzqdáéúk éëéä àø÷ éàä ,àcñç áø,azkp `ed ji` df weqt ± ©¦§¨©§¨¥¦§¦

xn`p dligz ,mipyl weqtd z` wlgl yi m`d .eyxtl yi cvike
,'úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð úà çìLiå'eid el` zelereíéNák`le ©¦§©¤©£¥§¥¦§¨¥©©£ŸŸ§¨¦

xn`p jk xg`e ,mixt,'íéøt 'äì íéîìL íéçáæ eçaæiå'xnelk ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦
`le minlyd lr wx zaqen 'mixt' zaizy ,mixt eid minlydy

,zelerd lràîìc Bàzaize ,cg`k `xwp elek weqtd ile` ± ¦§¨
e ,zelerd lr mb zaqen 'mixt'éãéàå éãéàzelerd oia ,dfe df ± ¦¦§¦¦

,minlyd oiae.eåä íéøẗ¦£
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìxexiaa epl yi zlrez efi` ± §©©§¨¦¨

:`xnbd daiyn .did didy dn ixd ,df oipr,øîà àøèeæ øî©§¨¨©
íéîòè ÷eqéôìz` mirhdl cvik zrcl yiy ,`xwnd inrh ± §¦§¨¦

e`a zelerde ,mipyl wlegn weqtd m`y ,dxezd z`ixwa weqtd
mrha 'zlr ElrIe' zeaizd z` mirhdl jixv ok m` ,miyakdn©©£ŸŸ
.'oehw swf' e` '`zgpz`' enk ,odixg`y zeaizdn oze` wiqtnd
mrha el` zeaiz mirhdl jixv ,cg`k `xwp elek weqtd m` j`

.'iriax' e` '`hyt' oebk ,wiqtn epi`y
,øîà àáøc déøa àçà áødpin `wtpìe xcepäìBò éìò éøä ,øîBà ©©¨§¥§¨¨¨©§¥£¥¨©¨

[`idy-]éàî ,øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBòkefi` ,epic dn ± ¨¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©
xacna eaixwdy zelerd m`d ,dlerl `iadl eilr dndaíéøẗ¦

,eåä,xt `iadl eilreBày,eåä íéNák.yak `iadl eilre £§¨¦£
:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

dpyna epipyy zwelgna oecl zxfeg `xnbd(.a lirl)xeriy iabl
:df oipra zxg` dpyn `xnbd d`ian .dbibgde dii`xdíúä ïðz§©¨¨

d`t zkqna"n `"t)(`,øeòéL íäì ïéàL íéøác elàdpzp `ly ± ¥§¨¦¤¥¨¤¦
,daeg ici mda mi`vei dnka xeriy dxezd
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חגיגה. פרק ראשון - הכל חייבין דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dbibg(iyily meil)

úBèøôeokn xg`l el eyxtzd ,zeevnd oze` ly mipicd ihxt ± §¨
,ãòBî ìäàaykllkae .zxetkd lrn enr xaic 'de okynd mwed §Ÿ¤¥

myy gafn zepal wx deehvd ipiqay ,zepaxwd zaxwd zevn df
,mcd zepzn ipic oiicr el eyxtzp `le ,minlye zeler egafi
el` lke ,minlyd ixeni` zaxwde ,dlerd gezipe hytde

.cren ld`a jk xg` el eyxtzd,øîBà àáé÷ò éaøåd mbúBììk §©¦£¦¨¥§¨
åmbúBèøtäxakeøîàðdynl,éðéñaexfgeeðLðådipy mrt el §©§¨¤¤§§¦©§¦§

lzLðå ,ãòBî ìäàaeLl`xyil dyn itn ziyily mrt exn`pe ± §Ÿ¤¥§¦§©§
.áàBî úBáøòa§©§¨

:mixacdn di`xd z` iia` x`aneCzòc à÷ìñ éàådlrz m` ± §¦¨§¨©§¨
d l`rnyi iaxly xnel jzrcaøaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨

,éàåä ãéîz úìBòit lr daixwdl miaiig eide ,dii`x zler `le ©¨¦£©
,dyw ok m` ,zexecd lkay cinzd oaxw enk ,'d ieeivàkéà éî¦¦¨

çezéðå èLôä éòa àì àøwéòîc éãéîoaxw yiy okzi ike ± ¦¦§¥¦¨¨Ÿ¨¥¤§¥§¦©
z` gzple exer z` hiytdl eehvd `l eilr eehvdyk dligzny

,eixa`óBqáìedf oaxwy eehvdéòajixv ±,çezéðå èLôäixdy §©¨¥¤§¥§¦©
,cren ld`a wx mdl xn`p dler oaxwa gezipe hytd oic
,gezipe hytd lr oiicr eehvd `l xacna dlerd z` eaixwdyke
,dxez ozn iptl xak eehvd cinzd zaxwd mvr lry okzi ji`e

oaxw ipic epzyd cren ld`a jk xg`ehytd lr mb eeve ,cinzd
dii`x zler ef dzid l`rnyi iaxly i`ce `l` .gezipe

.dilr eehvd `le mnvrn deaixwdy
ly oipneøæòìà éaø,dzid dii`x zler,àéðúciabl dxeza xn`p ©¦¤§¨¨§©§¨

cinzd oaxw(e gk xacna),'éðéñ øäa äéNòä ãéîz úìò'ewlgpe Ÿ©¨¦¨£ª¨§©¦©
,aezkd xe`iaa mi`pz,øîBà øæòìà éaø'diUrd' oeyld zpeek ©¦¤§¨¨¥¨£ª¨

y ,`idäéNòîok` cinz zler ly dipice dizekld ±,éðéña eøîàð ©£¤¨¤¤§§¦©
äáø÷ àì dîöò àéäå.ipiqa cinz zler eaixwd `l oiicr la` ± §¦©§¨Ÿ¨§¨

xacna mixekad eaixwdy dlerd xfrl` iaxly i`ce ,ok m`e
e .dii`x zler dzid,øîBà àáé÷ò éaø,eheytk `id aezkd zpeek ©¦£¦¨¥

cinz zleryäáø÷,ipiqa xakef`nä÷ñt àì áeLzaxwd ¨§¨Ÿ¨§¨
,`aiwr iax siqene .eneia mei icin edeaixwd `l` ,cinzd,àlà¤¨

,ixac itlíéi÷î éðà äîqenr gikedy dgkezd z` yxt` cvik ± ¨£¦§©¥
ddinz oeyla l`xyil `iapd(dk d qenr),ízLbä äçðîe íéçáfä'©§¨¦¦§¨¦©§¤

,'ìàøNé úéa äðL íéòaøà øaãná éì`l mipy oze` lky rnyny ¦©¦§¨©§¨¦¨¨¥¦§¨¥
,lbrd `hga e`hgy lr oitefp eidy oeikn ,llk zepaxw eaixwd
lk edeaixwde ,ipiq xda cinz oaxw aixwdl eligzd ixacl ixde¦§¨©

,`aiwr iax ayiin `l` .meie mei lka dpy mirax` oze`BèáL¦§
äøæ äãBáò eãáò àlL éåì ìL,lbra e`hg `ledúBà eáéø÷ä ïä± ¤¥¦¤Ÿ¨§£¨¨¨¥¦§¦¨

ok` l`xyi x`ye ,mpennn mipyd oze` lka cinzd zler z`
.`iapd zpeek efe ,mipy oze` lk zepaxw eaixwd `l

iaxe `aiwr iax ,lld zia ixaca ep`vn okid iia` x`an dzr
:dzid cinz zlery ,ililbd iqeiïøîàc àä ,ìlä úéadn ± ¥¦¥¨©£¨¨

lirl epxn`y(`"r)weqtay miyxtn lld ziay ,(d ck zeny)

.cinz zlerl dpeekd 'zlr ElrIe'ïøîàc énð àä ,àáé÷ò éaømb ± ©©£ŸŸ©¦£¦¨¨©¦©£¨¨
zlr' weqta x`iay ,lirl d`aedy `ziixaa zx`ean ezhiyŸ©
`ly ,ipiq xda xak axw envr cinzdy 'ipiq xdA diUrd cinŸ¦¨£ª¨§©¦©

.ipiq xda exn`p cinzd zekld wxy xfrl` iaxk
eìL ,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúc ,éìéìbä éñBé éaøúBöî L± ©¦¥©§¦¦§©§¨©¦¥©§¦¦¥¨Ÿ¦§

zepaxw ipin dylyìàøNé eeèöðaixwdl,ìâøì íúBìòa,od el`e ¦§©¦§¨¥©£¨¨¤¤
zlerå äéiàøinlyå äâéâçinlyäçîNäéiàøa Lé .dlrnïéàL §¦¨§£¦¨§¦§¨¥¨§¦¨¤¥

ïäézLa,dgnyae dbibga ±äâéâça LéådlrnïäézLa ïéàL± ¦§¥¤§¥©£¦¨¤¥¦§¥¤
e ,dgnyae dii`xaäçîOa LédlrnïäézLa ïéàLdii`xa ± ¥©¦§¨¤¥¦§¥¤

:odn zg` lkay zelrnd z` iqei iax yxtne .dbibgaeLé¥
dBáâì dlek äìBò äéiàøäL ,ïäézLa ïéàL äéiàøa,dler oaxw lkk ¨§¦¨¤¥¦§¥¤¤¨§¦¨¨¨§¨©

ïäézLa ïk ïéàM äîmb yie ,minly ody ,dgnyae dbibga ± ©¤¥¥¦§¥¤
.oda wlg mipdkle milraläâéâçL ,ïäézLa ïéàM äî äâéâça Lé¥©£¦¨©¤¥¦§¥¤¤£¦¨

øeacä éðôì dðLé,ipiq xda ,dxez ozn iptl cer daxw dbibg ± ¤§¨¦§¥©¦

inly e`xwp ,ipiq xd iptl mixekad eaixwdy minlyd mze`y
exn`y dn mda miiwzdy oeik ,lbxa eaxwed `ly s` ,dbibg

drxtl(` d zeny),'xAcOA il EBgie iOr z` gNW'ïéàM äîok ©©¤©¦§¨Ÿ¦©¦§¨©¤¥
,ïäézLa.dxez ozn iptl eaxw `ly,ïäézLa ïéàM äî äçîNa Lé ¦§¥¤¥§¦§¨©¤¥¦§¥¤

,íéLpáe íéLðàa úâäBð äçîOäLxn`py(ek ci mixac)dY` YgnUe' ¤©¦§¨¤¤¨£¨¦©¨¦§¨©§¨©¨
,'LziaEïéàM äîokïäézLazexeht miypdy ,dbibgae dii`xa ± ¥¤©¤¥¦§¥¤

`ad weqt oda xn`p `le ,`nxb onfdy dyr zeevn lkk odn
iptl daxw `l dii`xdy iqei iax ixaca yxetne .miyp zeaxl
dzid xacna eaixwdy dlerd ezrcly i`cea ok m`e ,xeaicd

.dii`x zler `le cinz zler
zler l`rnyi iaxly ,iia` `iady di`xa oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .dzid dii`xzî÷Bî à÷ àîòè éàî ,ìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥©©£¨¨§©§
déìezhiy z` zcnrdy mrhd dn ±,éànL úéákdii`x zlery ¥§¥©©

c dzid jkl z`ady di`xde ,mzenk dkld oi`y s` ,dzidéà¦
Czòc à÷ìñdyéî ,éàåä ãéîz úìBò øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò ¨§¨©§¨¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©¨¦£©¦

èLôä éòa óBqáìe çezéðå èLôä éòa àì àøwéòîc éãéî àkéà¦¨¦¦§¥¦¨¨Ÿ¨¥¤§¥§¦©§©¨¥¤§¥
àäå ,çezéðåixaca yexita jk ep`vn ixde ±,éìéìbä éñBé éaø §¦©§¨©¦¥©§¦¦

,éàåä ãéîz úìBò øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò ,øîàcenk §¨©¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©¨¦£©
y xaeq ok it lr s`e ,eixacn lirl x`azdyàøwéòî,dligzn ± ¥¦¨¨

,xacna xeaicd it lr deaixwdykéòa àìdkixv dzid `l ± Ÿ¨¥
óBqáìe ,çezéðå èLôäjli`e cren ld`n ±.çezéðå èLôä éòa ¤§¥§¦©§©¨¥¤§¥§¦©

,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðúcddðéà øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBò §©§¨©¦¥©§¦¦¥¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨¥¨
ãòBî ìäàî àlà çezéðå èLôä ïéàL éôì ,çezéðå èLôä äðeòè§¨¤§¥§¦©§¦¤¥¤§¥§¦©¤¨¥Ÿ¤¥

,Cìéàåhytd lr eehvd `l okl mcewe ,df oic yxtzd f`y §¥¨
mikixv eid `l dligzny dyw df oi` eixacly myke .gezipe
iaxl dyw df oi` jk ,mda eaiigzd seqale gezipe hytd

:`xnbd zniiqn `l` .l`rnyiïàkî énñz` iia` ixacn wgn ± ©¥¦¨
,ìàòîLé éaø,dii`x zler dzid l`rnyi iaxly di`x oi` ok`y ©¦¦§¨¥

.cinz zler dzidy okzie
weqta dpc `xnbd(d ck zeny)ElrIe l`xUi ipA ixrp z` glWIe'©¦§©¤©£¥§¥¦§¨¥©©£

lirl xkfedy 'mixR 'dl minlW migaf EgAfIe zlr(`"r):éòa± ŸŸ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦¨¥
wtzqdáéúk éëéä àø÷ éàä ,àcñç áø,azkp `ed ji` df weqt ± ©¦§¨©§¨¥¦§¦

xn`p dligz ,mipyl weqtd z` wlgl yi m`d .eyxtl yi cvike
,'úìò eìòiå ìàøNé éða éøòð úà çìLiå'eid el` zelereíéNák`le ©¦§©¤©£¥§¥¦§¨¥©©£ŸŸ§¨¦

xn`p jk xg`e ,mixt,'íéøt 'äì íéîìL íéçáæ eçaæiå'xnelk ©¦§§§¨¦§¨¦©¨¦
`le minlyd lr wx zaqen 'mixt' zaizy ,mixt eid minlydy

,zelerd lràîìc Bàzaize ,cg`k `xwp elek weqtd ile` ± ¦§¨
e ,zelerd lr mb zaqen 'mixt'éãéàå éãéàzelerd oia ,dfe df ± ¦¦§¦¦

,minlyd oiae.eåä íéøẗ¦£
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìxexiaa epl yi zlrez efi` ± §©©§¨¦¨

:`xnbd daiyn .did didy dn ixd ,df oipr,øîà àøèeæ øî©§¨¨©
íéîòè ÷eqéôìz` mirhdl cvik zrcl yiy ,`xwnd inrh ± §¦§¨¦

e`a zelerde ,mipyl wlegn weqtd m`y ,dxezd z`ixwa weqtd
mrha 'zlr ElrIe' zeaizd z` mirhdl jixv ok m` ,miyakdn©©£ŸŸ
.'oehw swf' e` '`zgpz`' enk ,odixg`y zeaizdn oze` wiqtnd
mrha el` zeaiz mirhdl jixv ,cg`k `xwp elek weqtd m` j`

.'iriax' e` '`hyt' oebk ,wiqtn epi`y
,øîà àáøc déøa àçà áødpin `wtpìe xcepäìBò éìò éøä ,øîBà ©©¨§¥§¨¨¨©§¥£¥¨©¨

[`idy-]éàî ,øaãna ìàøNé eáéø÷äL äìBòkefi` ,epic dn ± ¨¨¤¦§¦¦§¨¥©¦§¨©
xacna eaixwdy zelerd m`d ,dlerl `iadl eilr dndaíéøẗ¦

,eåä,xt `iadl eilreBày,eåä íéNák.yak `iadl eilre £§¨¦£
:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

dpyna epipyy zwelgna oecl zxfeg `xnbd(.a lirl)xeriy iabl
:df oipra zxg` dpyn `xnbd d`ian .dbibgde dii`xdíúä ïðz§©¨¨

d`t zkqna"n `"t)(`,øeòéL íäì ïéàL íéøác elàdpzp `ly ± ¥§¨¦¤¥¨¤¦
,daeg ici mda mi`vei dnka xeriy dxezd
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dbibg(iriax meil)

äàtäzxivw zra exvwl `ly dxezd dzeivy ,dcyd dvw ± ©¥¨
,miiprl egipdle ,dcydíéøekaäåmipind zray zexit ± §©¦¦

m`iadl milrad mikixvy ,mxka e` dcya mipey`x eliyady
,mipdkl mpzile ycwnlïBéàøäåjixvy ,ycwna dii`x zevn ± §¨¥¨

,dler oaxw `iadle ,milbx ylya dxfra ze`xidlúeìéîâe§¦
,äøBz ãeîìúå ,íéãñçdnka xeriy dxezd dpzp `l el` lkae £¨¦§©§¨

.mniiwi
:dpynd ixaca dpc `xnbd,øîBì eðà ïéøeáñk ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦§¦¨©

y epipyy dny,øeòéL Bì ïéà ïBéàøäxeriy el oi`y `weec epiid ¨¥¨¥¦
,äìòîì,dvxiy dnk ea siqedl lekiy xnelkøeòéL Bì Lé ìáà §©§¨£¨¥¦
,ähîì,dpyna epipyy enk ,sqk drn xeriyn zegti `ly §©¨

.dxezdn `ed df xeriyy epiid mixeaqeàéòLBà éaø àaL ãò©¤¨©¦©§¨
éaøa,execa lecb didy ±,ãnéìåyøeòéL Bì ïéà ïBéàøädxezdn §©¦§¦¥¨¥¨¥¦

,ähîì àìå äìòîì àì,`edy lka ezaeg ici `vei dxezdneìáà Ÿ§©§¨§Ÿ§©¨£¨
íéøîBà íéîëçy ,epwiz minkg ±äéiàøäzegtl dey didzäòî £¨¦§¦¨§¦¨¨¨
äâéâçäå ,óñkzegtl,óñk ézL`ed epzpyna epipyy xeriyde ¤¤§©£¦¨§¥¤¤

.opaxcn
:zxxane `xnbd dtiqen'ïBéàøä' éàîoeyl `pzd hwpy edn ± ©¨¥¨

zii`x zevnl xeriy oi`y rnyny ,'dii`x' oeyl `le 'oei`x'
.dii`xd oaxw incl xeriy oi`y wx `le ,dnvr dxfra miptdéaø©¦

,øîà ïðçBél xeriy oi`y `id `pzd zpeek,äøæòa íéðt úéiàø ¨¨¨©§¦©¨¦¨£¨¨
jixv epi`e ,dvxiy minrt dnk dxfra eipt ze`xdl mc` lekiy

.mrt lka oaxw `iadl,øîà Lé÷ì Léøål xeriy oi`íéðt úéiàø §¥¨¦¨©§¦©¨¦
,ïaø÷amrt lka j` ,dvxiy minrt dnk dxfra ze`xidl lekiy §¨§¨

.oaxw `iadl jixv
:ewlgp dna `xnbd zxxanìâøä øwéòa,oey`x aeh meia ±élek §¦©¨¤¤¥

éâéìt àì àîìòmiwleg mpi` mdipy ±úéiàøcdíéðtdxfra ¨§¨Ÿ§¦¦¦§¦©¨¦
zeidl dkixvéâéìt ék .ïaø÷adxfra ze`xidl `aykúBîé øàLa §¨§¨¦§¦¦¦§¨§

ìâøä,,dfa s`e .oey`x aeh meia dii`x oaxw aixwd xakeìk ¨¤¤¨
éúééàå àúàc àëéä,oaxw `iade lbxd zeni x`ya `a m` ±élek ¥¨§¨¨§©§¦¥

dépéî ïðéìa÷îc éâéìt àì àîìòoaxwd z` epnn milawny ± ¨§¨Ÿ§¦¦¦§©§¦¨¦¥
.eze` miaixwneéúééà àìå àúàc ,éâéìt ékzeni x`ya `ayk ± ¦§¦¦§¨¨§Ÿ©§¦

,`l e` qpkdl leki m` ewlgp dfa ,oaxw `iad `le lbxdéaøc§©¦
øáñ ïðçBéyäøæòa íéðt úéiàø,xeriy dl oi`àì éúàc úîéà ìëc ¨¨¨©§¦©¨¦¨£¨¨§¨¥©§¨¥Ÿ

éøöééBúàì Cxak m`e ,oaxw `iadl jixv `ay mrt lka `ly ± ¨¦§¨¥
.oaxw ila mb minid x`ya ze`xidl leki oey`x aeh meia aixwd

eïaø÷a íéðt úéiàø ,øîà Lé÷ì Léø,xeriy dl oi`úîéà ìëc ¥¨¦¨©§¦©¨¦§¨§¨§¨¥©
éøö éúàcééBúàì Clekie ,oaxw `iadl jixv `ay mrt lkay ± §¨¥¨¦§¨¥

.ze`xidl leki epi` oaxw `la la` ,dvxiy dnk aixwdle `eal
:`xnbd dywn,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéàweqta xn`pzeny) ¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨

(eh bk,'í÷éø éðt eàøé àìå'mwix lbxa dxfra ze`xidl xeq`y ixd §Ÿ¥¨¨©¥¨
:`xnbd zvxzn .oaxw iladéì øîàwx wqer df weqt ,opgei iax ¨©¥

ìâøä øwéòa.minid x`ya `le ,oey`x aeh meia ± §¦©¨¤¤
déáéúéà,epipyy ,`ziixan opgei iaxl yiwl yix dywd cer ± ¥¦¥
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רכג
oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtohw cren
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.dnkïåéàøäå.yxtn onwl -ùøôì åðééä ïéøåáñë ïðçåé éáø øîà"xeriy el oi`" i`d -

.`kd ipzwcäìòîì øåòéù ïäì ïéà.dvxiy dnk `iaiy -øåòéù åì ùé äèîì ìáà-

epipyy enk ,sqk drnn zegtl `ly

`ziixe`c xeriyc oixeaq epiide ,epizpyna

.`edãîéìå éáøá àéòùåà 'ø àáù ãò= iaxa -

.execa lecbäèîì àì øåòéù åì ïéàù ãîéìå
äìòîì àìå.dxezd on -'åë íéîëç ìáà-

xen`d sqk izye sqk drn xeriy ,xnelk

minkg ixacn - dbibgae dii`xa epizpyna

.opiqxb "minkg exn` la`" :`edïåéàøä éàî-

.dler inc rnyn iedilc ,dii`xd `pz `le

zevna `l` rnyn minca e`l `zyd el`c

.mipt zii`xäøæòá íéðô úééàø øîà ïðçåé éáø
envr d`xne `a utg `edy minrt dnk -

lka oaxw `iadl jixv oi`e ,dxfradii`x

.dii`xeïáø÷á íéðô úééàø`iadl jixve -

.mrte mrt lk lr oaxwìâø ø÷éòáaeh meia -

.oey`xíéçáæádnda oaxw `iadl jixv -

.zwlnp `idy serd zler `le ,oikqa migeafd

ìâøá äâéâç äøîàð.heicd lk`nl -äøîàðå
äåáâì äééàø,aizkc "ipt e`xi `l" `dc -

.l`ey ip` ikxevl rnynäøåîàä äâéâç äî
íéçáæ èåéãäìoili `l" :aizkc ,dnda ly -
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.xn`w deabl axwd algïéàöç ïéàøð ïéàå-

.onwl yxtnúåîùàå úåàèçá`hgz `ly -

.my`e z`hg `iadl wwfzeêòø úéáîzian -

,mirx l`xyi `xwy ,`ed jexa yecwd ,jade`

.(akw mildz) "irxe ig` ornl" :xn`pyøáñ
'åë øîéîì óñåé áøoi` i`n ikd e`l i`c -

eidi `ly i` ,"jxekf lka"n silic oi`vg oi`xp

mixkfd lk ixdy ,`wtp "jxekf"n - oiler oiivg
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mixcpa `zi`ck ,xeriy el oi`c mileg xewiae

.micqg zelinb llka ied ,(a,hl)

ïéøåáñë- dhnl xeriy el yic xnel ep`

inlyexia `pz jci`k dil `xiaqe

.dhnl xeriy dl yic ,d`t aiygc

éáøoeikc - dxfra mipt zii`x xn` opgei

jka xhtin `pnif `cg dii`xa izii`c

mipt zii`x la` .dvxiy enk `iai e` ,dvxi m`

oaxwa-opgei iaxl dil `xiaqc .xeriy el yi

`zi` ikde .`ziixe`c sqk izye sqk drn

la` ,dii`xa 'ipzn :d`t zkqnc inlyexia
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jdl ,`l` .ikdl zigp `l eply cenlzd ,edine
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mipt zii`xa la` .`iadl llk aiigin `l f`c-
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opilawn `lc xn`w meia-oeik ,siqez la meyn

`xge` `neile xgnl la` .witp xakc-ivn

ip` dn `xw dil xht `l `de .dvxi m` `iadl
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éúééà àìå àúàc àëéä¯,ìééòc éâéìt àì àîìò éleëcéæçúîeéâéìt ék ,÷éôðå¯àúàc ¥¨©£¨§¨©§¥§¥¨§¨¨§¦¦§¨¥¦§£¥§¨¥¦§¦¦©£¨

ïaø÷ì àä ,øeòéL dì ïéàc àeä íéðt úéiàø ;äøæòa íéðt úéiàø øîàc ïðçBé éaø .éúééàå§©§¥©¦¨¨§¨©§¦©¨¦¨£¨¨§¦©¨¦§¥¨¦¨§¨§¨
¯,ïaø÷a íéðt úéiàø :øîà Lé÷ì Léøå .øeòéL dì Lé.øeòéL Bì ïéà éîð ïaø÷ eléôàc ¥¨¦§¥¨¦¨©§¦©¨¦§¨§¨©£¦¨§¨©¦¥¦

ø÷Bä" :déáéúéàáéúk :éîø éåì éaøc ,éåì éaøãk ,úBîLàå úBàhça íúä !"Eòø úéaî Eìâø ¥¦¥©©§§¦¥¥¤¨¨§©¨©£¨¦§©¦¥¦§©¦¥¦¨¥§¦
Eúéá àáà" áéúëe "Eòø úéaî Eìâø ø÷Bä"!"úBìBòáïàk ;àéL÷ àì¯,úBîLàå úBàhça ©©§§¦¥¥¤§¦¨Ÿ¥§§¨©§¨¨§©¨©£¨

ïàk¯"Eòø úéaî Eìâø ø÷Bä" :éëä éîð àéðz .íéîìLe úBìBòa¯úBîLàå úBàhça ¨§§¨¦©§¨©¦¨¦©©§§¦¥¥¤§©¨©£¨
øîBà àeäLk ?íéîìLe úBìBòa àlà Bðéà Bà úBîLàå úBàhça øîBà äzà ,øaãî áeúkä©¨§©¥©¨¥§©¨©£¨¥¤¨§§¨¦§¤¥

"éøãð Eì ílLà úBìBòá Eúéá àBáà"¯íéi÷î éðà äî àä ,øeîà íéîìLe úBìBò éøä ¨¥§§£©¥§§¨¨£¥§¨¦¨¨¨£¦§©¥
"Eòø úéaî Eìâø ø÷Bä"¯'åë ïéàöç ïéàøð ïéàå".øaãî áeúkä úBîLàå úBàhçaøáñ ." ©©§§¦¥¥¤§©¨©£¨©¨§©¥§¥¦§¦£¨¦¨©
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מהנכון שיהיה זהיר בהנחת תפילין בכל יום חול . . בטוחני שזה יביא שינוי לטוב במחשבת בנו ורגש שלו, ויצליח אז הטיפול בדרך 
הטבע על-ידי רופא מומחה במקצוע זה.

ממכתב י"ב אדר ראשון, תשי"ז



רכד
oiaiig lkda cenr f sc ± oey`x wxtohw cren

ééáà äéì øîàz` aiigy xg`n ,`hiyt inp `xw e`lac ,`xw jl iraiz `l inp i`d -

,oifixf eed el`l a`d xn`i j`idc .envr z` fxfl jixv cg` lkc `prci `p` - olek

.oilvr eed el`leíéøçàãëì àø÷ àìàie`x epi`y inc ;oi`vgl oi`xp oi` inp epiide -

iixiage .ipira d`xp jk ,onvrl dxeag eyriy ,el` oebk zhren dxeaga `l` zelrl

iia` `z` oi`vgl oi`xp oi` e`lc oiyxtn

.`z` ikdl e`l `xwc `xninl `l` ,iyextl

:il `iywei`n ,oi`vg oi`xp oi`c `d seq seq

`kid lk cenlzd zhiyy :cere ?`pz xn`w

ipelt dil xn`e ,ikd xninl ipelt xaq `ki`c

xninl ivn dedc `teb `zlin `idd - ikd

ikd diyxtz `lc dil xn`e ,`xza uxzn `nw

.ikd `l`äðùîïî úåàá ãòåîá úåìåò
ïéìåçäze`ad dii`x zeler `zyd rnyn -

zernn `le ,oilegd on ze`a cren ly elega

epi` daegay xac lk :ol `niiwc .ipy xyrn

.(`,ak) zegpn zkqna ,oilegd on `l` `a

cnln - "zqn" :`ipz (`,g) `xnba inp onwle

:jixt `xnbae .oilegd on ezaeg `ian mc`y

meia dl iziin ik ?cren ly eleg hwp i`n`

!iiez`l ira oilegd on inp - aehïî íéîìùå
øùòîäedpiaxc ,dgny inly :yxtn `xnba -

.ilin lka `xwçñô ìù ïåùàøä áåè íåéå-

.hwpc gqt `py i`ne ,`id i`n yxtn `xnba

ïúáåç éãé ïéàöåé ìàøùélka ,dgny meyn -

geafl oiwewf oi`e ,raeyl xya odl yiy oipr

.jk myl minlyúåáãðå íéøãðálk eacpzdy -

,oze` oi`ian lbxa milyexil oileryke ,dpyd

- milral lk`p xyade odixeni` oiaixwne

ipzinl irac meyn .dgny meyn oda oi`vei

`yixa hwp ,'eke "ze`hga mipdkde" `tiq

.l`xyiíéðäëäå,lbxa ze`hg odl e`ay -

yie ,oiaiiegn milbx iler eidy zeny`e ze`hg

,dgny meyn oda oi`vei - raeyl xya odl

`l` dgny myl minly `iadl oikixv oi`e

.raeyl xya odl oi`y onfa÷åùå äæçá ïéàöåé
.milbx iler inlyn odl minxend -àì ìáà

úåôåòá`l` raey oi`y ,serd z`hga -

.dl sili `xnbae ,dnda xyaaàøîâàä-

m` ,xyrnd on m`iai ,aeh meia o`iad m`

.dinza !?dvxiàîéú éëåcrena hwpc i`d -

`zlin ol rnyn `w digxe` ab`c meyn

s`e ,aeh meia daixw dii`x zler oi`c :izixg`

dl yie li`ed ,lbxd zaeg `idy it lr

.xgnl oinelyzíéîìù ïéàéáî,aeh meia -

.heicd lk`n jxev mda yiy itlïéëîåñ ïéàå
ïäéìòynzyny ,`id zeay dkinqdy -

`l :zeay meyn od el` :opze ,miig ilraa

.(a,el dvia) dnda iab lr oiakex `le oli`a oilerúåìåò àì ìáà,reaw opnfy oitqene oicinzn ueg ,deabl `le - (ai zeny) "mkl" i`ny zial edl `xiaqc ,llk oi`ian oi` -

.aeh meia oky lke ,zaya elit`e "ecrena" eda aizk reaw opnfy lkeïäéìò ïéëîåñå.ozkinq lhal zeay exfb `l - o`iadl xzenc oeik -úåàá ïðéà áåè íåéázial elit`e -

it lr s` ,dbibg inlye dii`x zlera - lld zia exy ike .aeh meia oiaixw oi` zeacpe mixcpc 'ipznc `pzl dil `xiaq ,lldaizkc ,oey`x meia ozevn xwir - oinelyz odl yiy

.rnyn oey`x meia - (bk `xwie) "eze` mzebge"ïéìåçä ïî àìà äàá äðéà äàá àéäùëådbibga - dlith ixzyi` ikc ,odnr xyrn zern lteh xninle ibelti`l evn `l `kde -

`iai ?dlteh dnl dler la` .oilegd on olek zelik` `iadl xyt` i`e ,mihren oiqkpe oiaexn oilke` el yiy mc` yi ,minly iab 'ek axrl dvx m`y oiipn :onwl ,ixzyi`c `ed

.sqk drnaøùòîä ïî óàzegny ipin lk onwl `xw iaxe ,minly mda dpwie milyexia `ivedl el yiy ipy xyrn zern el yi ixde ,xya yiy mewna `ed daegay xac e`lc -

.dgnylïåùàøä áåè íåé úâéâçå?hwpc gqt `py i`n :jixt dinwle .'ebe "eze` mzebge"n onwl opitlic ,daxd xya el yi elit` ,daegay xac i`ce `edy -íéøîåà ììä úéáå
'åë.lteha dl iwene !`id daegay xac i`ce `d :jixt onwl -àì øùò äòáøà úâéâçeid daexn gqt zxeag dzidyk ,zxg` dbibg gqt axr yiy itl ,gqt hwp ikdl ,xnelk -

.xyrnd on s` d`a - xyr drax` zbibg la` ,oilegd on `l` d`a dpi`c `ed envr aeh mei zbibgc oizipzn opirny`e raeyd lr lk`p gqt `diy ick ,dbibg enr oi`ian
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ïéàéáî`ly (`,fi) onwl xn`c ,max i`nyk edl `xiaqc - mdilr oikneq oi`e minly

da ebiltc `zbelt epivn `l zelern la` .jenql xne` llde ,aeh meia jenql

`iddne ,mixac dylya wx ewlgp `lc (mye .eh) zayc `nw wxta opixn`e ,i`nye lld

.`da ewlgp `le ,zeler s` maxn elaw micinlzd `l` .xity dl ipyne jixt dkinqc

cg`a dyrn :(a,k) dviac ipy wxtc `iddae

el xn`e 'ek dxfra ezler `iady lld icinlzn

dkinq ef dn :i`ny icinlzn cg`-oicd `ed

`ly mixne` mdy dler ef dn xninl ivnc

dkinqd la` ,dler didy oiad `l `l` .`iadl

ok enk citwd `lc `de .citwd eiptl d`xy

dpin lirl iziinc `caera ,envr llda-`nyc

`l` oigen eid `l `ny ,cere .dkinqd e`x `l

max mr wlg lld la` ,oiwleg eidy eicinlzl

.zegnl mcia oi`e

úåìåòmeia `le ze`a crena zeacpe mixcpe

oiaixw oi`c ecen lld zia s`c - aeh

dviac `nw wxta opixn`wc `de .aeh meia

xn`c ,dwel aeh meia dacp zler hgeyd :(`,ai)

ipn jl-,lld ziak dl iwen `le ,`id i`ny zia

`ki` `xeqi`c idpc-dil zi`c oeik ,`kil e`l

wxt mzd opixn` oke .mzd opixn`wck 'jezn'

'x xn` :dpyn i`dc `xnba (`,hi) dviac ipy

lld ziae i`ny zia ewlgp `l xfrl` oa oerny

[`de] .oiaixw oi`y aeh mei ly mpi`y zeler lr

zia zwelgn xn`c `ler lr jixt ik mzdc

'eke jenql dbibg inlya lld ziae i`ny

ly opi`y minly lr `zbelt da ipzc `ziixan

`kdc oizipznn dil iyw` `le ,'ek aeh mei-ik

crena zeacpe mixcp zeler dl ivxznc ikid

dil `ticrc ,`nrh epiid `l ,aeh meia ze`a

ici lr `le ,`icda ipznc `ziixan iieyw`l

iziin `lc `de .ipzw ikde `xqgin ixeqge `weic

oi` lld zial xn`c ,`lerl zeacpe mixcp edl

zeacpe mixcp oiaixw-meyn eda witpc meyn

inwe`l `ki`c jenqa opixn`ck ,dgny inly

axde opgl` iax axde .epick dgny axw xaky

inlya witpc jenqa xn` `lc :uxzn epax

meyn meaixwdy `kid epiid `l` mixcpa dgny

mixcp myl me`iad la` ,dgny-wx witp `l

.myicwd meyn
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eäì úéeLî eäéépéî éä ,àèéLt :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¦¨¥¦©§§©¥§
íéòLBtéäåàø÷ àlà !ïéæéøæ eäì úéeLî eäéépéî §¦§¥¦©§§©¥§§¦¦¤¨§¨

àúà éàîì¯:íéøîBà íéøçà ,àéðúc .íéøçàãëì §©£¨¦§©£¥¦§©§¨£¥¦§¦
éñøeaäå ,úLçð óøöîäå ,õn÷îä¯ïî ïéøeèt ©§©¥§©§¨¥§¤§©§¦§¦¦

"Eøeëæ ìk" :øîàpL ,äéiàøä¯úBìòì ìBëiL éî ¨§¦¨¤¤¡©¨§§¦¤¨©£
íò úBìòì ïéìBëé ïéàL elà eàöé ,Eøeëæ ìk íò¦¨§§¨§¥¤¥§¦©£¦

.Eøeëæ ìkäðùî,ïéleçä ïî úBàa ãòBna úBìBò ¨§§©¥¨¦©¦
íéîìMäå,çñt ìL ïBLàøä áBè íBé .øNònä ïî §©§¨¦¦©©£¥¨¦¤¤©

:íéøîBà ìlä úéáe ,ïéleçä ïî :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦¦©¦¥¦¥§¦
íéøãða ïúáBç éãé ïéàöBé ìàøNé .øNònä ïî¦©©£¥¦§¨¥§¦§¥¨¨¦§¨¦

úBáãðeøNòîáeúBîLàå úBàèça íéðäkäå ,äîäa §¨§©§©§¥¨§©Ÿ£¦§©§©£¨
øBëaáeäæçáe.úBçðna àìå úBôBòa àì ìáà ,÷BLå ©§¤¨¤¨£¨Ÿ¨§Ÿ©§¨
àøîâàeä ãòBna ,úBìBò àlàúBàác.ïéleçä ïî ¤¨©¥§¨¦©¦

áBè íBéa àä¯?éànà ,øNònä ïîäáBçaL øác ¨§¦©©£¥©©¨¨¤§¨
éëå !ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaL øác ìëå ,àéä¦§¨¨¨¤§¨¥¨¤¨¦©¦§¦

ïì òîLî à÷ àä :àîéz,úBìBòcãòBna¯,úBàa ¥¨¨¨©§¨¨§©¥¨
áBè íBéa¯ïàîk ,úBàa ïðéà¯:ïðúc !?éànL úéák §¥¨¨§©§¥©©¦§©

ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦
ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáe .úBìBò àì ìáà ,ïäéìò£¥¤£¨Ÿ¥¦¥§¦§¦¦

íéîìLéëäå àøqçéî éøeqç !ïäéìò ïéëîBñå ,úBìBòå §¨¦§§§¦£¥¤©¥¦©§¨§¨¦
ãòBna ,úBáãðe íéøãð úBìBò :éðú÷¯íBéa ,úBàa ¨¨¥§¨¦§¨©¥¨§

áBè¯úìBòå ,úBàa ïðéàäéiàø¯eléôà äàaíBéa ¥¨¨§©§¦¨¨¨£¦§
äàa àéäLëe .áBè¯.ïéleçä ïî àlà äàa äðéà §¤¦¨¨¥¨¨¨¤¨¦©¦

éîìLåîN.øNònä ïî óà ïéàa äçúâéâçåáBè íBé §©§¥¦§¨¨¦©¦©©£¥©£¦©
.ïéleçä ïî :íéøîBà éànL úéa ,çñt ìL ïBLàøä̈¦¤¤©¥©©§¦¦©¦
:éëä éîð àéðz .øNònä ïî :íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦©©£¥©§¨©¦¨¦

ãòBna ,úBáãðe íéøãð úBìBò¯áBè íBéa ,úBàa¯ §¨¦§¨©¥¨§
äéiàø úìBòå .úBàa ïðéà¯.áBè íBéa eléôà äàa ¥¨¨§©§¦¨¨¨£¦§

äàa àéäLëe¯éîìLå .ïéleçä ïî àlà äàa äðéà §¤¦¨¨¥¨¨¨¤¨¦©¦§©§¥
ïî :íéøîBà éànL úéa ,çñt ìL ïBLàøä áBè íBé úâéâçå .øNònä ïî óà ïéàa äçîN¦§¨¨¦©¦©©£¥©£¦©¨¦¤¤©¥©©§¦¦
?çñt ìL ïBLàøä áBè íBé úâéâç àðL éàî .øNònä ïî :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéleçä©¦¥¦¥§¦¦©©£¥©§¨£¦©¨¦¤¤©

øNò äMîç úâéâç ,ïì òîLî à÷ àä :éLà áø øîà¯øNò äòaøà úâéâç ,ïéà¯.àì ¨©©©¦¨¨©§©¨£¦©£¦¨¨¨¦£¦©©§¨¨¨¨¨
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שמחת פורים צריכה להיות גדולה יותר משמחת כל ה'ימים טובים'.
משיחת, חג הפורים, ה'תשכ"ח



רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc dbibg(iriax meil)

:sqei ax ly exe`ia lr `xnbd dywnéiaà déì øîà,sqei axl ¨©¥©©¥
àèéLt,weqtn z`f cenll jixv oi`e ,eicgi mipad lk elriy §¦¨

envr fxfl jixv cg` lky i`ceae ,zelrl miaiig mlek ixdy
ixdy ,zelrlíéòLBt eäì úéeLî eäééðéî éäxn`i mdn el`l ± ¥¦©§§©¥§§¦

,xgnl elrie devnd meiwa erytie miplvr eidiy a`deäééðéî éäå§¥¦©§
ïéæéøæ eäì úéeLîdevnd meiwa mifixf eidiy xn`i mdn el`le ± §©¥§§¦¦

.meid elrie
,iia` x`an oklàúà éàîì àø÷ àlà'LxEkf lM' weqtd `a dn ± ¤¨§¨§©£¨¨§§

'oi`vgl oi`xp oi`' `ziixad oica xe`iad dne ,'lk' zaiza cnll
,df weqtn cnlpdíéøçàãëì,`ziixaa mixg` exn`y oicl ± ¦§©£¥¦

,íéøîBà íéøçà ,àéðúczngn rx gix mdn scepy zek`ln ilra §©§¨£¥¦§¦
oebk ,mzk`lnõn÷îäda carl ick mialk z`ev eicia sqe`d ± ©§©¥

,zexerúLçð óøönäåmewna zyegpd z` xdhne wwfnd ± §©§¨¥§Ÿ¤
,rwxwdn dze` mi`ivenyéñøeaäåmpi`y ,zexer carn ± §©§¦

,rx mgixy iptn l`xyi lk mr zelrl mileki,äéiàøä ïî ïéøeèt§¦¦¨§¦¨
,zelrle mnvrl dxeaga uawzdl miaiig mpi`eìk' øîàpL¤¤¡©¨

,'Eøeëæwxy cnllúBìòì ìBëiL éîcgiaEøeëæ ìk íòaiig §§¦¤¨©£¦¨§§
,dii`xa,Eøeëæ ìk íò úBìòì ïéìBëé ïéàL elà eàöé.mixehty ¨§¥¤¥§¦©£¦¨§§

äðùî
inly ,dii`x zler ,zepaxw dyly `iadl jixv lbxl dlerd
`iadl jixv zern el`n zx`an dpynd .dgny inlye dbibg

:elld zepaxwdn cg` lkúBìBòlbxl dlerd `iany dii`xd
aly elegïéleçä ïî úBàa ,ãòBnzernn `le ,oileg zernn wx ± §¥¨¦©¦

.oilegd on `l` `a epi` ea aiegn mc`y oaxw lky ,ipy xyrn
øNònä ïî íéîìMäåinly .ipy xyrnn mb mi`a dgny inly ± §©§¨¦¦©©£¥

a aixwny dbibgçñt ìL ïBLàøä áBè íBé,milbxd x`ya e`úéa ¨¦¤¤©¥
,íéøîBà éànL`l` mi`a mpi`,íéøîBà ìlä úéáe .ïéleçä ïîleki ©©§¦¦©¦¥¦¥§¦

s` m`iadl.øNònä ïî¦©©£¥
genyle lek`l miycw xya el didiy ick wx mi`a dgny inly
aiig epi` ,xg` oaxwn raeyl miycw xya el yiy in ,okle .ea

okl .dgny inly myl minly cgeina aixwdléãé ïéàöBé ìàøNé¦§¨¥§¦§¥
ïúáBçdgny inlylúBáãðe íéøãðadpyd jyna eacpe excpy ¨¨¦§¨¦§¨

,mze` mi`ian lbxa milyexil mileryke ,minlyløNòîáe§©§©
äîäazepaxw ly mxyay ,lbxa ede`iade mdizendan exyiry §¥¨

.milral lk`p el`íéðäkäås` dgny inly zaeg ici mi`vei §©Ÿ£¦
úBîLàå úBàhça,mzaegl lbxd iler mi`ianyøBëááednda §©¨©£¨¦§

,eaixwdl lbxa e`iade l`xyi ly excra clepy dxedhäæçáe§¨¤
÷BLåmilk`p el` lky ,lbxd iler miaixwny minlyd ly §

oi`y onfa `l` ,dgny myl minly `iadl mikixv oi`e .mipdkl
.xg` oaxwn raeyl xya mdlìáàinly zaeg ici oi`vei mpi` £¨

,dgnyúBôBòa àì,z`hgl milbx iler e`iadyúBçðîa àìå Ÿ§§Ÿ¦§¨
.dnda xyaa `l` raey oi`y ,mixery e` mihg zleqn ze`ad

àøîâ
.'oilegd on ze`a crena zeler' dpynd oeyl z` zxxan `xnbd

:`xnbd dywnïéleçä ïî úBàác àeä ãòBna úBìBò àlàrnyn ± ¤¨©¥§¨¦©¦

on ze`a crend lega zeaxwd dii`x zeler wxy dpynd oeyln
,oilegdøNònä ïî áBè íBéa àäzeaxwd dii`x zeler la` ± ¨§¦©©£¥

e ,dvxi m` ipy xyrnn mb o`iadl leki ,envr aeh meiaéànà± ©©
ixd ,xyrnd on s` ze`a aeh meia zeaxwd dii`x zeler recn

dii`x zler,àéä äáBçaL øác,d`iadl aiigyäáBçaL øác ìëå ¨¨¤§¨¦§¨¨¨¤§¨
ïéleçä ïî àlà àa Bðéà.xyrnn `le ¥¨¤¨¦©¦

àîéz éëåc uxzl dvxz m`e ±ïì òîLî à÷ àä`pzdy ± §¦¥¨¨¨©§©¨
,dpynd oic ab` dfa epicnlnúBìBòcdii`xúBàa ãòBnaxzen ± §©¥¨

eli`e ,crend lega wx oaixwdláBè íBéaenvrúBàa ïðéàxeq` ± §¥¨¨
,dyw ok m` ,llk oaixwdlïàîkm`d ,`id in zrck epzpyn ± §©

`idkzrcïðúc ,éànL úéadpyna(.fi oldl),,íéøîBà éànL úéa §¥©©¦§©¥©©§¦
íéîìL ïéàéáîmxyay oeik ,aeh meia minly `iadl xzen ± §¦¦§¨¦

,'ytp lke`' jxev df ixde milral lk`pïäéìò ïéëîBñ ïéàå± §¥§¦£¥¤
,el` minly lr jenql xeq`eàì ìáàmi`ianúBìBòaeh meia £¨Ÿ

.llkïéàéáî ,íéøîBà ìlä úéáeaeh meiaå ,úBìBòå íéîìLs` ¥¦¥§¦§¦¦§¨¦§§
ïäéìò ïéëîBñaixwdl xeq`y cnll dpynd zpeek m`e .aeh meia §¦£¥¤

.i`ny ziak epzpyny `vnp ,aeh meia dii`x zler
e ,`id lld zia zrck epzpyn :`xnbd zvxznàøqçéî éøeqç©¥¦©§¨

éðz÷ éëäåyi jke ,dxiqg `id eli`k dpynd z` cenll yi ± §¨¦¨¨¥
,da zepylúBìBòlyúBàa ãòBna ,úBáãðe íéøãðoaixwdl leki ± §¨¦§¨©¥¨

la` ,crend lega wxäéiàø úìBòå .úBàa ïðéà áBè íBéa`iany §¥¨¨§©§¦¨
lbxd zaeglàéäLëe .áBè íBéa eléôà äàadii`xd zler ±,äàa ¨¨£¦§§¤¦¨¨

,crend lega oiae aeh meia oiaïéleçä ïî àlà äàa dðéà`le ¥¨¨¨¤¨¦©¦
daegay xac lkk ,ipy xyrn zernn.ïî óà ïéàa äçîN éîìLå§©§¥¦§¨¨¦©¦

,øNònäinly aixwdl aiig epi` xg` xya el yi m`y meyn ©©£¥
lke` ea zepwl jixvy ipy xyrn sqk eciay oeike ,dgny
daixwdle dnda df sqka zepwl leki ,milyexia elke`le

.lbxd zgnyl xya dpnn el didie ,minlylúâéâçåinly ± ©£¦©
a mi`ad dbibgçñt ìL ïBLàøä áBè íBé,milbxd x`yaeúéa ¨¦¤¤©¥

,íéøîBà éànL`l` mi`a mpi`ïéleçä ïî,daegay xac lkkúéáe ©©§¦¦©¦¥
,íéøîBà ìläs` m`iadl leki.øNònä ïî ¦¥§¦¦©©£¥

:df gqepa da epipy ok`y `ziixan di`x `xnbd d`ianénð àéðz©§¨©¦
,úBàa ïðéà áBè íBéa ,úBàa ãòBna ,úBáãðe íéøãð úBìBò ,éëä̈¦§¨¦§¨©¥¨§¥¨¨
àlà äàa dðéà ,äàa àéäLëe .áBè íBéa eléôà äàa äéiàø úìBòå§©§¦¨¨¨£¦§§¤¦¨¨¥¨¨¨¤¨
áBè íBé úâéâçå .øNònä ïî óà ïéàa äçîN éîìLå .ïéleçä ïî¦©¦§©§¥¦§¨¨¦©¦©©£¥©£¦©
,íéøîBà ìlä úéáe .ïéleçä ïî ,íéøîBà éànL úéa ,çñt ìL ïBLàøä̈¦¤¤©¥©©§¦¦©¦¥¦¥§¦

.øNònä ïî¦©©£¥
on mixne` i`ny zia ,gqt ly oey`xd aeh mei' :dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'xyrnd on mixne` lld ziae ,oilegdàðL éàî©§¨
`weec `pzd hwp recn ±t ìL ïBLàøä áBè íBé úâéâç,çñixd £¦©¨¦¤¤©

.milbxd zyely lka miaxw dbibg inly
:`xnbd daiynïì òîLî à÷ àä ,éMà áø øîà`a `pzd ± ¨©©©¦¨¨©§©¨

c ,dfa eprinydlïéà øNò äMîç úâéâçe"ha d`ay dbibgd wx ± £¦©£¦¨¨¨¦
`l` d`a dpi` `id ,lbx lka mi`ad dbibg inly `idy ,oqipa

la` ,oilegdnøNò äòaøà úâéâçc"ia mi`ian eidy dbibg ± £¦©©§¨¨¨¨
didiy ick ,miaexn gqtd ly eilke` eid m` ,gqt oaxw mr oqipa

,raeyd lr lk`p gqtdàì,oilegd on `weec d`iadl jixv oi` ± Ÿ
.dnvr cvn daeg da oi`y xg`n ,xyrnd on d`iadl lekie
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ירבה בהשתדלות לקרב לבן של התלמידים לאבינו שבשמים שיהיו תמימים עם הוי' אלוקינו בריאים בנפשם.
ממכתב י"ב אדר ראשון, תשי"ז

כאשר השמחה היא גדולה ביותר, אזי חודרת )לא רק את הראש והלב, אלא גם( את כל חלקי הגוף, עד לחלק היותר תחתון – הרגל 
והעקב שברגל.

משיחת, חג הפורים, ה'תשכ"ח



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc dbibg(iying meil)

:iy` ax ly evexiz z` `xnbd zwiicnøáñ÷ àîìàgken ± ©§¨¨¨©
y xaeq epzpyn ly `pzdy ,df uexiznøNò äòaøà úâéâçd`ad £¦©©§¨¨¨¨

,gqt oaxw mràúééøBàc åàìm` ixdy ,dxezd on dzaeg oi` ± ¨§¨§¨
daegay xac lky ,xyrnd on d`a dzid `l `ziixe`c dzid

.oilegd on `l` `a epi`
dpynd ixaca oecl zxfeg `xnbd(:f lirl):øî øîàlirl epipy ± ¨©©

,dpynaøNònä ïî íéøîBà ìlä úéamb mi`a dbibg inly ± ¥¦¥§¦¦©©£¥
:`xnbd dywn .ipy xyrn zernnéànàixd ,jk oicd recn ± ©©

dbibg oaxwàeä äáBçaL øác`iadl miaiigy ±,eøác ìëå ¨¨¤§¨§¨¨¨
,ïéleçä ïî àlà àa Bðéà äáBçaLx`yn e` ipy xyrnn `le ¤§¨¥¨¤¨¦©¦

.mda aiegn xak `ede acp e` xcpy mixac
:`xnbd zvxzn,àìeò øîàwx exizd lld ziaìôBèaxagn ± ¨©¨§¥

df ote`ay ,dbibg inly `iane oilegd mr cgi xyrnd z`
.xyrnd on dbibg `iadl dxezd dxizd

:oilegd mr xyrn milteh cvik mi`xen` ewlgpe,øîà äi÷æç¦§¦¨¨©
,äîäáì äîäa ïéìôBè,lek`l mikixvy miax miyp` el yi m`y §¦§¥¨¦§¥¨

dbibgl dpey`x dnda `iai ,mlekl dwitqn dpi` zg` dndae
zernn `iai dbibgl jixvy zendad x`y z`e ,oileg zernn
ici `vi xak mewn lkn ,mdilr 'dbibg' my mleky s`e ,xyrn
z` `iadl zrk leki okle ,oilegd on `iady dpey`xa ezaeg

,xyrnd on x`ydúBòîì úBòî ïéìôBè ïéàåzern axri `l la` ± §¥§¦¨§¨
meyn ,dlecb dnda cgi mlekn dpwie oilegd zern mr xyrnd
dnda elit` `iad `le ,dndad lka axern xyrnd df ote`ay

.cala oilegdn zg`øîà ïðçBé éaøå,jtidlúBòîì úBòî ïéìôBè §©¦¨¨¨©§¦¨§¨
dlecb dnda mlekn dpwie xyrnd zerna oilegd zern axri ±
ly wlge wlg lka miaxern oilegd df ote`ay meyn ,ekxev ick

,minlydäîäáì äîäa ïéìôBè ïéàådnda `iai `l la` ± §¥§¦§¥¨¦§¥¨
wlg yiy `vnpy ,xyrnd on x`yde oilegd on dpey`x

llk oilegd on ea oi`e xyrnd on elek `edy dbibgd zendan.
:zehiydn zg` lkl di`x d`ian `xnbdäi÷æçc déúååk àéðz± ©§¨§¨¥§¦§¦¨

e ,diwfg ixack `ziixaa epipyïðçBé éaøc déúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥§©¦¨¨
.opgei iax ixack zxg` `ziixaa,ïðçBé éaøc déúååk àéðzxn`p ©§¨§¨¥§©¦¨¨

dxeza(i fh mixac)Lci zacp zQn Lidl` 'dl zFraW bg ziUre'§¨¦¨©¨ª©¡Ÿ¤¦©¦§©¨§
zQn'n zepaxw `iadl yiy devn dxezdy ,epiidc ,'oYY xW £̀¤¦¥¦©

,`ziixad zyxec .'Lci zacpïî BúáBç àéáî íãàL ãnìî ,'úqî' ¦§©¨§¦©§©¥¤¨¨¥¦¨¦
ïéleçäenk ,oileg oeyl `ed 'zqn'y ,xyrnd on `le `weec ©¦

.oldl x`aziyáøòì äöø íàL ïépîexyrn zern mr oileg zern ¦©¦¤¦¨¨§¨¥
,áøòî,ezaeg ici dfa `veieøîBì ãeîìzaezkd epcnln ± §¨¥©§©

,jyndaéäìà 'ä Eëøáé øLàk','Edn lkn oaxw `iadl lekiy ©£¤§¨¤§¡Ÿ¤
oipne' `pzd ly epeylne .xyrnd on s` epiidc ,el ozpe 'd ekxay
zern miaxrny ,opgei iax ixack rnyn 'axrn axrl dvx m`y

.zerna `weec zkiiy 'aexir' oeyl ixdy ,zerna
.ïéleçä ïî BúáBç àéáî íãàL ãnìî ,'úqî' ,äi÷æçc déúååk àéðz©§¨§¨¥§¦§¦¨¦©§©¥¤¨¨¥¦¨¦©¦

,df oica zwelgn `ziixad d`iane,íéøîBà éànL úéadn lk ¥©©§¦
a dbibg zaegl aixwnyíBédïBLàøwx `iai ,bgd ly,ïéleçä ïî ¦¦©¦

daegay xacay i`ny zia zrcy ,xyrn mda lethl leki oi`e
,eilr 'dbibg' my oey`xd meia aixwny dne ,llk milteh oi`

la` ,daegay xac `id dbibgeCìéàå ïàkîleki bgd ini x`ya ± ¦¨§¥¨
s` `iadl,øNònä ïîmeia dbibg zaeg ici `vi xak ixdy ¦©©£¥

inlye ,dgny inlyl `ed ixd eiykrn `iany dne ,oey`xd
.xyrnd on s` mi`a dgnyïî äðBLàø äìéëà ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦£¦¨¦¨¦

ïéleçäoilegd on `iai dbibgl `iany dpey`xd dndad z` ± ©¦
on da lethl leki oi`e ,epgley lr dpey`x lk`i dpnne ,cala
.daegay xac `idy dbibg zaeg ici `vei day oeik ,xyrnd

la`Cìéàå ïàkîdidiy ick dbibgl aixwny zendad x`y ± ¦¨§¥¨
m`iadl leki ,mkxv lk dbibg xya enr milke`l,øNònä ïî¦©©£¥

.oey`xd meia maixwn m` elit`ea aixwny minlyaìk øàL§¨¨
çñtä úBîé,dgny inly mdy ,crend leg ini x`ya ±àöBé íãà §©¤©¨¨¥
BúáBç éãés`äîäa øNòîalekiy oky lke ,el yi m` excrn §¥¨§©§©§¥¨

yxetny ixd .ipy xyrn zernn el` minlyl zenda zepwl
dbibg inlya lld zia ixacly ,diwfg ixack ef `ziixaa

.dndal dnda milteh
leg ini x`yay ,`ziixaa epipyy dna oecl zxfeg `xnbd
meiay rnyne ,dnda xyrnn dgny inly `iadl leki crend

:`xnbd zl`ey .dnda xyrnn dbibg `iadl leki epi` aehíBéa§
àì àîòè éàî áBèaixwdl leki epi` envr aeh meia recn ± ©©£¨Ÿ

x`yl aixwdl lekiy enk ,zelik` x`yl dnda xyrnn dbibg
.lld zial ipy xyrn zernn dnda zelik`

:`xnbd daiyn,éMà áø øîàxyrn llk `iai `ly exfb minkg ¨©©©¦
,aeh meia aixwdl dndaáBè íBéa éøeOòì éúà àîìc`eai `ny ± ¦§¨¨¥§©¥§

,aeh meia excr z` xyrl mbíeMî ,áBè íBéa øOòì øLôà éàå§¦¤§¨§©¥§¦
àúø÷ñick hayd zgz zendad z` xiarnyky ,`xwiqd rav ± §©§¨

meia dxeq` driavde ,zixiyrd dndad z` ea onqn ,oxyrl
.aeh

xac lky rnyn 'Lci zacp zQn' weqtdny ,lirl `ziixaa epipy¦©¦§©¨§
:`xnbd zl`ey .oilegd on `l` `a epi` daegayòîLî éàî©©§©

àeä ïéìeçc àðMéì 'úqî' éàäc'zQn' oeyldy rnyn okidn ± §©¦©¦§¨§¦¦©
.oileg dzernyn

:`xnbd daiynáéúëc(` i xzq`)ìò ñî LBøåLçà Cìnä íNiå' ¦§¦©¨¤©¤¤£©§¥©©
,'õøàämiaiig `l oiicry dnn epiidc ,oilegdn `a qny myke ¨¨¤

dz`y xacn `le ,oilegdn `iazy eyexit 'zQn' mb jk ,jlnl¦©
.ea aiegn xak
:dpyna epipyøNéïúáBç éãé ïéàöBé ìàdgny inlylíéøãða ¦§¨¥§¦§¥¨¨¦§¨¦

úBáãðes` ,mxya z` lek`l mixzeny miycw lka xnelk ,'eke §¨
.xg` xac myl eycwed m`

:df oic cnlp oipn zx`an `xnbdïðaø eðzdxeza xn`p ,`ziixaa ¨©¨¨
(ci fh mixac)äçîNì úBçîN éðéî ìk úBaøì ,'Ebça zçîNå'lk ± §¨©§¨§©¤§©¨¦¥§¨§¦§¨

oi`e ,daeg ici `vei df ixd ,dgny myl xya el didiy ote`
zgafe' xn`p `l ixdy ,df myl cgein oaxw yixtdl jixv

.'zgnye' wx `l` ,'zgnye minlyìàøNé ,íéîëç eøîà ïàkî¦¨¨§£¨¦¦§¨¥
úBáãðe íéøãða ïúáBç éãé ïéàöBé,dpyd jyna eacpe excpy §¦§¥¨¨¦§¨¦§¨

äîäa øNòîáemaixwdl mze` mi`iany ,mdizendan exyiry §©§©§¥¨
,milral lk`p el` ly mxyay ,milyexil lbxl mileryk

íéðäkäås` mzaeg ici oi`veiíLàå úàhçailer mi`iany §©Ÿ£¦§©¨§¨¨
,mzaegl milbxdøBëááel`xyi ly excra clepy dxedh dnda ¦§

,eaixwdl lbxa e`iade÷BLå äæçáeiler miaixwny minlyd ly §¨¤§
zaeg ici mb mda oi`vei okle ,mipdkl milk`p el` lky ,lbxd

,`ziixad dtiqene .dgny inlyéìBëici mi`vei mipdkd eidi ¨
mzaegúBôBòa óà,z`hgl milbxd iler e`iadyúBçðîáe ©§¦§¨

,mipdkl milk`p el` mb ixdy ,mixery e` mihig zleqn ze`ad
øîBì ãeîìzaezkd epcnln ±,'Ebça zçîNå'dxezd dfa dyiwd ©§©§¨©§¨§©¤

,dbibg inlyl dgny inly
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כבר ניתנו לו בתורה כל ההוראות כיצד להתנהג כדי להצליח, ולא רק להצליח בעולם הבא, אלא גם להצליח בעולם הזה, ולא רק 
להצליח לישא חן בעיני בני ישראל . . אלא להצליח גם אצל גויים להבדיל, להיות אצלם "משנה למלך".

משיחת, חג הפורים, ה'תשכ"ח



רכז oiaiig lkd` cenr g sc ± oey`x wxtohw cren
øùòîä ïî óà íéøîåà ììä úéáå øî øîà.`ed daegay xac `lde -ìôåèáxagn -

.oilteh cvik i`xen` ibilte ,`iane oilegd mr xyrnäîäáì äîäá øîà äé÷æçm` -

x`yde oilegd on dbibgl zg` `iai ,zg` dndaa wetiq odl oi`e daxd oilke` el yi

daeg ici `vi xak ,odilr dbibg my oey`x meia ze`ad oleky it lr s`e ,xyrnd on

dpey`xa.oilegd onúåòîì úåòî ïéìôåè ïéàå
:`kti` xn` opgei iaxe .dlecb dnda zepwl -

on ezaeg ici z`ivi ith xity dil ifgz` xnl

xnle ,oilegd on dnly dnda `ianyk ,oilegd

lk mr oiaxern oilegyk ith xity dil ifgz`

zeidl xzenc i`xwn dl sili onwle .eizelik`

.ltehúñîbg ziyre" :aizk zereaya -

onwle ,"jci zacp zqn jidl` 'dl zereay

.oileg oeyl zqn yxtnáøòîdf oeyl oi` -

izyc ,dnda oda dpwy zerna `l` ltep

.dnvrl zxkip efe dnvrl zxkip ef - zenda

êëøáé øùà.jkxai xy` lkn -ïåùàø íåé-

edl zile ,oilegd on edi - dbibg myl `edy

.daegay xaca dlith i`ny zialêìéàå ïàëî
:aizk dbibga eli`c .dgny `l` epi`y -

on s` ,`l eze cg` mei - "eze` mzebge"

.xyrndäðåùàø äìéëàjzrc `wlq `zyd -

.oey`x ogly lr dp`iaie ,dnvrl dndaïàëî
êìéàå.meia ea elit` -çñôä úåîé ìë øàùå-

dnda xyrna `vei mc` ,dgnyl `l` opi`y

zerna minly dpewy oky lke ,el yi m`

.ipy xyrnàì àîòè éàî áåè íåéáwitp -

on ueg zelik` x`ya dnda xyrna

.ipy xyrna exyc ikid ik ,dpey`xdíåùî
àúø÷ñ`veid :(a,gp) zexekaa opzc .eraevy -

.xyrn df ixd :xne`e ,`xwiqa exweq ixiyra

.oiqixz ea oiraevy mec` rav `edeúçîùå-
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?`weicn aizeneäéì øîà÷ ïéìôåè óà àìà-

xt `iane lteha xn`wc `cqg axl opirnyc

dndal dnda la` ,zernl zern `wec ,lecb

oilteh s` exn` ixd :edi` dil xn`e .`l -

.'eke o`nk ,dndal dndaéàøåîà àîéú éëå
éâéìôã àåäibiltc `ed opgei iaxe diwfg -

.zernae dndaaàúééðúî ìáàopizii`c -

.xnce xnc dizeek `ipz lirléâéìô àì-

dvx m` ipzwc jdc .dndaa `l` ,zerna

jci` la` ,`wec zern xn`wc `ed - axrl

axe ,dnda oia zern oia dl `xiaq - `zipzn

.dil `xiaq `ziixza `ziixak zyyéðú÷ àäå
ïéìåçä ïî äðåùàø äìéëàjzrc `wlq `we -
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dnda oia dil zi`c ,ipzw `nzq dpey`x
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éðù áåè íåéá ùîç áéø÷îåxaer opixn` `le -

"eze` mzebge" :xn` `pngxe ,"siqez la"a `ed

`ed `nei cgc inp jpdc ,`l eze `nei cg -

.oey`xc oinelyz ipyeíúñáoyixtd m` -

.lif`e yxtnck ,oaixwne xfeg epi` - mzqïàë
ùøôîáyixtn ip` oey`x meil :`icda xn`c -

inelyz `l` epi`y ,oaixwne xfeg olek z`

.oey`xíúñ éàä,oaixwdl xeq` zxn`c -

?inc ikidàåä úåäù äéì äåä àìã íåùî-
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dxfb xkcn (`,at zegpn) "dcezd"a mbe ,xyrna

epiax axd dywd .minlyl 'my' 'my' dey

mixac) aizkc ,lair xdn dgny slil :opgl`
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opgei 'xl dil opirnye li`ed ?ipya ifg ded

opixw oey`xa ifg dedc ,oey`xc oinelyz jenqa

eaixwiy mipdk daxd my `ki`e li`ed ,dia

oipra yxit l`ppg epiax ,edine .zg` zaa oze`
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íéèòeî¯.úBèòeî úBìBòå íéaeøî íéîìL àéáî ¨¦¥¦§¨¦§¦§¨

ïéèòeî ïéìëBàå íéaeøî íéñëð¯úBaeøî úBìBò àéáî §¨¦§¦§§¦¨¦¥¦§
èòeî äæå äæ .ïéèòeî íéîìLe¯äòî" :øîàð äæ ìò §¨¦¨¦¤§¤¨©¤¤¡©¨¨

íéaeøî äæå äæ ."óñë ézL" "óñk¯:øîàð äæ ìò ¤¤§¥¤¤¤§¤§¦©¤¤¡©
Bãé úðzîk Léà"úkøákäéäìà '."Cì ïúð øLà E ¦§©§©¨§¦§©¡Ÿ¤£¤¨©¨

àøîâ!déì úéì àä ?éúééî àëéäî íéaeøî íéîìL§¨¦§¦¥¥¨©§¦¨¥¥
:àcñç áø øîàìôBèdéì øîà .ìBãâ øt àéáîe ¨©©¦§¨¥¥¦©¨£©¥

éàî !äîäáì äîäa ïéìôBè eøîà éøä :úLL áø©¥¤£¥¨§§¦§¥¨¦§¥¨©
eøîà éøä :déì øîà÷ éëä àîéìéà ?déì øîà÷̈¨©¥¦¥¨¨¦¨¨©¥£¥¨§

úBòîì úBòî àì ìáà äîäáì äîäa ïéìôBè¯ §¦§¥¨¦§¥¨£¨Ÿ¨§¨
øîà éëä àlà !úBòîì úBòî ïéìôBè ïéà :déì àîéìå§¥¨¥¥§¦¨§¨¤¨¨¦£©

ïàîk !äîäáì äîäa ïéìôBè óà eøîà éøä :déì¯ ¥£¥¨§©§¦§¥¨¦§¥¨§©
àìcéàøBîà àîéz éëå !ïðçBé éaøk àìãe äi÷æçk §¨§¦§¦¨§¨§©¦¨¨§¦¥¨¨¨¥

éâéìt àì àúééðúî ,éâéìôc àeä¯äìéëà :éðú÷ àäå ¦§¦¦©§¦¨¨¨§¦¦§¨¨¨¥£¦¨
äðBLàø äìéëà éàî !ïéleçä ïî äðBLàø¯øeòéL ¦¨¦©¦©£¦¨¦¨¦

øîà àleò øîà .ïéleçä ïî äðBLàø äìéëà éîc§¥£¦¨¦¨¦©¦¨©¨¨©
úBîäa øNò Léøôä :Lé÷ì Léø,Búâéâçìáéø÷ä ¥¨¦¦§¦¤¤§¥©£¦¨¦§¦

ïBLàø áBè íBéa Lîç¯øæBçíBéa Lîç áéø÷îe ¨¥§¦¥©§¦¨¥§
÷ñtL ïåék :øîà ïðçBé éaø .éðL áBè¯Bðéà áeL ¥¦©¦¨¨¨©¥¨¤¨©¥

ïàk :éâéìt àìå :àaà éaø øîà .áéø÷î¯,íúña ©§¦¨©©¦©¨§¨§¦¦¨¦§¨
ïàk¯àkéìc àîéìéà ?éîc éëéä íúñ éàä .Løôîa ¨¦§¨¥©§¨¥¦¨¥¦¥¨§¥¨

àìc éàä ,áøwì íBia úeäLeäðéáø÷à¯úeäL àkéìc.íBia,ïéìëBà déì úéìc àlàå §©¦¨¥©§¨©§§¦§§¥¨§©§¤¨§¥¥§¦
eäðéáø÷à àìc éàä¯déì úéàå íBia úeäL àkéàc ,àëéøö àì !ïéìëBà déì úéìc ©§¨©§§¦§§¥¥§¦¨§¦¨§¦¨§©§¦¥

eäðéáø÷à àì àn÷ácî .ïéìëBà¯.eäðéøééL éøeiL dpéî òîLéëc ,àøazñî éîð éëäå §¦¦¦§©¨¨©§§¦§§©¦¨©¥¨§¦§§¨¦©¦¦§©§¨§¦
ïBLàø áBè íBéa Lîç áéø÷ä ,Búâéâçì úBîäa øNò Léøôä :ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà£¨¨¦£©©¦¨¨¦§¦¤¤§¥©£¦¨¦§¦¨¥§¦

¯ïàk :dpéî òîL åàì àlà !éããäà ïééL÷ .éðL áBè íBéa Lîç áéø÷îe øæBç¯ ¥©§¦¨¥§¥¦©§¨©£¨¥¤¨¨§©¦¨¨
ïàk ,íúña¯:ïðçBé éaø øîà àaà øa ïîL áø øîà ,éîð øîzéà .dpéî òîL ,Løôîa ¦§¨¨¦§¨¥§©¦¨¦§©©¦¨©©¤¤©©¨¨©©¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dbibg(iying meil)

n wx mi`a dgny inlyy cnllelà eàöé ,íäî äàa äâéâçL éî¦¤£¦¨¨¨¥¤¨§¥
,zegpne zeter ±ïéàLd,íäî äàa äâéâçwx d`a dbibgd ixdy ¤¥£¦¨¨¨¥¤

.zendadn
,øîà éMà áø,zendan `l` dgny inly mi`ian oi`y df oic ©©¦¨©

îzaizà÷ôð 'zçîNå'xaca genyl dxezd dzeivy ,cnlp `ed ± ¦§¨©§¨©§¨
,dgny ezlik`a yiyelà eàöézegpne zeter ±äçîN ïäa ïéàL ¨§¥¤¥¨¤¦§¨

.mzlik`a
:`xnbd dywnéMà áøå,dcal 'zgnye' daizdn df oic cnely §©©¦

déì ãéáò éàî 'Ebça' éàä.'jbga' zaizn yexci dn ± ©§©¤©¨¦¥
:`xnbd zvxznàeääiy` ax yexci ef daiz ±øa ìàiðc áøãëì ©§¦§©¨¦¥©

íéLð ïéàNBð ïéàL ïéépî ,áø øîà àðéè÷ øa ìàiðc áø øîàc ,àðéè÷§¦¨§¨©©¨¦¥©§¦¨¨©©¦©¦¤¥§¦¨¦
ad leg,EzLàa àìå ,'Ebça zçîNå' øîàpL ,ãòBndy` `yepde §¥¤¤¡©§¨©§¨§©¤§Ÿ§¦§§

ezy` zgnya wqere lbxd zgny gipn crena.

äðùî
`iadl jixvy dii`x zelere dbibg inly ipica dkiynn dpynd

:lbxaíéaeøî íéìëBà Bì LiL éîjixvy miax zia ipa ± ¦¤¥§¦§¦
,mlik`dlåd eli`íéñëðely,íéèòeîic `iadl leki epi`e §§¨¦¨¦

df ixd ,mlek xear zepaxwíéaeøî íéîìL àéáîzeax zenda ± ¥¦§¨¦§¦
,mlekl lk`nl ic didiy ,dbibg inlylúBìBòådii`x,úBèòeî §¨

.sqk drn ieeya oaxw `edy ,ea aiigy xeriyk wx
el eidúBìBò àéáî ,ïéèòeî ïéìëBàå íéaeøî íéñëðdii`xúBaeøî §¨¦§¦§§¦¨¦¥¦§

,eci biyz xy` itkïéèòeî íéîìLeipa ly mzlik` jxev ick §¨¦¨¦
.xzep icil xyad `eai `ly ick ,xzei `le ,ezia

m`eèòeî äæå äæ,mihren ezia ipa mbe mihren eiqkp ±äæ ìò ¤§¤¨©¤
øîàðdpynaa lirl)(.dii`x zler xeriyy mixne` lld ziay , ¤¡©

,óñk äòîdbibg inly xeriyeézLzern,óñk`iadl jixv epi`e ¨¨¤¤§¥¤¤
.jkn xzei

m`eíéaeøî äæå äæ,miaexn eiqkpe ,miaexn ezia ipa ±øîàð äæ ìò ¤¨¤§¦©¤¤¡©
(fi fh mixac)éäìà 'ä úkøák Bãé úðzîk Léà','Cì ïúð øLà E`iaie ¦§©§©¨§¦§©¡Ÿ¤£¤¨©¨

.eci byid itk zelere minly

àøîâ
`ian ,mihren miqkpe miaexn milke` el yiy iny ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .zehren zelere miaexn minlyíéaeøî íéîìL§¨¦§¦
éúééî àëéäî,miax dbibg inly `iai okidn ±déì úéì àäixd ± ¥¥¨©§¥¨¥¥

.mihren miqkp m` ik el oi`
:`xnbd zvxznìôBè ,àcñç áø øîàipy xyrn zern sxvn ± ¨©©¦§¨¥

,eciay mihrend oilegd inclàéáîecgi zernd lknìBãb øt ¥¦©¨
.ezia ipa lk zlik`l ea didiy

:`cqg ax ly evexiz lr `xnbd dywnúLL áø déì øîàaxl ¨©¥©¥¤
,`cqgeøîà éøädiwfg zrcl minkg(`"r lirl)dbibg inlyay , £¥¨§
ïéìôBèmitxvn ±,äîäáì äîäadzpwpy zg` dnda `iany §¦§¥¨¦§¥¨

n dlekzernn epwpy zetqep zenda dil` sxvne ,oileg zern
.xyrn

:zyy ax ziiyewa dpc `xnbddéì øîà÷ éàîzpeek dzid dn ± ©¨¨©¥
,eziiyewa `cqg axl xnel zyy axàîéìéàc xn`p m` ±éëä ¦¥¨¨¦

,déì øîà÷yeøîà éøäy minkg,äîäáì äîäa ïéìôBèwiecne ¨¨©¥£¥¨§§¦§¥¨¦§¥¨
,oileg ly dndal xyrn ly dnda wx oiltehyàì ìáàoilteh £¨Ÿ

úBòîxyrn lyúBòîìok m` ,zg` dnda mda zepwl oileg ly ¨§¨
,dywdéì àîéìåy yexita exn` ixd ,el xn`iy ±ïéìôBè ïéà §¥¨¥¥§¦

,úBòîì úBòîrecne ,diwfg ixaca yexita xn`p df mb ixdy ¨§¨
.weicn wx zyy ax dywd

:ayiil `xnbd dqpnïéìôBè óà ,eøîà éøä ,déì øîà éëä ,àlà¤¨¨¦¨©¥£¥¨§©§¦
,äîäáì äîäawx `cqg ax hwp recne ,zernl zern wx `le §¥¨¦§¥¨

.zernl zern zlith epiidc ,'lecb xt `iane lteh'
:df uexiz lr `xnbd dywnïàîkzyy ax ixac md drc efi`k ± §©

mb lethl xyt`ydf ixd ,zernl zern mbe dndal dndaàìc§Ÿ
äi÷æçk,zernl zern oilteh oi`e dndal dnda oiltehy xaeqd §¦§¦¨

ïðçBé éaøk àìãednda oilteh oi`e zernl zern oiltehy xaeqd §Ÿ§©¦¨¨
.dndal

àîéz éëåy xaeq zyy axy ayiil dvxz m`e ±àeä éàøBîà §¦¥¨¨¨¥
éâéìôcoilteh m` ewlgpy md ,opgei iaxe diwfg ,mi`xen`d wx ± ¦§¦¦

mle` ,zern wx e` zenda wxéâéìt àì àúééðúîzeziixad izy ± ©§§¨¨Ÿ§¦¦
lirl `xnbd d`iady(`"r)iaxe diwfg ly mdizercl di`xl

m` `id mzwelgn lke ,zernl zern oiltehy ewlgp `l ,opgei
dipyd `ziixad zrck zyy ax xaeqe ,dndal dnda mb oilteh

,dndal dnda mbe zernl zern mb oiltehyéðz÷ àäåixd ± §¨¨¨¥
y epipy dipyd `ziixaay ,jk lr dywäðBLàø äìéëàdkixv £¦¨¦¨

dlek zeidl,ïéleçä ïîdcerqdy dkixvn `ziixady rnyne ¦©¦
didz ,dpey`xd dndad epiidc ,ogleyd lr d`ad dpey`xd
ok m`e ,zeaxern xyrne oileg zernn `le ,oileg zernn dlek

.zernl zern oilteh oi` efd `ziixad zrcly gken
zern mb oiltehy efd `ziixad zrc zn`a :`xnbd zvxzn

e ,zernléàîoeyld xe`ia dn ±'äðBLàø äìéëà'dxen`d ©£¦¨¦¨
a zern `iaiy mb yxtzdl dleki ef oeyl ,`ziixaaéîc øeòéL¦§¥

däìéëàd,ïéleçä ïî äðBLàødpwie ,xyrn zern mdl sxvie £¦¨¦¨¦©¦
.dlecb zg` dnda cgi mlekn

aixwd `le ,dbibg inlyl zenda dnk `iady ina dpc `xnbd
:xg` meia x`yd z` aixwdl leki m` ,oey`xd meia mlek z`

÷ì Léø øîà àìeò øîà,Léy inBúâéâçì úBîäa øNò Léøôä± ¨©¨¨©¥¨¦¦§¦¤¤§¥©£¦¨
e ,dbibg inlylLîç áéø÷äzendaáéø÷îe øæBç ,ïBLàø áBè íBéa ¦§¦¨¥§¦¥©§¦

d z`Lîçzexzepd.éðL áBè íBéaxn`py s`e(`n bk `xwie)mzBge' ¨¥§¥¦§©Ÿ¤
inly aixwdl `id devndy rnyne ,cigi oeyla ''dl bg FzŸ̀©©
xeqi` lr xaer epi` mewn lkn ,mini ipy `le cg` mei wx dbibg
meil zekiiy ipy meia aixwny zendad mby iptn ,'siqez la'
witqd `ly dnl oinelyz `l` epi` ipyd meide ,oey`xd

e .oey`xd meia aixwdl÷ñtL ïåék ,øîà ïðçBé éaømeia aixwdln ©¦¨¨¨©¥¨¤¨©
oey`x aeháéø÷î Bðéà áeLmaixwi m`y ,xg` meia zexzepd z` ¥©§¦

.mini ipya dbibg inly aixwn ixdy ,'siqez la' lr xeari
éâéìt àìå ,àaà éaø øîà`l` ,yiwl yixe opgei iax ewlgp `l ± ¨©©¦©¨§Ÿ§¦¦

,xg` ote` lr xaic mdn cg` lkíúña ïàkopgei iax ixaca ± ¨¦§¨
,mzqa zendad z` yixtdyk xaecn ,ipyd meia aixwn epi`y
m` okle ,oey`xd meia olek z` aixwdl ezrcay yxit `le
xaere ,mini ipya dbibg inly aixwn `ed ixd ipyd meia maixwi

eli`e .'siqez la' meynLøôîa ïàkaixwny yiwl yix ixaca ± ¨¦§¨¥
meia olek z` aixwdl ezrcay yxity xaecn ,ipyd meia
oinelyz df ixd ipyd meia x`yd z` aixwnyk okle ,oey`xd

.'siqez la' o`k oi`e ,oey`xd meia aixwdl witqd `ly dnl
:`a` iax ly evexiz lr `xnbd dywnéîc éëéä ,'íúñ' éàä± ©§¨¥¦¨¥

,xaecn ote` dfi`aàîéìéàote`a xaecny xn`p m` ±àkéìc ¦¥¨§¥¨
áøwì íBia úeäLok m` ,oey`xd meia maixwdl onf xzep `ly ± §©¦¨¥

ixd ,dyweäðéáø÷à àìc éàä`ed x`yd z` aixwd `ly dn ± ©§Ÿ©§§¦§
meynàkéìcdzid `ly ±,íBia úeäLsiqedl dvexy meyn `le §¥¨§©

.'siqez la' lr xaer recne ,daxwdl mei ceràlàåxn`p §¤¨
xaecnyïéìëBà déì úéìclek`l elkeiy miax zia ipa el oi`y ± §¥¥§¦

ixdy ,dyw dfa mb ,maixwd `l okle ,zendad lk z`àìc éàä©§Ÿ
eäðéáø÷àmeyn,ïéìëBà déì úéìcmei siqedl dvexy meyn `le ©§§¦§§¥¥§¦

.'siqez la' lr xaer recne ,daxwdl
:`xnbd zvxznàëéøö àì,eixac z` xnel `a` iax jxved `l ± Ÿ§¦¨

ote`a `l`,ïéìëBà déì úéàå ,íBia úeäL àkéàc`linne §¦¨§©§¦¥§¦
eäðéáø÷à àì (àn÷cáî)meia mlek z` aixwd `ly dnn ± ¦¦§©¨Ÿ©§§¦§

,oey`xdeäðéøéiL éøeiL dpéî òîLdzid ezrcy o`kn gken ± §©¦¨©¥©§¦§
ipy bebgl ezpeeke ,dligz dpeeka ipyd meia maixwdle mxiiyl

.'siqez la' lr xaer `ed ixd maixwi m` okle ,mini
:yxtna dcen opgei iaxy ,`a` iax ixacl di`x d`ian `xnbd

àøazñî énð éëäå,`a` iax ixack xazqn jk ±àúà éëcixdy ± §¨¦©¦¦§©§¨§¦¨¨
`aykïéáø,laal l`xyi ux`nøîàmyaøNò Léøôä ,ïðçBé éaø ¨¦¨©©¦¨¨¦§¦¤¤

,Búâéâçì úBîäaeLîç áéø÷îe øæBç ,ïBLàø áBè íBéa Lîç áéø÷ä §¥©£¦¨¦§¦¨¥§¦¥©§¦¨¥
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משיחת, חג הפורים, ה'תשכ"ח



רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc dbibg(iying meil)

n wx mi`a dgny inlyy cnllelà eàöé ,íäî äàa äâéâçL éî¦¤£¦¨¨¨¥¤¨§¥
,zegpne zeter ±ïéàLd,íäî äàa äâéâçwx d`a dbibgd ixdy ¤¥£¦¨¨¨¥¤

.zendadn
,øîà éMà áø,zendan `l` dgny inly mi`ian oi`y df oic ©©¦¨©

îzaizà÷ôð 'zçîNå'xaca genyl dxezd dzeivy ,cnlp `ed ± ¦§¨©§¨©§¨
,dgny ezlik`a yiyelà eàöézegpne zeter ±äçîN ïäa ïéàL ¨§¥¤¥¨¤¦§¨

.mzlik`a
:`xnbd dywnéMà áøå,dcal 'zgnye' daizdn df oic cnely §©©¦

déì ãéáò éàî 'Ebça' éàä.'jbga' zaizn yexci dn ± ©§©¤©¨¦¥
:`xnbd zvxznàeääiy` ax yexci ef daiz ±øa ìàiðc áøãëì ©§¦§©¨¦¥©

íéLð ïéàNBð ïéàL ïéépî ,áø øîà àðéè÷ øa ìàiðc áø øîàc ,àðéè÷§¦¨§¨©©¨¦¥©§¦¨¨©©¦©¦¤¥§¦¨¦
ad leg,EzLàa àìå ,'Ebça zçîNå' øîàpL ,ãòBndy` `yepde §¥¤¤¡©§¨©§¨§©¤§Ÿ§¦§§

ezy` zgnya wqere lbxd zgny gipn crena.

äðùî
`iadl jixvy dii`x zelere dbibg inly ipica dkiynn dpynd

:lbxaíéaeøî íéìëBà Bì LiL éîjixvy miax zia ipa ± ¦¤¥§¦§¦
,mlik`dlåd eli`íéñëðely,íéèòeîic `iadl leki epi`e §§¨¦¨¦

df ixd ,mlek xear zepaxwíéaeøî íéîìL àéáîzeax zenda ± ¥¦§¨¦§¦
,mlekl lk`nl ic didiy ,dbibg inlylúBìBòådii`x,úBèòeî §¨

.sqk drn ieeya oaxw `edy ,ea aiigy xeriyk wx
el eidúBìBò àéáî ,ïéèòeî ïéìëBàå íéaeøî íéñëðdii`xúBaeøî §¨¦§¦§§¦¨¦¥¦§

,eci biyz xy` itkïéèòeî íéîìLeipa ly mzlik` jxev ick §¨¦¨¦
.xzep icil xyad `eai `ly ick ,xzei `le ,ezia

m`eèòeî äæå äæ,mihren ezia ipa mbe mihren eiqkp ±äæ ìò ¤§¤¨©¤
øîàðdpynaa lirl)(.dii`x zler xeriyy mixne` lld ziay , ¤¡©

,óñk äòîdbibg inly xeriyeézLzern,óñk`iadl jixv epi`e ¨¨¤¤§¥¤¤
.jkn xzei

m`eíéaeøî äæå äæ,miaexn eiqkpe ,miaexn ezia ipa ±øîàð äæ ìò ¤¨¤§¦©¤¤¡©
(fi fh mixac)éäìà 'ä úkøák Bãé úðzîk Léà','Cì ïúð øLà E`iaie ¦§©§©¨§¦§©¡Ÿ¤£¤¨©¨

.eci byid itk zelere minly

àøîâ
`ian ,mihren miqkpe miaexn milke` el yiy iny ,dpyna epipy

:`xnbd dywn .zehren zelere miaexn minlyíéaeøî íéîìL§¨¦§¦
éúééî àëéäî,miax dbibg inly `iai okidn ±déì úéì àäixd ± ¥¥¨©§¥¨¥¥

.mihren miqkp m` ik el oi`
:`xnbd zvxznìôBè ,àcñç áø øîàipy xyrn zern sxvn ± ¨©©¦§¨¥

,eciay mihrend oilegd inclàéáîecgi zernd lknìBãb øt ¥¦©¨
.ezia ipa lk zlik`l ea didiy

:`cqg ax ly evexiz lr `xnbd dywnúLL áø déì øîàaxl ¨©¥©¥¤
,`cqgeøîà éøädiwfg zrcl minkg(`"r lirl)dbibg inlyay , £¥¨§
ïéìôBèmitxvn ±,äîäáì äîäadzpwpy zg` dnda `iany §¦§¥¨¦§¥¨

n dlekzernn epwpy zetqep zenda dil` sxvne ,oileg zern
.xyrn

:zyy ax ziiyewa dpc `xnbddéì øîà÷ éàîzpeek dzid dn ± ©¨¨©¥
,eziiyewa `cqg axl xnel zyy axàîéìéàc xn`p m` ±éëä ¦¥¨¨¦

,déì øîà÷yeøîà éøäy minkg,äîäáì äîäa ïéìôBèwiecne ¨¨©¥£¥¨§§¦§¥¨¦§¥¨
,oileg ly dndal xyrn ly dnda wx oiltehyàì ìáàoilteh £¨Ÿ

úBòîxyrn lyúBòîìok m` ,zg` dnda mda zepwl oileg ly ¨§¨
,dywdéì àîéìåy yexita exn` ixd ,el xn`iy ±ïéìôBè ïéà §¥¨¥¥§¦

,úBòîì úBòîrecne ,diwfg ixaca yexita xn`p df mb ixdy ¨§¨
.weicn wx zyy ax dywd

:ayiil `xnbd dqpnïéìôBè óà ,eøîà éøä ,déì øîà éëä ,àlà¤¨¨¦¨©¥£¥¨§©§¦
,äîäáì äîäawx `cqg ax hwp recne ,zernl zern wx `le §¥¨¦§¥¨

.zernl zern zlith epiidc ,'lecb xt `iane lteh'
:df uexiz lr `xnbd dywnïàîkzyy ax ixac md drc efi`k ± §©

mb lethl xyt`ydf ixd ,zernl zern mbe dndal dndaàìc§Ÿ
äi÷æçk,zernl zern oilteh oi`e dndal dnda oiltehy xaeqd §¦§¦¨

ïðçBé éaøk àìãednda oilteh oi`e zernl zern oiltehy xaeqd §Ÿ§©¦¨¨
.dndal

àîéz éëåy xaeq zyy axy ayiil dvxz m`e ±àeä éàøBîà §¦¥¨¨¨¥
éâéìôcoilteh m` ewlgpy md ,opgei iaxe diwfg ,mi`xen`d wx ± ¦§¦¦

mle` ,zern wx e` zenda wxéâéìt àì àúééðúîzeziixad izy ± ©§§¨¨Ÿ§¦¦
lirl `xnbd d`iady(`"r)iaxe diwfg ly mdizercl di`xl

m` `id mzwelgn lke ,zernl zern oiltehy ewlgp `l ,opgei
dipyd `ziixad zrck zyy ax xaeqe ,dndal dnda mb oilteh

,dndal dnda mbe zernl zern mb oiltehyéðz÷ àäåixd ± §¨¨¨¥
y epipy dipyd `ziixaay ,jk lr dywäðBLàø äìéëàdkixv £¦¨¦¨

dlek zeidl,ïéleçä ïîdcerqdy dkixvn `ziixady rnyne ¦©¦
didz ,dpey`xd dndad epiidc ,ogleyd lr d`ad dpey`xd
ok m`e ,zeaxern xyrne oileg zernn `le ,oileg zernn dlek

.zernl zern oilteh oi` efd `ziixad zrcly gken
zern mb oiltehy efd `ziixad zrc zn`a :`xnbd zvxzn

e ,zernléàîoeyld xe`ia dn ±'äðBLàø äìéëà'dxen`d ©£¦¨¦¨
a zern `iaiy mb yxtzdl dleki ef oeyl ,`ziixaaéîc øeòéL¦§¥

däìéëàd,ïéleçä ïî äðBLàødpwie ,xyrn zern mdl sxvie £¦¨¦¨¦©¦
.dlecb zg` dnda cgi mlekn

aixwd `le ,dbibg inlyl zenda dnk `iady ina dpc `xnbd
:xg` meia x`yd z` aixwdl leki m` ,oey`xd meia mlek z`

÷ì Léø øîà àìeò øîà,Léy inBúâéâçì úBîäa øNò Léøôä± ¨©¨¨©¥¨¦¦§¦¤¤§¥©£¦¨
e ,dbibg inlylLîç áéø÷äzendaáéø÷îe øæBç ,ïBLàø áBè íBéa ¦§¦¨¥§¦¥©§¦

d z`Lîçzexzepd.éðL áBè íBéaxn`py s`e(`n bk `xwie)mzBge' ¨¥§¥¦§©Ÿ¤
inly aixwdl `id devndy rnyne ,cigi oeyla ''dl bg FzŸ̀©©
xeqi` lr xaer epi` mewn lkn ,mini ipy `le cg` mei wx dbibg
meil zekiiy ipy meia aixwny zendad mby iptn ,'siqez la'
witqd `ly dnl oinelyz `l` epi` ipyd meide ,oey`xd

e .oey`xd meia aixwdl÷ñtL ïåék ,øîà ïðçBé éaømeia aixwdln ©¦¨¨¨©¥¨¤¨©
oey`x aeháéø÷î Bðéà áeLmaixwi m`y ,xg` meia zexzepd z` ¥©§¦

.mini ipya dbibg inly aixwn ixdy ,'siqez la' lr xeari
éâéìt àìå ,àaà éaø øîà`l` ,yiwl yixe opgei iax ewlgp `l ± ¨©©¦©¨§Ÿ§¦¦

,xg` ote` lr xaic mdn cg` lkíúña ïàkopgei iax ixaca ± ¨¦§¨
,mzqa zendad z` yixtdyk xaecn ,ipyd meia aixwn epi`y
m` okle ,oey`xd meia olek z` aixwdl ezrcay yxit `le
xaere ,mini ipya dbibg inly aixwn `ed ixd ipyd meia maixwi

eli`e .'siqez la' meynLøôîa ïàkaixwny yiwl yix ixaca ± ¨¦§¨¥
meia olek z` aixwdl ezrcay yxity xaecn ,ipyd meia
oinelyz df ixd ipyd meia x`yd z` aixwnyk okle ,oey`xd

.'siqez la' o`k oi`e ,oey`xd meia aixwdl witqd `ly dnl
:`a` iax ly evexiz lr `xnbd dywnéîc éëéä ,'íúñ' éàä± ©§¨¥¦¨¥

,xaecn ote` dfi`aàîéìéàote`a xaecny xn`p m` ±àkéìc ¦¥¨§¥¨
áøwì íBia úeäLok m` ,oey`xd meia maixwdl onf xzep `ly ± §©¦¨¥

ixd ,dyweäðéáø÷à àìc éàä`ed x`yd z` aixwd `ly dn ± ©§Ÿ©§§¦§
meynàkéìcdzid `ly ±,íBia úeäLsiqedl dvexy meyn `le §¥¨§©

.'siqez la' lr xaer recne ,daxwdl mei ceràlàåxn`p §¤¨
xaecnyïéìëBà déì úéìclek`l elkeiy miax zia ipa el oi`y ± §¥¥§¦

ixdy ,dyw dfa mb ,maixwd `l okle ,zendad lk z`àìc éàä©§Ÿ
eäðéáø÷àmeyn,ïéìëBà déì úéìcmei siqedl dvexy meyn `le ©§§¦§§¥¥§¦

.'siqez la' lr xaer recne ,daxwdl
:`xnbd zvxznàëéøö àì,eixac z` xnel `a` iax jxved `l ± Ÿ§¦¨

ote`a `l`,ïéìëBà déì úéàå ,íBia úeäL àkéàc`linne §¦¨§©§¦¥§¦
eäðéáø÷à àì (àn÷cáî)meia mlek z` aixwd `ly dnn ± ¦¦§©¨Ÿ©§§¦§

,oey`xdeäðéøéiL éøeiL dpéî òîLdzid ezrcy o`kn gken ± §©¦¨©¥©§¦§
ipy bebgl ezpeeke ,dligz dpeeka ipyd meia maixwdle mxiiyl

.'siqez la' lr xaer `ed ixd maixwi m` okle ,mini
:yxtna dcen opgei iaxy ,`a` iax ixacl di`x d`ian `xnbd

àøazñî énð éëäå,`a` iax ixack xazqn jk ±àúà éëcixdy ± §¨¦©¦¦§©§¨§¦¨¨
`aykïéáø,laal l`xyi ux`nøîàmyaøNò Léøôä ,ïðçBé éaø ¨¦¨©©¦¨¨¦§¦¤¤

,Búâéâçì úBîäaeLîç áéø÷îe øæBç ,ïBLàø áBè íBéa Lîç áéø÷ä §¥©£¦¨¦§¦¨¥§¦¥©§¦¨¥
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המשך בעמוכ גיג



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc dbibg(iyiy meil)

eðL àìwx dbibg oaxw miaixwny df oic `ziixaa dpyp `l ± Ÿ¨
,oey`xd meiaàlàk.áéø÷îe øæBç ,øîb ìáà ,øîb àlLzx`ane ¤¨¤Ÿ¨©£¨¨©¥©§¦

:opgei iax ixac z` `xnbdéàîoeyla ezpeek dn ±àîéìéà .'øîb' ©¨©¦¥¨
y ezpeeky xn`p m` ±øîblk aixwdlåéúBðaø÷,oey`xd meia ¨©¨§§¨

dyw ok m`áéø÷î éàîz` aixwd ixd ,minid x`ya aixwi dn ± ©©§¦
.lkdàlàezpeek i`ceøîb àlL[xnbp±],íBiäcer el dzide ¤¨¤Ÿ¨©©

aixwne xfeg epi` okle ,aixwd `le ,oey`xd meia aixwdl zedy
,xg` meiaíBiä øîb ìáà,mlek z` aixwdl witqd `le oey`xd £¨¨©©

df ixdáéø÷îe øæBçopgei iaxy ,gkene .xg` meia x`yd z` ¥©§¦
.aixwne xfeg ,zedy el dzid `ly iptn aixwd `l m`y dcen

äðùî
leki m` ,lbxd ly oey`xd meia aixwd `ly ina zwqer epzpyn

:minid x`ya aixwdlâç àlL éîdbibg inly `iad `ly ±íBéa ¦¤Ÿ¨§
ìâøä ìk úà ââBç ,âç ìL ïBLàøä áBèepaxw z` `iane milyn ± ¨¦¤©¥¤¨¨¤¤

,lbxd zeni x`yn cg` lkaåa s`,âç ìL ïBøçàä áBè íBéepiidc §¨©£¤©
.zxvr ipinyaBúeéøçàa áéiç Bðéà ,âç àìå ìâøä øáòaiig epi` ± ¨©¨¤¤§Ÿ¨¥©¨§©£¨

e .oinelyz cer el oi`e ,e`iadløîàð äæ ìò(eh ` zldw)àì úeòî' ©¤¤¡©§ª¨Ÿ
.'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå ï÷úì ìëeé©¦§Ÿ§¤§Ÿ©§¦¨
:df weqt zx`ane dtiqen dpynd,øîBà àééñðî ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§©§¨¥

äåøòä ìò àaä äæ ,ï÷zäì ìBëé BðéàL úåeòî eäæéàdy` lr ± ¥¤§ª¨¤¥¨§¦¨¥¤©¨©¨¤§¨
,eilr dxeq`däpnî ãéìBäåoa,øæîîmileqt `iady oeik §¦¦¤¨©§¥

elit` wgnp eper oi` okle ,e`hgl oexkfl el md ixde ,l`xyil
ixdy ,weqtd wqer dfa `weece .daeyzaøîàz íàweqtdy ¦Ÿ©

wqer,ìæBâå áðBâaixd ,owzl leki epi` recnBøéæçäì àeä ìBëé± §¥§¥¨§©£¦
,dlifbde daipbd inc z` xifgdlï÷úéå.e`hg z` ¦©¥

øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø,df weqt lréîì àlà ,'úåeòî' ïéøB÷ ïéà ©¦¦§¤©¥¥¦§ª¨¤¨§¦
äæ éàå ,úåeòúðå älçúa ïweúî äéäLdligza owezn didy `ed ¤¨¨§¨¦§¦¨§¦§©¥§¥¤

,zeerzpe.äøBzä ïî LøBtä íëç ãéîìz äæ¤©§¦¨¨©¥¦©¨

àøîâ
:`xnbd zl`ey .dpynd oicl xewnd z` zxxan `xnbdéðäðî§¨¨¥

éléîbg ly zepaxwd z` milydl xyt`y ,df oic epcnl okidn ± ¦¥
.zxvr ipinya elit` ,zekeqd

:`xnbd daiyn,ìàòîLé éaø íeMî ïðçBé éaø øîàcnlp df oic ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¨¥
y ,dey dxifbaçñt ìL éòéáLa 'úøöò' øîàð(g fh mixac),øîàðå ¤¡©£¤¤¦§¦¦¤¤©§¤¡©

âç ìL éðéîLa 'úøöò'zekeqd(el bk `xwie)lr df micnln md ixde , £¤¤¦§¦¦¤©
,dfïläl äîbgd ini x`yk `ed gqt ly iriayy myk ±ìoipr ©§©¨§

ïàk óà ,ïéîeìLzzekeqd bg ini x`yk epic ,zxvr ipinya mb ± ©§¦©¨
ìoipr.ïéîeìLz §©§¦

:ef dey dxifb xe`iaa `xnbd dkiynnäðôeîodny zeaizd ± §¤
.dyxcl zexzeine zeiept zeidl zekixv ,ef dey dxifb zyxcp

äðôeî åàì éàc,zeiept opi` m`y ±Cøôéîì àkéàjextl xyt` ± §¦¨§¤¦¨§¦§©
ixdy ,dey dxifbd z`÷eìç Bðéà ïkL ,çñt ìL éòéáMl äî©©§¦¦¤¤©¤¥¥¨

åéðôlMîxyt` okle ,eiptly gqtd ini x`yl epia welig oi` ± ¦¤§¨¨
y oipne ,gqtd zepaxw z` ea milydløîàzmb jkâç ìL éðéîMa Ÿ©©§¦¦¤©

,zekeqd÷eìçL`edîbgd iniåéðôlLmipiipr iable zepaxw iabl ¤¨¦¤§¨¨
bg ly zepaxwd z` ea milydl xyt` i`y okzie ,mitqep
s` lr mdn yexcl ozip ,zexzein zeaizd m` wxe .zekeqd

.`kxitd
:`xnbd zx`anééàì,zn`a ±äðôeî ééeðôàelld zeaizd ± ¨¦©§¥§¤

,zexzeine zeiept'úøöò' éàî éãkîmyd xe`ia dn ixdy ± ¦§¦©£¤¤
`edy ,'zxvr'äëàìî úéiNòa øeöò,dk`ln ea zeyrl xeq`y ± ¨©£¦©§¨¨
,dyw ok m`eáéúkäjynda xn`p ixd ±(g fh mixac)äNòú àì' ©§¦Ÿ©£¤

,'äëàìîok m`eéì änì ,àðîçø áúëc 'úøöò'.xn`p dn myl ± §¨¨£¤¤§¨©©£¨¨¨¨¦
dpéî òîL àlàdazkp 'zxvr' dlindy ,o`kn gikedl yi ± ¤¨§©¦¨

ééeðôàì.dey dxifb cenll ick dxziile dzeptl ± §©§¥
:xg` weqtn df oic zcneld `ziixa d`ian `xnbdåd eli`àðz §©¨

`ziixaayàëäî dì éúééî.o`kn df oic cnel ±,àéðúcbga xn`p ©§¥¨¥¨¨§©§¨

zekeqd(`n bk `xwie)íéîé úòáL 'äì âç Búà íúbçå'WcgA 'ebe §©Ÿ¤Ÿ©©¦§©¨¦©Ÿ¤
e ,'Fz` EBgY iriaXdìBëé,'mini zray' xn`py dna yxtl ziid ©§¦¦¨ŸŸ¨

yäòáL ìk CìBäå ââBç àäélka dbibg oaxw `iadl mc` aiigy ± §¥¥§¥¨¦§¨
,bgd ini zrayn meiøîBì ãeîìzmzBge','Búàwxy'BúBà'z` ± ©§©§©Ÿ¤Ÿ

oey`xd meidéàå ,ââBç äzàoi`e ±,ïk íà .äòáL ìk ââBç äzà ©¨¥§¦©¨¥¨¦§¨¦¥
,'äòáL' øîàð änì`l` ,oey`xd meia wx `ed aeigd ixd ¨¨¤¡©¦§¨

ïéîeìLúìmilydl leki ,oey`xd meia aixwd `l m`y cnll ± §©§¦
.minid zray lka aixwdleâç àì íàL ïépîeaïBLàøä áBè íBé ¦©¦¤¦Ÿ¨¨¦

âç ìL,zekeqdå ìâøä ìk úà CìBäå ââBçLa mb,ïBøçàä áBè íBé ¤©¤¥§¥¤¨¨¤¤§¨©£
,zxvr ipiny epiidc,'Búà ebçz éòéáMä Lãça' øîBì ãeîìz©§©©Ÿ¤©§¦¦¨ŸŸ

ipinya mb ,iriayd ycegay bgd inin mei lka begl lekiy
,l`eye `pzd siqene .zxvréàn jk miyxec m` ±Lãça' ¦©Ÿ¤

ìBëé ,'éòéáMäyCìBäå ââBç àäélk,Blek Lãçä,bgd ixg` s` ©§¦¦¨§¥¥§¥©Ÿ¤
øîBì ãeîìzEBgY iriaXd WcgA'ââBç äzà BúBà ,'Búàbga ± ©§©©Ÿ¤©§¦¦¨ŸŸ©¨¥

,dbibg oaxw `ian dz` iriayd ycegayéàåoi`e ±ââBç äzà §¦©¨¥
n iriayd ycegaBì äöeç.bgd xary xg`l ,bgl uegn ± ¨

x`ya milyn ,oey`x aeh meia aixwd `ly iny ,dpyna epipy
:`xnbd zxxan .bgd iniïéîeìLz éàîeoica xe`iad dn ± ©©§¦
:xaca ewlgp .df oinelyz,øîà ïðçBé éaøwx `ed aeigd xwir ©¦¨¨¨©

wx md bgd ini x`ye ,oey`xd meiaéaøå .ïBLàøì ïéîeìLz©§¦¨¦§©¦
,øîà àéòLBàmd minid lk,äæì äæ ïéîeìLzmei lkay epiidc ©§¨¨©©§¦¤¨¤

minia aixwd `l m` aixwdl envr ipta aeig yi bgd inin
aixwdl leki didy mei eze`l minelyz md minid x`ye ,eiptly

.aixwd `le ea
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîdaiyn .dkldl mdipia lcadd dn ± ©¥©§

:`xnbd,àøéæ éaø øîàdidy inaíBéa øbéçdïBLàødide ,bgd ly ¨©©¦¥¨¦¥©¦
,dii`xd on xehtèMtúðå`txzd ±íBéad,éðLdfaeäééðéa àkéà §¦§©¥©¥¦¦¨¥©§

y .zehiyd oia lcad yi ±øîà ïðçBé éaøbgd ini lkyïéîeìLz ©¦¨¨¨©©§¦
ïBLàøìe ,oey`xa `l` epi` aeigd xwire ,mdïBLàøa éæç àìc ïåék ¨¦¥¨§Ÿ£¦¨¦

`linn ,xbig did ixdy ,oey`xd meia aixwdl ie`x did `ly ±
éðMa éæç àì,minid x`yae ipyd meia mb aixwdl ie`x epi` ± Ÿ£¦©¥¦

.'oinelyz' ea jiiy `l ,xwira aiigzp `ly oeikyàéòLBà éaøå§©¦©§¨
øîàminid lky,äæì äæ ïéîeìLz,envr cvn aeig yi mei lkae ¨©©§¦¤¨¤
okle,ïBLàøa éæç àìc áb ìò óàmewn lkn,éðMa éæçixdy ©©©§Ÿ£¦¨¦£¦©¥¦

.aixwdl ipyd meia aiigzne ,`txzd
`iadl ie`x did `ly iny ,opgei iax ixac lr dywn `xnbd

:oinelyza aiigzn epi` ,aeigd meia oaxwéîeike ±ïðçBé éaø øîà ¦¨©©¦¨¨
éëä,jk ±äi÷æç øîàäådray xteqy epicy ,`nhpy xifp iabl ¨¦§¨¨©¦§¦¨

zepnl ligzne ,eizepaxw z` `ian ipinyd meiae ,ezxdhl mini
e xfg xifpd m`y ,dligzn ezexifp ini z`àîèðaeyíBia,ipinyd ¦§¨©

àéáî`nhpe xfg m` la` .`nhpy dipyd d`nehd lr sqep oaxw ¥¦
äìéla,ipinyd meid iptlyàéáî Bðéà,ef d`neh lr sqep oaxw ©©§¨¥¥¦

.ze`nehd izy lr cg` oaxw `ian `l`óà ,øîà ïðçBé éaøåm` §©¦¨¨¨©©
`nhpe xfgäìéla,ipinyd meid iptlyénðf` mb ±àéáîoaxw ©©§¨©¦¥¦

xifpdy s`e .cg` oaxwa `vei epi`e ,dipyd d`nehd lr sqep
did `le `nh did ef dryae ,ipinyd meia wx oaxwa aiigzn
.xdhiy xg`l oaxwd z` `iadl aiig mewn lkn ,aixwdl ie`x
oaxwd z` aixwdl leki did `ly in mby ,opgei iax xaeqy ixd
,aixwdl lkeiyk oinelyz el yi mewn lkn ,ea aiigzdy drya
epi`y ,ipy meia hytzpe oey`xd meia xbigl df oia weligd dne

.opgei iaxl oinelyza aiig
:`xnbd zvxznäàîeè éðàL ,äéîøé éaø øîàxifpa oicd dpey ± ¨©©¦¦§§¨©¦§¨

ep`vn ixdy ,`nh didy zngn aixwdl leki did `lydì Léc§¥¨
[d`nehl±],éðL çñôa ïéîeìLzdid `le gqta `nh didy iny ©§¦§¤©¥¦

d`nehdy gkene ,ipy gqta eaixwn ,gqt oaxw aixwdl leki
xifpa okle ,eze` dgec wx `l` ,aeigd z` ixnbl zlhan dpi`

xnbl xeht xbig la` .oinelyz yi `nh didyokle ,dii`xd on i
.oinelyz ea mikiiy `l
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oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtohw cren

åðù àì.meid xnb `ly `l` ,xzei `le bbeg dz` eze` :onwl `ipzc `d -øîâ ìáà
íåéä.yixtdy zebibg lk aixwdl zedy el did `le -äðùîâç àìù éî`ly -

.bg ly oey`xd meia ezbibg `iadâç ìù ïåøçàä áåè íåéås`e .zxvr ipiny bbeg -

.oey`xl oinelyz ied - `ed envr ipta lbxc ab lrøæîî ãéìåäåoileqt `iady -

oiwgnp eizeper oi` jkitl ,oexkf `die ,l`xyia

.daeyzaøéæçäì ìåëéezlfbe ezaipb inc -

.milralï÷úéå.`hgd on owezn `die -úååòî
.lwlewn -àøîâéìéî éðäðîaeh meic -

bgd zepaxwl oinelyz zekeqd bg ly oexg`d

.micigilçñô ìù éòéáùá úøöòlk" zyxta -

meiae zevn lk`z mini zyy" - "xekad

.(fh mixac) "zxvr iriaydìù éòéáùì äî
çñôwelg epi` ixdy ,oey`xl oinelyz -

oiprl eiptlyn welg zxvr ipiny - eiptlyn

.a"yw x"ftäðôåîef dey dxifb dkixve -

lkc .icin dilr opikxt `l ezc ,dpten `dzy

.oiaiyn oi`e oicinl dpten dey dxifbééàì-

.zn`aäëàìî äùòú àì áéúë àä`edda -

,jidl` 'dl zxvr iriayd meiae" diteb `xw

."dk`ln dyrz `làëäî äì éúééî àðúå-

lirl opixn`ck dl xnbc opgei 'xc meyn

.`pyil i`d `kd hwp ,`ed `xen`äòáù ìë-

.meie mei lkéòéáùä ùãçábgd ini lk -

.iriayd ycga xen`dìë êìåäå ââåç àäé ìåëé
ùãçäm` ,bgd inelyzl dvxiy mei dfi` -

.bga aixwd `låúåà øîåì ãåîìúditiqa -

.dia aizk "eze`" ixz ,`xwcïéîåìùú éàî-

.oinelyz od cvikïåùàøì ïéîåìùú ïìåë-

aizkc ,oleka xwir aezkd dyr cg` mei ixdy

.el oinelyz dyr eixg`lye ,"eze`"ïìåë
äæì äæ ïéîåìùúezaeg oi`y mda mei jl oi` -

,eiptly minia d`xp `ly inl envra ea dielz

,dicicl xwir `iadl d`xp `edy oey`x mei

.el oinelyz eixg`ly einieøâéçie`x epi` -

.oizipzna opixn`ck ,ze`xilíåéá àîèð-

lr cg` oaxw `ian xifp :opz (`,h) zezixka

,ipiny meia `nhp :diwfg xn`e .daxd ze`neh

oipn ligzdle zepaxw `iadl ie`x `edy

enk ,oilha d`neh mcew dpny minie ,eizexifp

ipy e` mixez izy `iai ipinyd meiae" :'`py

minide 'ebe exfp ini lk 'dl xifde 'ebe ipa

.(e xacna) "exfp `nh ik elti mipey`xdàéáî
aiigzp xaky ,zipyd d`nehd lr oaxw -

ef ixde - dipy dligzde ,d`nehd oaxwa

epi` - ipiny lila `nhp la` .zxg` d`neh

`l` `iand`nehn `vi `lc oeikc ,cg` oaxw

dilr `iadl die`x `idy dryl dpey`xd

el oi`e ,oey`xd oaxwa aiigzp `l - oaxw

.oinelyzøîà ïðçåé éáøålahe li`ed -

aiigzp eyny aixrde dpey`x ez`nehl

.oaxwl ie`x dlil oi`y it lr s`e ,oaxwa

el yi - oaxwl ie`x `lc ab lr s` :`nl`

.oinelyzäàîåè éðàùiptn dgcpd oaxw -

ab lr s`e ,oinelyz el yi jkitle ,d`nehd

.`iadl d`xp `lcïéîåìùú äì ùéå ìéàåä-

d`xp `ly in ixdy .ipy gqta el` oebk

xac iptn dgcpd la` .oinelyz el yi oey`xa

.`iadl d`xp ok m` `l` ,oinelyz el epivn `l - xg`'åë øîàã ïàîì àçéðä.(`,bv) "`nh didy in" wxta migqt zkqna `id `zbelt -
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olfbe-.eiptl eicr oi`

øîàðxyr dyng xn`p :l`rnyi 'x mya opgei 'x dl sili inlyexiae - gqta zxvr

s` ,oey`xl oinelyz oexg` aeh mei] oldl dn ,bga xyr dyng xn`pe gqta

`kil eze .[oey`xl oinelyz oexg` h"i o`k

y cenlza jixtck jxtinldey dxfb `dc ,epl

(`,fk) "oyid" wxta dkeqa dpin opitlick ,dxenb

yixc `irye` iax mya `xtq xa dcedi ,cere -

ike "mini zray 'dl bg eze` mzebge" :mzd

zay `vi ,`l` !md dpny `lde ?md dray

[mdn]-epcnl o`kn ike :ira iqei 'x .dray ixd

aizd xg` mewnn `lde ?zay dgec dbibg oi`y

,ok gqta s` :`ipzde :`xtq axc ieg` opgei iax

lgy jnvr rbd ,[dyy] ixd zay odn `v dzrn

[mini ipy mdn `v] zaya oexg`e oey`x h"i-

'x mya `xtq xa dcedi `z` .dyy o`k ixd

`v "mini zray 'dl bg eze` mzebge" :`irye`

,zay dgec dbibg oi`y epcnl xaky zay odn

"edebgz" xnel cenlz dne-aeh mei zeaxl

zeyxc oze` lke .oey`xl oinelyzl oexg`d

(a,r migqt) "mixac el`" wxta j` .o`ka opi`

`idd dlr jixte ,`xtq dcedic `iddl iziin

o`k ixd zaya oexg`de oey`xd aeh mei lgc

."edebgz" iziin `le ,dyy

ïéîåìùú(`,fi) onwlc `idde - dfl df

zereayd bgl oinelyz opitlic
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.`ed xenb legc oeik dfl df oinelyz
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,ipya xbge oey`xa heyt did m` :oeir

oey`xa `inx dilr `aeigc oeik ,opixn` in-ez

e` ,ifg `l `zydc ab lr s` ,dipin rwt `l

e`l `irye` 'xl dfl df oinelyzc oeik :`nlc

`ed `aeig xa e`l `zydc oeik ,edine ?aiigin-

ied `l d`iaa epi`e li`ed ,dil iziin ivn `l

.d`ada

àîèð.i`w `nhpy xifp iab - `ian meia

xa iqei 'xe iax ibilt `l ok lrc

`vi oky ,ipinya `nhpa (`,gi xifp) dcedi

,ipiny lila la` .oaxw `iadl die`xd dryl

oaxwl ifg `lc-hwpc dcedi xa iqei iaxe .`l

iriaya `nhp-,`ed oaxw z`ad meyn e`l

.iriaya ze`neh dnk dil aiygc `l`

éðàùgqta oinelyz dl yie li`ed d`neh

`xiaq ok m` :ixenl dyw did - ipy

oey`x meia `nhp opgei 'xl dilipya ifge-

oizlikn yix lirl `nil ok m` ,dbibg iziin
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oiaiigרלב lkda cenr h sc ± oey`x wxtohw cren
åîöò éðôá ìâø øîàã ïàîì àìàli`eda opgei iax ly enrh zelzl jl oi` eiykre -

.ipyl oinelyz d`nehl yieïðçåé 'ø øáñ÷aixwdl elil ribdy ina onf oexqg oi` -

meia xbg la` `iadln eakrn dlildy `l` ,oaxwa `ed aiiegn jkld ,xgn eizepaxw

.oinelyz eilr el oi` jkitl dii`x zaeg mey eilr oi` oey`xïðçåé 'ø øîà éîåoi` -

zg` d`x :opgei 'x xn`de ,onf xqegn dlil

lahe ehtynk miiwp dray xtqy af .dlila

mizye dlila zg` d`xe xfge ,eyny aixrde

.xgnlàéáîcal ,ef dipy d`neh lr oaxw -

ipy `iaie .dpey`xd lr `iaiy oaxwd on

cr dipyd d`x `le li`ed ,xdhiyk zepaxw

el yi - oaxw `iadl die`x `idy dryl `viy

it lr s` ,`iai dipyd lr s`e .oinelyz

`l - dpey`xd oaxw onf jeza dzligzy

z` sqei ax yxite .`id d`neh `cg opixn`

dpey`x dii`xdy itl ,zezixk zkqna mrhd

jpi` ifg ike ,`nlra ixwk `l` dpi` af ly

it lr s` ,inp `kd .ediicda ztxhvn - xgnl

ik ,oey`x oaxw jeza dpey`x dii`x dzidy

.ediicda oitxhvn - xgnl jpi` ifg xcdéàå
ïîæ øñåçî ïéà äìéì êúòã à÷ìñd`x elit` -

,oey`x onfn `vi xak - df dlila ozyly

dlil dil `xiaqc e`l i` .od zeaif izye

`ied - dlila mizy d`x m` jkld ,onf xqegn

.`zkix` daif dlïðçåé 'ø øîà éë- `idd -

la` ,dxn` onf xqegn dlil xne`d ixacl

dlila olek d`x elit` dil `xiaq dicicl

.`ianàèéùô øîåàä éøáãìzxn` i` -

dia opirny` - xn`w diytpc `nrh `nlya

ixacl i` `l` .onf xqegn dlil `xiaqc

?da opirny` i`n - xn`w 'ek xne`dåäî
àùéù áøã àúô÷úàë àîéúãsiwz`c -

,xacd lr sqei ax ozpy mrhd lr zezixka

dii`x `dc ,rcz .dlrnl izyxity enk
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,ediicda oitxhvn - izxz ifg xcdinp `kd

- mzd ?inc in :`yiy ax dl siwzne .`py `l
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åàzeyx xn`c o`nl elit`e .daeg ziaxr zltz xn`c o`nk `iz` - ziaxr ly dltz

-ici lr `l m` ,dlhal epl oi` mpga

"xgyd zltz"c `idd rnyn oke ,zvw qpe`

lltzn ziaxr lltzd `le gky :(`,ek zekxa)

xikfd `le gky m` (a,l my) oke mizy zixgy

dlila yceg y`x ly-itl ,eze` oixifgn oi`

oiycwn `d .dlila ycgd oiycwn oi`y-

e` zeyx xn`c o`nl oia llk wlgn `le ,oixifgn

o`n `kilc rnync ,daeg xn`c o`nl oia

dipiinid dil `xy i` :(a,h) zayc `idde .biltc

ezhnl dlr i` :inlyexia oke ,dil opigxhn `l

cxi `l-zekld yxitk `le .zvw qpe` epiid

i` ,zeyx xn`c o`nl s`c eyxity ,zelecb

daeg dilr diey-inc ,`zil `de .daegk `ied

zelil x`ya lltzd xaky ikda opiwqr `l-

dlil dze`a daeg dilr diey miyxtn epiid m`e

-ycg y`x lltzd `le drhc `idd okzi

exn`c `idd iz`ade ,izkx`d zekxaae .dlila

.ziaxr ly zxhet dlirp zltzc (a,ft `nei)

øáepiide ,did xby miyxtn yi - lldl id id¥

oke .onya `"d sqezpy dxye mdxa` oa

.`"d dler `xnbd dlekc ba ba

àæøáë`xwirn :el dnece .drevx - `wneq

`nw `aa) `fxa` `zyde `kyn

dizxal `zeipr i`i :yi dax ziy`xaae - (a,eq

.`xeig `iqeql `zwneq `zwxrk awric

ïàë`wiqtc `pyil rnyn - diept ezeg`a

hwpcn ,zezixk iaiign xfnn yic ,dil

oernyk epiide .zeixr x`y lkn ith ezeg`

oiir] .(gq) (xne`d wxta oiyecwa) ipnizd

.[a,cr oiyecw
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ìâø éðL øîàc ïàîì àlà .àeä ïBLàøc ïéîeìLz éðL¥¦©§¦§¦¤¨§©§¨©¥¦¤¤
àeä Bîöò éðôa¯áø øîà àlà ?øîéîì àkéà éàî ¦§¥©§©¦¨§¥©¤¨¨©©

éîe .ïîæ øqeçî Bðéà äìéì ïðçBé éaø øáñ÷ :àttøîà ©¨¨¨©©¦¨¨©§¨¥§©§©¦¨©
äìéla úçà äàø :ïðçBé éaø øîàäå ?éëä ïðçBé éaø©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨¨¨©©©©§¨

íBia íézLe¯íBia úçàå äìéla íézL ,àéáî¯Bðéà §©¦©¥¦§©¦©©§¨§©©©¥
éàå .àéáîBðéà äìéì ïðçBé éaø øáñ÷ Cúòc à÷ìñ ¥¦§¦¨§¨©£¨¨¨©©¦¨¨©§¨¥

!àéáî íBia úçàå äìéla íézL eléôà ,ïîæ øqeçî§©§©£¦§©¦©©§¨§©©©¥¦
ékéaø øîà÷ïðçBé¯.ïîæ øqeçî äìéì øîBàä éøáãì ¦¨¨©©¦¨¨§¦§¥¨¥©§¨§©§©

äìéla úçàå íBia íézL !àèéLt ?øîBàä éøáãì§¦§¥¨¥§¦¨§©¦©§©©©©§¨
àðéîà Cúòc à÷ìñ ,déì àëéøèöààzô÷zàkáøc ¦§§¦¨¥¨§¨©£¨¨¦¨§©§©§¨§©

éãéà áøc déøa àLéL¯áøãk ïì òîLî à÷ ¥¨§¥§©¦¦¨©§©¨¦§©
äæ ìòå ,Búeéøçàa áéiç Bðéà âç àìå ìâøä øáò.óñBé¥¨©¨¤¤§Ÿ©¥©¨§©£¨§©¤
ìëeé àì ïBøñçå ïB÷úì ìëeé àì úåeòî" øîàð¤¡©§¨Ÿ©¦§§¤§Ÿ©
éàä :ìläì éä éä øa déì øîà ."úBðnéäì§¦¨£©¥©¥¥§¦¥©

?"úBðnéäì"eäeðnL äæ àlà !déì éòaéî úBàìnäì §¦¨§¦¨§¦¨¥¥¤¨¤¤¨
øáãì åéøéáçäåöîéîð àéðz .ïänò äðîð àì àeäå £¥¨¦§©¦§¨§Ÿ¦§¨¦¨¤©§¨©¦

"ïB÷úì ìëeé àì úåeòî" :éëä¯ìhéaL äæúàéø÷ ¨¦§¨Ÿ©¦§¤¤¦¥§¦©
Bà ,úéáøò ìL òîL úàéø÷ Bà ,úéøçL ìL òîL§©¤©£¦§¦©§©¤©§¦
,úéáøò ìL älôz Bà ,úéøçL ìL älôz ìhéaL¤¦¥§¦¨¤©£¦§¦¨¤©§¦

àì ïBøñçå""úBðnéäì ìëeé¯øáãì åéøéáç eðîpL äæ §¤§Ÿ©§¦¨¤¤¦§£¥¨¦§©
:ìläì éä éä øa déì øîà .ïänò äðîð àì àeäå äåöî¦§¨§Ÿ¦§¨¦¨¤£©¥©¥¥§¦¥
ïéa òLøì ÷écö ïéa íúéàøe ízáLå" :áéúëc éàî©¦§¦§©§¤§¦¤¥©¦¨¨¨¥

àì øLàì íéäìà ãáBò,"Bãáòeðééä "÷écö" eðééä ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨©§©¦©§
!"Bãáò àì øLà" eðééä "òLø" eðééä ,"íéäìà ãáBò"¥¡Ÿ¦©§¨¨©§£¤Ÿ£¨

"Bãáò àì"å "Bãáò" :déì øîà¯éøeîb é÷écö eäééåøz £©¥£¨§Ÿ£¨©§©§©¦¥§¥
ì íéîòt äàî B÷øt äðBL äîBc Bðéàå .eäðéðãç íeMîe :déì øîà .ãçàå äàî B÷øt äðBL ¦§§¥¤¤¦§¥¨§¨¦§¤¦§¥¨§¤¨£©¥¦©

éñøt äøNò :ïéønç ìL ÷eLî ãîìe àö ,ïéà :déì øîà ?"Bãáò àì" déì éø÷ àðîéæ¯,àæeæa ¦§¨¨¥¥Ÿ£¨£©¥¦¥§©¦¤©¨¦£¨¨©§¥§¨
éñøt øNò ãç¯éä øáì eäiìà déì øîà .éæeæ éøúaéäåáéúëc éàî :øæòìà éaøì dì éøîà ©£©©§¥¦§¥¥£©¥¥¦¨§©¥¥§¨§¦¨§©¦¤§¨¨©¦§¦

äpä"ézôøöàìå Eóñëáézøça"éðBò øeëa E¯úBcî ìk ìò àeä Ceøa LBãwä øæçL ãnìî ¦¥§©§¦§Ÿ§¨¤§©§¦§¦§©¥¤¨©©¨¨©¨¦
éøîàc eðééä ,óñBé áø àîéúéàå ìàeîL øîà .úeiðò àlà àöî àìå ,ìàøNéì ïzéì úBáBè¦¥§¦§¨¥§Ÿ¨¨¤¨£¦£©§¥§¦¥¨©¥©§§¨§¦

:éLðéàäàéà÷neñ àæøa ék éàãeäéì àúeiðò:øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø" .àøeéç àéñeñì ¡¨¥¨¨£¦¨¦¨¥¦©§¨¨¨§§¨¦¨¨©¦¦§¤§©§¨¥
éà"ïB÷úì ìëeé àì úåeòî" àeä äæ¯"'åëå øæîî äpnî ãéìBäå äåøòä ìò àaä äæãéìBä . ¥¤§¨Ÿ©¦§¤©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨©§¥¦
¯ãéìBä àì ,ïéà¯íãà áðBb :øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø ,àéðz àäå ?àì¯øéæçiL øLôà ¦Ÿ¦¨§¨©§¨©¦¦§¤§©§¨¥¥¨¨¤§¨¤©£¦

íãà ìæBb ,ïwúéå Báðb¯aä ìáà ,ïwúéå Bìæb øéæçiL øLôàdìòáì døñàå Léà úLà ìò à §¥¦©¥¥¨¨¤§¨¤©£¦§¥¦©¥£¨©¨©¥¤¦©£¨¨§©§¨
¯" øîBà ïéà :øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø .Bì Cìäå íìBòä ïî ãøèðeøwa."øéæç eøwa" ,"ìîb ¦§©¦¨¨§¨©©¦¦§¤©¥¥¥©§¨¨©§£¦

äæ éàå ."äìè eøwa" :àlà¯:øîà Lé÷ì ïa äãeäé éaø .äøBzä ïî LøétL íëç ãéîìz äæ ¤¨©§¨¤§¥¤¤©§¦¨¨¤¥©¦©¨©¦§¨¤¨¦¨©
ìkøBtök" :øîBà áeúkä åéìò äøBzä ïî LøétL íëç ãéîìzúããBðïîdp÷Léà ïkããBð ¨©§¦¨¨¤¥©¦©¨¨¨©¨¥§¦¤¤¦¦§¥¦¥

ék ìåò éa íëéúBáà eàön äî" :øîBàå ,"BîB÷nîe÷çøïàk ;àéL÷ àì !?"éìòî¯BúBçàa ¦§§¥©¨§£¥¤¦¨¤¦¨£¥¨¨¨©§¨¨©£
ïàk ,äéeðt¯ïàk ;àéL÷ àìå ,Léà úLàa àäå àä :àîéà úéòa éàå .Léà úLàa §¨¨§¥¤¦§¦¨¥¥¨¨§¨§¥¤¦§¨©§¨¨
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc dbibg(iyiy meil)

c ïéîeìLz éðLgqtøîàc ïàîì àlà .àeä ïBLàøgqtéðôa ìâø éðL ¥¦©§¦§¦¤¨§©§¨©¥¦¤¤¦§¥
,àeä Bîöò,oinelyz d`neha ep`vn `l ,oey`xl oinelyz epi`e ©§

ok m`e ,dinxi iax ixack uxzl xyt` i`eøîéîì àkéà éàî± ©¦¨§¥©
.opgei iax ixac z` uxzp cvik

:opgei iax ixaca dxizqd lr xg` uexiz `xnbd zvxznàlà¤¨
ïîæ øqeçî Bðéà äìéì ,ïðçBé éaø øáñ÷ ,àtt áø øîàdlild ± ¨©©¨¨¨¨©©¦¨¨©§¨¥§©§¨

onf ribd `l oiicry aygp epi` ,oaxwd zaxwd mei iptly
meyn wxe ,eaixwdl aiigzd xaky aygp `l` ,daxwdd
xifp okle .xgnl zekgl jixv dlila dleqt zepaxwd zceary
aiigzd xaky oeiky ,sqep oaxwa aiig ipiny lila `nhpy
,d`nehd onf mlypy ixd ,dlild zligza eizepaxw zaxwda
aiigzd `l oey`xa xbig didy in la` .dycg zexifp dligzde

.oinelyz ea oi` okle ,oaxwa llk
:`tt ax ly evexiz lr `xnbd dywnéîeike ±éëä ïðçBé éaø øîà ¦¨©©¦¨¨¨¦

,onf xqegn epi` dlily ,jk ±ïðçBé éaø øîàäåxtqy af iabl §¨¨©©¦¨¨
iadl eilre ,eyny aixrde lahe miiwp draymeia oaxw `

m`y ,ipinydäàødii`x aeyäìéla úçà,ipinyd meid iptly ¨¨©©©©§¨
íézLezetqep zei`x izye ±íBia,ipinydàéáîlr sqep oaxw §©¦©¥¦

zeaygp ody meyn ,zei`x yly d`xy af lkk ,elld zei`xd
d`x m` la` .dycg d`nehlíézLzei`x izy ±äìélaiptly §©¦©©§¨

,ipinyd meidådii`xíBia úçà,zxgnlyàéáî Bðéà,sqep oaxw §©©©¥¥¦
,dycg daif zeaygp opi` dlila d`xy zei`xd izyy meyn

:`xnbd dgikene .dpey`xd daifl jynd `l`Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨
cïðçBé éaø øáñ÷y,ïîæ øqeçî Bðéà äìéìok m`eléôàd`x m` ¨¨©©¦¨¨©§¨¥§©§¨£¦

,íBia úçàå äìéla íézLy oicd zeidl jixvàéáî,sqep oaxw §©¦©©§¨§©©©¥¦
aiigzd xaky ,dpey`xd daifdn `vi dlild zligza xak ixdy
gxkda `l` .dycg d`neh od elld zei`xd izye ,oaxwa dilr
daifdn `vi `l oiicre ,onf xqegn dlily xaeq opgei iaxy
zei`xd izy okle ,oaxwa dilr aiigzd `l ixdy ,dpey`xd

.dpey`xd d`nehl jyndk zeaygp elld
:`xnbd zvxznøîà÷ ékxn`yk ±ïðçBé éaøoipra el` mixac ¦¨¨©©¦¨¨

mxn` ,aféøáãìzrcl ±,ïîæ øqeçî äìéì øîBàäenvr `ed j` §¦§¥¨¥©§¨§©§¨
dlila yelyd lk z` d`x elit`e ,onf xqegn epi` dlily xaeq

.sqep oaxw `ian
wx z`f xn` opgei iax m` :`xnbd ddnzøîBàä éøáãìdlil §¦§¥¨¥

ok m` ,onf xqegnàèéLtzeaiign opi` dlila d`xy zei`xdy §¦¨
.opgei iax eprinyd dne ,sqep oaxwa

d`xa :`xnbd zvxzn,äìéla úçàå íBia íézLdfaàëéøèöà §©¦©§©©©©§¨¦§§¦¨
déì.sqep oaxwa aiigzny eprinydl opgei iax jxved ±à÷ìñ ¥¨§¨

àðéîà Czòce ,aiig epi`yàzô÷zàë[`iyewd enk-]àLéL áøc ©§¨£¦¨§©§©§¨§©¦¨
éãéà áøc déøazezixk zkqna(.g)dii`xd ixd ,dywdy , §¥§©¦¦

oeik ,dycg d`neha eaiigl ie`xd onfa dzid `l dpey`xd
icin `vi `le ,dpey`xd daifd lr oaxwa aiigzd `l oiicry
.zexg`d mizyl ef dii`x ztxhvn cvike ,dpey`xd d`nehd

ïì òîLî à÷opgei iax eprinyd okl ±ãkixaóñBé áø,`xnba my ¨©§©¨§¦©¥
.ztxhvn `id ok it lr s`y

:dpyna epipyøîàð äæ ìòå ,Búeéøçàa áéiç Bðéà ,âç àìå ìâøä øáò̈©¨¤¤§Ÿ¨¥©¨§©£¨§©¤¤¡©
(eh ` zldw).'úBðnäì ìëeé àì ïBøñçå ï÷úì ìëeé àì úeòî'§ª¨Ÿ©¦§Ÿ§¤§Ÿ©§¦¨

:`xnbd zl`ey .df weqt ly exe`iaa dpc `xnbdøa déì øîà̈©¥©
éàä ,ìläì éä éäly ef daiz ±déì éòaéî 'úBàìnäì' ,'úBðnäì'± ¥¥§¦¥©§¦¨§¦¨§¦¨¥¥

devn xqigy iny epiidc ,'ze`lndl' xnel aezkd did jixv
znlyd lr ixdy ,oexqgd eze` z` `lnl lkei `l aey zg`

.'ielin' oeyl `l` 'iepin' oeyl zltep oi` oexqg
:`xnbd daiyn,àlàiabl xen` df weqteäepnL äæede`xwy ± ¤¨¤¤¦

ì åéøéáçmdnr zeyräðîð àì àeäå ,äåöî øáãjld `l ±,ïänò £¥¨©§©¦§¨§Ÿ¦§¨¦¨¤
,mdnr zepnidl lkei `l aeye ,oipn eze`n envr xqigy `vnp

.devnd z` eyr xaky xg`n
éëä énð àéðz,df uexizk `ziixaa ok epipy ±ìëeé àì úeòî' ©§¨©¦¨¦§ª¨Ÿ©

äæ ,'ï÷úìinìL òîL úàéø÷ Bà úéøçL ìL òîL úàéø÷ ìhaL ¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©¤©£¦§¦©§©¤
ìL älôz Bà úéøçL ìL älôz ìhéaL Bà ,úéáøòïBøñçå' .úéáøò ©§¦¤¦¥§¦¨¤©£¦§¦¨¤©§¦§¤§

äæ ,'úBðnäì ìëeé àìinäðîð àì àeäå ,äåöî øáãì åéøéáç eðîpL Ÿ©§¦¨¤¤¦§£¥¨¦§©¦§¨§Ÿ¦§¨

.ïänò¦¨¤
:id id xa ea dywzdy sqep weqt d`ian `xnbdéä øa déì øîà̈©¥©¥

áéúëc éàî ,ìläì éäaezkd yexit edn ±(gi b ik`ln)ízáLå' ¥§¦¥©¦§¦§©§¤
,'Bãáò àì øLàì íéäìà ãáò ïéa ,òLøì ÷écö ïéa íúéàøeixd §¦¤¥©¦§¨¨¥Ÿ¥¡Ÿ¦©£¤Ÿ£¨

dxe`kl,'íéäìà ãáò' eðééä '÷écö' eðééäoke ,cg` xac mdipyy ©§©¦©§Ÿ¥¡Ÿ¦
,'Bãáò àì øLà' eðééä 'òLø' eðééäiwlg ipy oia lcadd dne ©§¨¨©§£¤Ÿ£¨

.weqtd
déì øîàweqta `xwpy df ,id id xal lldå 'Bãáò'`xwpy df ¨©¥£¨§

xy`'eäðéð éøeîb é÷écö eäééåøz ,'Bãáò àìxaecn mdipya ± Ÿ£¨©§©§©¦¥§¥¦§
,mixenb miwicvaåmle`B÷øt äðBL äîBc Bðéàlr xfegd ± §¥¤¤¦§

ecenlz,íéîòt äàî,'ecar `l xy`' weqta `xwp `edyìäðBL ¥¨§¨¦§¤
ãçàå äàî B÷øts`e ,'midl` car' weqta `xwp `edy ,minrt ¦§¥¨§¤¨

car cg` ixdy ,miey mpi` mewn lkn ,miwicv mdipyy it lr
.exiagn xzei 'd z`

déì øîà,ddinza lldl id id xaàì' déì éø÷ àðîéæ ãç íeMîe ¨©¥¦©¦§¨¨¦¥Ÿ
'Bãáòcg`e d`n dpy `ly ,xiqgdy zg` mrt meyn ike ± £¨

.miwel` caer epi`y `xwp ,minrtdéì øîà,lldïéàjk ok` ± ¨©¥¦
e ,`edïéønç ìL ÷eMî ãîìe àöjiledl mnvr z` mixikynd ¥§©¦¤©¨¦

l mnvr xikydl `ed mbdpny ,mdixeng lr `ynéñøt äøNò£¨¨©§¥
àæeæazkll exkyp m`e ,cg` fef xigna ze`qxt xyr jldnl ± §¨

éñøt øNò ãç,ze`qxt dxyr zg` ±éæeæ éøúa,mifef ipy eabi ± ©£©©§¥¦§¥¥
.letk xkeyd mlyn xzei zg` `qxt xearay ixd

eäiìà déì øîà`iapddì éøîàå ,éä éä øáìxn`y mixne` yie ± ¨©¥¥¦¨§©¥¥§¨§¦¨
jkáéúëc éàî ,øæòìà éaøìaezkd cnln dn ±(i gn diryi)äpä' §©¦¤§¨¨©¦§¦¦¥

ézôøöézøça ,óñëá àìå E,'éðò øeëa E,l`xyil d"awd xn`y §©§¦§Ÿ§¨¤§©§¦§Ÿ¦
`l` ,sqk mitxevy jxck y` ici lr `l la` ,mkizepeer wxn`

,zeipr ici lr mkz` sxv`øæçL ,ãnìîxary ±àeä Ceøa LBãwä §©¥¤¨©©¨¨
úBáBè úBcî ìk ìòickïzéìmze`ìàøNéì,mpwzl liayaàìå ©¨¦¦¥§¦§¨¥§Ÿ

î,úeiðò àlà àöoi` m` ixdy ,'d z`xil md mi`a zeipr jezny ¨¨¤¨£¦
mingx miywan md ,jeql onye yeall cbae lek`l mgl mdl

.d"awdnàîéúéàå ,ìàeîL øîàmya ok mixne`y yie ±,óñBé áø ¨©§¥§¦¥¨©¥
éLðéà éøîàc eðééä,xnel miyp` milibxy edf ±àúeiðò äàé ©§§¨§¦¦§¥¨¨£¦¨

àøeéç àéñeñì à÷îeñ àæøa ék ,éàãeäéì,micedil zeipr dti ± ¦¨¥¦©§¨¨¨§§¨¦¨¨
.oal qeql dnec` drevxk

:dpyna epipyàì úeòî' àeä äæ éà ,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤§©§¨¥¥¤§ª¨Ÿ
.'åëå øæîî äpnî ãéìBäå äåøòä ìò àaä äæ 'ï÷úì ìëeé©¦§Ÿ¤©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨©§¥

:`xnbd dywnïéà ãéìBä,xfnn oa dexrd on ciledyk wx m`d ± ¦¦
m` la` ,'owzl lkei `l zern' `xwp `ed f`ãéìBä àìxfnnàì Ÿ¦Ÿ

,jk `xwpàéðz àäå,`ziixaaáðBb ,øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¤§©§¨¥¥
íãà,apby mc` ±Báðb øéæçiL øLôà[ezaipb±],ïwúéåokeíãà ìæBb ¨¨¤§¨¤©£¦§¥¦©¥¥¨¨

,lfby mc` ±Léà úLà ìò àaä ìáà ,ïwúéå Bìæb øéæçiL øLôà¤§¨¤©£¦§¥¦©¥£¨©¨©¥¤¦
,Bì Cìäå íìBòä ïî ãøèð ,dìòáì døñàåowzl leki epi` ,xnelk ©£¨¨§©£¨¦§©¦¨¨§¨©

.epwzl xyt` i`y xac dyr ixdy ,daeyza eiyrnïBòîL éaø©¦¦§
,øîBà éçBé ïay mykïéàmc`eøwa øîBàewcia ±ìîbe` dfeøwa ¤©¥¥¥©§¨¨©§

øéæç,mzligzn milwlewn md ixdy ,oaxwl mie`x md m` df £¦
àlà,mc` xne` jkäìè eøwaea ltp m` ,oaxwl ie`x `edy ,df ¤¨©§¨¤

leki ezligzn owezn didy mc` wx jk ,lwlwzde men
.'zern' `xwidle lwlwzdläæ éàå,zeerzpe owezn didy `edäæ §¥¤¤

ãéîìz ìk ,øîà Lé÷ì ïa äãeäé éaø .äøBzä ïî LøétL íëç ãéîìz©§¦¨¨¤¥©¦©¨©¦§¨¤¨¦¨©¨©§¦
øîBà áeúkä åéìò ,äøBzä ïî LøétL íëç(g fk ilyn)úããBð øBtök' ¨¨¤¥©¦©¨¨¨©¨¥§¦¤¤

å ,'BîB÷nî ããBð Léà ïk dp÷ ïîcerøîBàaezkd eilr(d a edinxi), ¦¦¨¥¦¥¦§§¥
.'éìòî e÷çø ék ìåò éa íëéúBáà eàön äî'oa oerny iaxly ixd ©¨§£¥¤¦¨¤¦¨£¥¨¨

recne ,'owzl lkei `l zern' `xwp yi` zy` lr `ad mb `iqpn
.xfnn oa dpnn ciledy `weec dpynd dhwp

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìxaecn dpyna ±alr `ay in Ÿ©§¨¨§
BúBçàd,äéeðtepi` xfnn dpnn ciled m` wx okle ,dxq` `ly £§¨

e .epeer owzl lekiïàkxaecn `ziixaa ±alr `ay in,Léà úLà ¨§¥¤¦
dpnn ciled `l m` s` df xac owzl leki epi`e ,dlra lr dxq`e

.xfnn
:sqep uexizàäå àä ,àîéà úéòa éàåodizy `ziixade dpynd ± §¦¨¥¥¨¨§¨

zewqerïàk ,àéL÷ àìå ,Léà úLàadilr `ayk xaecn dpyna ± §¥¤¦§Ÿ©§¨¨
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc dbibg(ycew zay meil)

,ñðBàaxfnn dpnn ciled m` wx okle ,dlra lr zxq`p dpi`y §¤
eli`e ,owzl leki epi`ïàkdilr `ayk xaecn `ziixaa ±ïBöøa ¨§¨

.owzl leki epi` df xeqi`e ,dlra lr zxq`py ,dznkqda ±
:sqep uexizàäå àä ,àîéà úéòaéàåodizy `ziixade dpynd ± §¦¨¥¥¨¨§¨

dilr `ayk zewqerïàk ,àéL÷ àìå ,ñðBàaxaecn `ziixaa ± §¤§Ÿ©§¨¨
,ïäk úLàaeli`e ,qpe`a s` dlra lr zxq`pyïàkdpyna ± §¥¤Ÿ¥¨

xaecn,ìàøNé úLàa.oevxa `l` zxq`p dpi`y §¥¤¦§¨¥
dixkfa xn`p(i g).'íBìL ïéà àaìå àöBiìå':`xnbd zyxecøîà §©¥§©¨¥¨¨©

äëìä øácî íãà àöBiL ïåék ,áøxaere ,dpynd ceniln ±øáãì ©¥¨¤¥¨¨¦§©£¨¨¦§©
àø÷înill ±,`xwnd ce,íBìL Bì ïéà áeLxyt` i`y xg`n ¦§¨¥¨

dn z` zyxtn dpynd wxe ,`xwnd znizqn dkld zexedl
.dxezd dnzqyãeîìzî LøBtä äæ ,øîà ìàeîLeyeniyn ± §¥¨©¤©¥¦©§

xaere ,zeipynd z` mix`and minkgdäðLîìz` qexbl ± §¦§¨
jezn d`xedd oi`y ,dkld z`xeda mely el oi` ,zeipynd
mipeekn odixac oi`y zeipyn dnk yiy ,dpekp dcal dpynd

.cenlzd ipa mevxizeeléôà ,øîà ïðçBé éaøåyxetdì ñ"Mîñ"L §©¦¨¨¨©£¦¦©§©
,mely oi` el mb ,ilaa cenlzl xare inlyexi cenlz cnly ±

.inlyexid cenlzdn wenr `ed ilaad cenlzdy oeik

äðùî
,mitqep mipic dnk oke ,dbibg inly zaxwd oicy x`az epzpyn

ipic :cala fnx jxca `l` ,dxeza yexita exkfp `líéøãð øzéä¤¥§¨¦
eli`k md ixd ,xcpd z` xizdl leki mkgy minkg exn`y dn ±

,øéåàa ïéçøBt,`xwna fnx hrn wx mdl yiy xg`nìò íäì ïéàå §¦¨£¦§¥¨¤©
eëîñiM äîlray dxeza minkgl exqnp `l` ,azkay dxeza ©¤¦§Ÿ

.dt
,úaL úBëìäeúBâéâç,dbibg oaxw zaxwd ipic ±úBìéònäåipic ± ¦§©¨£¦§©§¦

,ycwda lrendíéøøäk íä éøämixd enk ±äøòNa ïéeìzäly £¥¥©£¨¦©§¦§©£¨
meyn ,fnxa zeielzd zekld mda yiy ,y`xdLel` mipiiprïä ¤¥

a miaezkå ,èòeî àø÷îd eli`úBëìäod `xwndn zecnlpd ¦§¨¨§£¨
.úBaeøî§

eli`eïéðécä,zepenn ipic ±åzekldúBãBáòäipice ,zepaxwd ly ©¦¦§¨£
å ,úBàîhäå úBøähäd ipicúBéøò,zexeq`deëîñiM äî ìò ïäì Lé ©§¨§©ª§§£¨¥¨¤©©¤¦§Ÿ

,dpynd zniiqne .azkay dxeza.äøBz éôeb ïä ïäå§¥¥¥¨

àøîâ
dn lr mdl oi`e xie`a oigxet mixcp xzid ,dpyna epipy

:dpynd lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd .ekenqiyéaø ,àéðz©§¨©¦
,øîBà øæòéìàmixcp xzidék' øîàpL ,eëîñiM äî ìò íäì Lé ¡¦¤¤¥¥¨¤©©¤¦§Ÿ¤¤¡©¦

úçà ,íéîòt ézL 'àìôé ék' 'àìôélr cnll,øeqéàì äàìôä ©§¦¦©§¦§¥§¨¦©©©§¨¨§¦
,eilr xearl xeq` xeqi`l xcp yxity mc`yúçàålr cnll §©©

,øzéäì äàìôäjk zrc lr wx xcpy mkgd iptl yxtn xcepdy ©§¨¨§¤¥
icil `a `ed ixde ,xcp `l jke jk dxwiy zrc lr la` ,jke

.xcpd z` el xizdl xyt`e ,excp lr dhxg,øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥
mixcp xzidøîàpL ,eëîñiM äî ìò íäì Léxacnd xec lr ¥¨¤©©¤¦§Ÿ¤¤¡©
(`i dv mildz)étàá ézòaLð øLà'xn` jk ,'izgEpn l` oE`ai m` £¤¦§©§¦§©¦¦§Ÿ¤§¨¦

,d"awdétàaiqrka ±,ézòaLð,zayein zrca `leåokléa ézøæç §©¦¦§©§¦§¨©§¦¦
gzt `vendy cenll yi o`kne .izreay lr l`yidl ip` leki ±
d`ex ip`y df xac il dxwiy zrc lr izxcp `l xne`e ,excpl

.xcpd z` el mixizn ,ixcp ici lr il `ay,øîBà ÷çöé éaøxzid ©¦¦§¨¥
mixcpøîàpL ,eëîñiM äî ìò íäì Léokynd znexzadl zeny) ¥¨¤©©¤¦§Ÿ¤¤¡©

(dBaì áéãð ìk'oiicr d`add zrya m`y ,''d znExY z` d`iai Ÿ§¦¦§¦¤¨¥§©
eid ,eacep eal oi` dzre hxgzd m` j` ,`ian did eal eacp

.xcpd z` el mixizn,øîBà òLBäé éaø éçà ïa äéððçmixcp xzid £©§¨¤£¦©¦§ª©¥
øîàpL ,eëîñiM äî ìò íäì Lé(ew hiw mildz)äîi÷àå ézòaLð' ¥¨¤©©¤¦§Ÿ¤¤¡©¦§©§¦¨£©¥¨

ì,'E÷ãö éètLî øîLm`y cenll yi 'dnIw`e' cec xn`y dnne ¦§Ÿ¦§§¥¦§¤¨£©¥¨
.dze` el mixizn eid ,ezreay z` miiwl `ly dvex did

:`ziixad ixac lr `xnbd dtiqen,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
eäì éøîà íúä éàåä éà,mdl xne` iziid my iziid eli` ±éãéc ¦£©¨¨£©¦§¦¦

eëãécî àôéãòdticr mixcp xzidl ip` izyxcy dyxcd ± £¦¨¦¦§
dnn izyxcy ,mklynøîàpL(b l xacna),'Bøác ìçé àì'cnll ¤¤¡©Ÿ©¥§¨

yìçBî Bðéà àeä,xcpd lr envrlBì ïéìçBî íéøçà ìáàmileki ± ¥¥£¨£¥¦£¦
.exizdle excp lr el legnl

àëøét eäì úéà eäleëì ,àáø øîàxyt` elld zeyxcd lk z` ± ¨©¨¨§§¦§¦§¨
,jextløáìueg ±déì úéìc ,ìàeîLcîeilr oi`y ±éàc .àëøét± §©¦¦§¥§¥¥¦§¨§¦

cnlp m`yøæòéìà éaøcî,jextl yi ,'`lti ik' ly xezidn cnly ¦§©¦¡¦¤¤
àîìccnll `a df xezi `ny ±éaø íeMî øîàL äãeäé éaøãk ¦§¨¦§©¦§¨¤¨©¦©¦

àéðúc ,ïBôøè,mdiptl cg` `ae ,miayei eidy mipy ,`ziixaa ©§§©§¨
ip` mb did` xifp `ed epiptl `ad df m` ,miayeidn cg` xn`e
,xifp ip` did` xifp epi` epiptl `ad df m` xne` exiage ,xifp

,odn cg`k zn`d d`vnp seqaleéaø íeMî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦©¦
øéæð íäî ãçà ïéà íìBòì ,ïBôøèdf elit`e ,mixifp mpi` mdipy ± ©§§¨¥¤¨¥¤¨¦
meyn ,eixack zn`d d`vnpyúeøéæð äðzéð àlLzxcpp zeidl ¤Ÿ¦§¨§¦

,wtqae diilzaäàìôäì àlà.yxetne xexa xcpa ± ¤¨§©§¨¨
òLBäé éaøcî éà,jextl yi ,'it`a izrayp xy`' weqtdn yxcy ¦¦§©¦§ª©

àîìce ,jtidl `id weqtd zpeek `ny ±øîà÷ éëä,d"awdétàa ¦§¨¨¦¨¨©§©¦
iqrka ±éa àðøãä àìå ,ézòaLð.ia xefg` `l okle ± ¦§©§¦§Ÿ¨©§¨¦

÷çöé éaøcî éà,'eal aicp lk' weqtdn yxcyàîìc`a df weqt ¦¦§©¦¦§¨¦§¨
é÷etàì`ivedl ±,ìàeîL øîàc ,ìàeîLcîy inBaìa øîbxeq`l §©¥¦¦§¥§¨©§¥¨©§¦

,milg md oi` ,ycwd yicwdl e` dreaya e` xcpa xac envr lr
`l`éøöàéöBiL Cmze`,åéúôNa.milg md jka wxeà÷ àäå ¨¦¤¦¦§¨¨§¨¨

ïì òîLî,epicnll df weqt `ae ±åéúôNa àéöBä àìc áb ìò óàc ©§©¨§©©©§Ÿ¦¦§¨¨
.l`enyk `lc ,ycwdd e` xcpd lg

òLBäé éaø éçà ïa äéððçcî éà,'dniw`e izrayp' weqtdn yxcy ¦¦§£©§¨¤£¦©¦§ª©
àîìccnll `a df weqtøîà ìcéb áø øîàc ,áø øîà ìcéb áøk ¦§¨§©¦¥¨©©§¨©©¦¥¨©

L ïépî ,áøeidiy devnäåönä úà íéi÷ì ïéòaLðexdniy ick ©¦©¦¤¦§¨¦§©¥¤©¦§¨
,dniiwl efxcfieì äîi÷àå ézòaLð' øîàpL.'E÷ãö éètLî øîL ¤¤¡©¦§©§¦¨£©¥¨¦§Ÿ¦§§¥¦§¤

ìàeîLc àlà,'exac lgi `l'n cnlydéì úéìel oi` ±.àëøét ¤¨¦§¥¥¥¦§¨
àîéúéàå ,àáø øîàmya ok mixne` yie ±eðééä ,÷çöé øa ïîçð áø ¨©¨¨§¦¥¨©©§¨©¦§¨©§

éLðéà éøîàc,xnel zeixad milibxy edf ±àúìtìt àãç àáè §¨§¦¦§¥¨¨£¨¦§¤§¨
éø÷c àpö éìnî ,àzôéøçlqn ,sixg ltlt ly cg` oirxb aeh ± £¦§¨¦§¥©¨§¨¥

s` ,l`eny jk .mlekn xzei mrh ozep oirxbdy ,oirelc `ln
.mdn sixg did ,mi`pzdn ohwe `xen` didy

:dpyna epipyúaL úBëìä,dxrya oielzd mixxdk md ixd 'eke ¦§©¨
.zeaexn zeklde hren `xwn odyixd :`xnbd dywnázëéî¦§©

ïáéúk`xwn opi`e ,zeax zexdf` dxeza zeaezk zay zeklda ± §¦¨
:`xnbd zvxzn .hrenàëéøö àì`l` ,dpynd ixac ekxvp `l ± Ÿ§¦¨

ïéàå ,úaLa àîeb øôBçä ,àaà éaø øîàc ,àaà éaøãëì`edéøöC §¦§©¦©¨§¨©©¦©¨©¥¨§©¨§¥¨¦
,`nebd z`àlàjixvdøôòì,ea ynzydl `nebd lyøeèt ¤¨©£¨¨¨

,äéìòepi`y iptn ,oipa dpay s` ,dpea zk`ln meyn aiig epi`e ¨¤¨
yi `l` ,dxeza miaezk mpi` ea `veike df oice .oipad z` jixv

.hren fnx mdl
:`xnbd zl`eyïàîkm`d ,df oic `a` iax xn` in zhiyk ± §©

wx exn`øîàc ,ïBòîL éaøkick dhina znd z` `ivend iabl §©¦¦§§¨©
lke ,d`vedd z` jixv epi`y iptn ,xeht `edy ,exawläëàìî§¨¨

dôeâì äëéøö dðéàLdide ,dnvr cvn dk`lnd z` jixv epi`y ± ¤¥¨§¦¨§¨
,llk dl jxhvi `ly sicrn.äéìò øeèt`neb xtegd mb okle ¨¨¤¨

:`xnbd daiyn .xeht ,dxtrl `l` jixv epi`eàîéz eléôà± £¦¥¨
mb exn`p `a` iax ixacy xn`z m` elit`ìzhiy,äãeäé éaø §©¦§¨

iptn ,dyw df oi` ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln lr aiignd
yíúä`edy iptn ,dcedi iax aiig exawl znd z` `ivena ± ¨¨¦¥

ïwúîla` .znd z` xaew ixdy ,d`vedd zk`lnaàëä,o`k ± §©¥¨¨
,dxtrl `l` jixv epi`e `neb xtegaàeä ì÷ì÷îz` ef dk`lna §©§¥

.xeht `ed okle ,`nebd z` xtgy mewna exivg
:df uexiz itl `xnbd zl`eyéàîdxn`y dpynd zpeek dn ± ©

md zay zekldy,äøòNa ïééeìzä ïéøøäkmdl yiy rnyny ©£¨¦©§¦§©£¨
zekldl `xwna fnxd edne ,dxryk ylg `edy `l` ,fnx zvw
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רלה oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtohw cren
ïåöøá.dlra lr dxq` -ïäë úùà:(a,`p) zeaezka ,dlral dxeq` qpe`a elit` -

aizkcne .l`xyi zy` ef - ef i`e ,zxzen - dytzp `d ,dxeq` - "dytzp `l `ide"

zy` ef - ef i`e ,dxeq` dytzpy it lr s`y ,zxg` jl yi :xnel ,ied `herin - "`id"

.odkíåìù ïéà àáìå àöåéìå`ae dxezd on `veil o`k edeyxce ,dixkfa `ed `xwn -

.mixg` mixacl eläëìä øáãî íãà àöåéù
íåìù åì ïéà áåù àø÷î øáãìd`xed oi`y -

.dxezd znizq dyxtn dpyndy ,`xwn xacn

äðùîì ãåîìúîody minkgd z` yny m` -

zeipynd oiadl ,zeipyn mrh ozil oiwcwcn

,daegle xehtl mrh `evnle ef z` ef zexzeqd

m`e ,cenlz iexw ef dpyndy .xzidle xeqi`l

oi` aey - zeipynd zqxibl ewqr ozpe odn `vi

dpekp d`xed oi`y ,d`xed xaca mely el

odixac oi`y yi zeipyn dnky .dpyn xaca

i`na `kd :cenlzd ipa mevxize oipeekn

`id ipelt iax ipn `d ,`xqgn ixeqg ,opiwqr

.ezenk dkld oi`eãåîìúì ãåîìúî åìéôà-

,wenr `edy ilaa cenlzl inlyexi cenlzn

mikygna" :(`,ck) oixcdpqa opixn`ck

.laa ly cenlzd ef - "mler iznk ipaiyed

äðùîøéåàá íéçøåô íéøãð øúéäzxzd -

xcpd z` xizn mkgdy ,minkg exn`y mixcp

,jenql dn lr oi`e ,`xwna yi fnx hrn -

.dt lray dxeza minkgl xeqn oky `l`

úåìéòî úåëìä ,äâéâç úåëìäå ,úáù úåëìä-

.hren `xwn ,fnxa zeielz ody zekld oda yi

íéåìúä ïéøøäë.y`x zexrya -úåãåáòäå-

.oaxw zcear zekldúåéøòäå.dexr -ïä ïä
äøåú éôåâiteb e`l jpd eh` :jixt `xnba -

!?edpip dxezàøîâéúù àéìôé éëíéîòô-

xcp `ilti ik" :xifpa cg`e oikxra cg`

."xifp xcp xecpl `ilti ik" ,"jkxraúçà
øåñéàì äàìôä,yexit oeyl d`ltd dilek -

d`ltd azk dnle ,"yixti ix`" enebxzk

,xcpa envr xq`e xcpe yxityk zg` ?odipya

ok :xne`e ,mkgd iptl yxtne xfegy zg`e

`l ok zrcl la` ,izxcp ok zrcle ,izxcp

`a jk jezne ,dhxg icil `a `ed ixde .izxcp

.xzid iciléôàá éúòáùð"it`a" xn`wcn -

it` zngny itl ,eilr l`yil ip` leki :rnyn

,o`kn cenll yi .izrayp zayein zrcn `le

ok zrcl `l xn`l ,excpl gzt `vendy

lr il `ad d`ex ip`y df xac ipxwiy izxcp

.el oixizn - ixcp iciåàéáä åáì áéãð ìëm` -

- hxgzn m`e ,e`iai - eilr eacep eal epcer

.el exiziéèôùî øåîùì äîéé÷àå éúòáùð
ê÷ãödvx m`c llkn ,"dniiw`e" xn`wcn -

.el oixizn - miiwl `lyøæòéìà éáøãî éà-

.`zxizi d`ltd yixccàîìãoetxh iaxckl -

.`z`øéæð ïäî ãçà ïéàeidy mipy -,oiayei

dfy xifp ipixd :cg` xn`e ,mdiptl cg` `ae

xifp ipixd :xne` exiage ,`ed xifp eplv` `ad

cg` oi` - odn cg`k `vnp seqale ,xifp epi`y

xifp zeidl zexifp dpzip `ly itl .xifp odn

.zyxetn zi`ce d`ltda `l` ,wtqae diilza

åáìá øîâ.ycwd e` xcp e` dreay -äåöîä íéé÷ì ïéòáùðù.dniiwl fxcfie xdniy ick devn miiwl rayp mc` `diy devn xnelk -àúìôìô.ltlt ly cg` oirxb -áúëéî
ïáéúë?oizipzn xn`wc hren `xwn i`n ,zaya iaizk zexdf` `aeh -'åë àëøöð àì.dxezd on cenll el yi hren fnx ,ea `veike df xac -àîåâ øôåçm`e ,`ed oipa dpea -

.dpea meyn aiig epi` - iepa oipady it lr s` ,xtrd z` lehil `l` dl jixv epi`äôåâì äëéøö äðéàùz` `iven iab dizlin xn` oerny iaxe .df oipal jixv epi`y df oebk -

.dl jixv did `le ,eil` d`a dzid `l epevxay ,ef d`ved lr xeht :oerny iax xn`we ,(a,bv zay) zaya exaewl dhna zndäãåäé 'øì àîéú åìéôàjda dcen ,dilr biltc -

.exvg z` `ed lwlwn - `neb xteg i`de ,`ed owzn - znd z` xaewd mzd el`c .`nebïéøøäë éàîå?fnxd edne ,df cnll dxezd on fnx zvw yiy rnync ,oizipzna xn`wc -
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åìéôàxn` oke .i"yx yxitck ilaa cenlzl inlyexi cenlzn - cenlzl cenlzn

"mler iznk ipaiyed mikygna" :inlyexia-(`pdk ax) oke .ilaad cenlz el`

:eyexit ikde ,xnel yi `kti` elit` ,edine .ilaad cenlz dipin gkzyilc miiv dedc

.dxexa dkld ecia dlri `l jk jezny ,dfa oiad `l oiicre dfn yxityàîìãiaxk

jixvny dn `kxit dil aiygc rnyn - dcedi

`nw wxta eli`e .izixg` dyxcl aezkd

,dxn`p ycwd gexa xzq` iab (`,f) dlibnc

"elawe eniiw" :aizkc meyn ,l`eny xn`w-

cenlzd xn`we .dhnl elawy dn dlrnl eniiw

"`aiwr 'x" wxta zaya eli`e `kxit dil zilc

,xak elawy dn eniiw :dipin opiyxc (`,gt)

axd xn`e !yexeyg` inia oevxa dxezd elawc

dl witn mzdc ,`id `iyew e`lc :wgvi epiax

e` "eniiwe eniiw" aezkilc ,dixeaca dl ipycn

.dpin rny izxz i`ce `l` ,"elawe elaw"

éôàáaxd dywde - ia `pxcd `le izrayp

,yixcin ikda `xw jgxk lrc :opgl` epiax

"izgepn l` oe`eai m` it`a izrayp" :aizkcn

!ux`l e`a `ly xacnd xec iab dpin opiyxce

z`iaa e`l `xw i`dc :wgvi epax axd el uxize

epivne .`ad mlerl wlga `l` ,irzyn ux`

xacnd xec" :(a,iw oixcdpq) "wlg"a xn`c `pz

:yxcinl `ki` ok m` "`ad mlerl wlg mdl yi

.ia `pxcde

é÷åôàìeala xnb l`eny xn`c l`enycn

meyn e`l - eiztya `iveiy jixv

.aizk `xw `dc ,eala xnb l`enyl dil zilc

aizkc `ed dxfra (e`iady) miycwl iwen `l`

"zeler al aicp lke" :aizk miycw iabe ,`xw i`d

,xity dl dcen l`enye (hk ,a minid ixac)

wxt dl ipyne ,`xw i`dn l`enyl dpin iywne

dpin silip `niz ike .(a,ek) zereayc iyily-

znexz :xnel dvex ,dnexz dil dedc meyn

miycwe "eal aicp lk" dia aizk okynd zk`ln

.micnln oi`e ,cg`k oi`ad miaezk ipy

íéé÷ìick ,miny my xikfdl jixvc - zevn

.diytp ifexfl

ìàåîùìopiyxcc `de - `kxit dil zil

lgin la` :(a,fh) mixcpc ipy wxt

miny ivtg `ed-.dil iwtp "exac"n mzd

éáøãëìmilwlwn x`yl oicd `ed - `a`

`l` ,xninl ivn ded oixehtc

xtrl jixvc ab lr s`c :ol rnyn `w `zeax-

.`nebl jixv `lc oeik ,xhtin
zk`ln
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oiaiigרלו lkda cenr i sc ± oey`x wxtohw cren
úáùçî úëàìî- df oipal dl oeekzp `l dfe ,dl oeekzpe ezrca dayg daygndy -

`ed okyna `l` ,`aizk `l zaya zaygn zk`ln eli`c ,hren fnx edfe .xeht jkitl

zk`ln oicnl ep` - okyn zyxtl zay zyxt "ldwie" zyxta jnqy itle .aizkc

.zayl zaygnïáéúë áúëéî."eze` mzebge"n lirl opixn`ck -àâç åâåçzeaxdl -

.dgnyåúùå åìëà àðîçø øîà÷ éëä àîìã
éàî÷ àâç åâåçåe`l - `xwc migaf i`de -

.lek`l xya zgafe `l` ,edpip minlyáìç
âçä ïîæá àáäzepaxw aixwdl z`a m` -

zelra gafnl ueg epili `l - lbxa jixcp

.xgydåðéìé äðùä ìë àä.dinza -ø÷áä ãò
áéúëlk gafnd lr dcwen lr dlerd `id" -

lk dlrny ,oicnl ep` o`kn ."xwad cr dlild

ypy zepaxw ly mixcte mixa` dlildehg

elqtpc ,dlrnle xgyd zelrn `l la` .meid

.dpilaïééåìúä ïéøøäë éàîådii`x dey dxfb -

.`id dlecbïðéôìé àì äìá÷î äøåú éøáã-

.`nlra fnx jkldåúåçéìù äùòù çéìùä-

etlgzpe ,ycwd zern ecia eidy ziad lra

il gw :el xn`e ,gilyl bbeya opzpe ,eizerna

lra - ezegily dyr m` ,zilh e` welg mdn

:xnele denzl yiy ,oixxdk edfe .lrn ziad

lrae ,ycwd zern `ivedy `hg df gily ike

my` `iadle ynege oxw aiigzn ziad

oi`y cenlzd lka epl reci ixde ?zelirn

lr aiigzn gley `diy ,dxiar xacl gily

.egely iciäîåøúî àèç àèç ïðéôìé äìéòî-

xn`p .mipdk zxeza xn`p mixac dnkl

,(d `xwie) "'d iycwn dbbya d`hge" :dlirna

xacna) "`hg eilr e`yz `le" :dnexza xn`pe

enixz ok" :aizkc ,ezenk egely mzd dn ,(gi

zeaxl - "mz` mb" :xn xn`e ,(my) "mz` mb

.mkgely'åë úéáä ìòá øëæð`id `ziixa -

`ipzckl :opiqxb ikde .dlirnc `xza wxta

ribi `ly cr ycwd ly ody ziad lra xkfp

o`ivede gily xkfp `le ipepg lv` gily

.aiig gilydãáò éàî àéðò çéìùlrac idp -

`l ezc icdq op` - xkfpc oeikc ,xeht ziad

e`l `zydne ,ji`dc dizegilya dil `gip

,`ed egely.ciar i`n gily `dineäåäã éãéî
bbeya oilegl ycwd zern oi`iven lk x`y` -

lhiay oeikc ,o`ived bbeya df s` - elrniy

.`iven edi` dil ded - ezegily glyndàåä
ìòîycwd cin o`ived - el mpzpy oeikc -

.oileglìòî àì åøáçå,da `ed dyriy lka -

inelyl ji`dc dilre ,`id dicic `dc

"mlyi ycwd on `hg xy`e" :aizkck ,ycwdl

.(d `xwie)
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úëàìî,z`f dk`ln oina dtebl dkixv dpi`y :i"yx yxit - dxez dxq` zaygn

oebk ,inp zek`ln lka ok m`c ,okzi `le .mlera df oipa did `l epevxay

rxewa oke !mlera oipad didy dil `gip `l `dc ?aiigin dnl enewna zepal n"r xzeq

xetzl zpn lr-,`cxh zngn e` ,ela`a `ad rxewe mlern df rxwa dil `gip `l ok mb

axdl d`xp okl .dizni` inxnl eznga rxewe

yxey xwirl jixv epi`y :yxtl wgvi epiax

`idy `nebl jixv epi`y ,`kd oebk ,xeqi`d

aiygc daxde ,dhna zn `iven oke .dk`lnd

zk`lnl enc `le - (a,bv zay) "ripvnd" wxt

dakn :dk`lnd xwirl mikixv eidy ,okynd-

oke ,oeflge miygz zcive ,oingtd jxev meyn

.oda `veik mlek

åâåç:enk ,zelegn oeyl miyxtn yi - `bg

.(fw mildz) "xekyk erepie ebegi"

ïîæáik - 'eke (`ipzde) oili `lc `ed bg

dbibga :iieyw`l jiiy `l dbibga `xw opinwen

zepaxw x`y lk `d ,oili `lc `ed-`d .oili

ne "xwad cr dlild lk" :aizklkl dl opinwe

ded `lc xninl `ki` `dc .gafnd lr oilerd

enk lilk dlek `iady ,dlerl wx `xw opinwen

zebibge minly oebk ,zepaxw x`y la` .dler

lilk mpi`y-.`l

àìåopinwenc ab lr s`e - xyad on oili

(`,`r migqt) "mixac el`" wxta `xwl

:cere .cg` dlile mini ipyl zlk`py dbibga

aizk xyac-mewn lkn !mc` zlik` rnync

oey`xd meia" :aizkcn ,izxz dipin opiwtn

.iyilyd meia aizk `le "xwaløåáòìeilr

lk :`nlra opixn`c ab lr s`e - oie`l ipya

yxcinl `ki`c `kid-opinwen `le ,opiyxc

oaxwa ecinrdl oi`y ,ip`y `kd !ixizi ie`la

enk el dnece .dxeza ea `veik epivn `ly ,ycg

"dlbi `l" opinwenc (`,c) zenai yixa epivny

opinwen `le ,`xizi e`la eia` ly mai zxneya

.eia` zqep`a dil

åâåçéå`z` "ibg alg oili `le" - xacna il

dbibga ixiinc ,dey dxfb lr cnll

.zepaxw x`ya `le

úåìéòîhren `xwn 'eke iaizk azkn

i"yx yexit jezn .zeaexn zeklde

dxrya oiielzd :yexit `edy rnyn-ea yiy

xdk ,hren `xwn fnxa oiielz zeaexn zekld

jixt i`n :ixenl dywe .y`xd xriya ielzd

la` ,iaizk i`ce ?iaizk azkn zelirn `xnba

zeklde hren `xwn epiide ,daxd zekld oda yi

zeielz i"yx yxity dn itl ,edine !zeaexn

j` ,iaizk `l `icdac dil `xiaqc rnyn ,fnxa

`aeh :yexit ,iaizk azkin :yxit zay iab

xn`wc hren `xwn i`n ,zaya iaizk zexdf`

.zelirn iab yxtl il xyt` `l ikde ?oizipzn

axdl d`xpe !iaizkc xn`w `icdac rnyn mbe

:`id diytp it`a `zlinc yxtl opgl` epiax

,hren `xwn oda yie zeld`l i`we hren `xwn

oia geix yi mixtq dnkae .zeaexn zekldd la`

xne` did o`kn .eknqiy dn lr mdl oi`e ,dxrya oiielzd oixxdk zeaexn zeklde hren `xwn :`pz (` wxt) `ztqeza j` .`ed diytp it`a `zlinc rnyn ok m` .lirlc` hren `xwn

hren `xwn xn`wc `d lr i"yx yxitck yxite .i"yx yxitck rnync ,hren fnxa dleze hren `xwn :xnel dvex .xgava xgav :ryedi iax-.epzp fnxay

äðúð`iveiy cr lrn `lc ipepge ,llgzn oi`e cifna ixiin mzdc .lrn `lc ipepgl dpzpc `iddl inc `le - lrn exagl-.dyrn car `lc meyn mzd

ì÷ùîexagl dpzpy oeik ,daxd dpiy i`cec :dniz yi - exag il dn `ed il dn dlwy-:(`,hv `rivn `aa) "l`eyd" wxt opixn`ck ,dl`y ly d`pd zaeh meyn lernl el yi

ycwd ly mecxew li`ynd-dpzp `l ik la` .dlgzkl ea rwal xzen exage ,exag ly d`pd zaeh itl lrn-oiekzny ixiin `kdc :xnel yie !melk dpnn dpdp `l izk`

.izyxit (`,`w) zegpnae ,ycwd zeyxn `ivedl
xafba
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Cúòc à÷ìñ éàå ,"ø÷a ãò ébçàeä àâeçc¯ ©¦©Ÿ¤§¦¨§¨©£¨§¨

àaøzàbçì:àðîçø øîà÷ éëä àîìãå !?déì úéà ©§¨§©¨¦¥§¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨
âç ïîæa àaä áìç¯àaä :äzòî àlà ?ïéìé àì ¥¤©¨¦§©©Ÿ¨¦¤¨¥©¨©¨

âç ïîæa¯dlek äðMä ìëc àä ,ïéìé àìc àeä ¦§©©§Ÿ¨¦¨§¨©¨¨¨
ìélä ìk" ?ïéìééà ,àîìc !áéúk "ø÷aä ãò ä ¨¦¨©©§¨©©Ÿ¤§¦¦§¨¦

àðîçø áúk ,äNòì àeää :àðéîà äåä àeääî¥©£¨¨¦¨©©£¥¨©©£¨¨
ïéìé àìå" :àðéøçà àø÷ áúk åàìì !åàìì éàä©§¨§¨¨©§¨©£¦¨§Ÿ¨¦
."ø÷aì ïBLàøä íBia áøòa çaæz øLà øNaä ïî¦©¨¨£¤¦§©¨¤¤©¨¦©Ÿ¤
àéúà :àlà !äNòå ïéåàì éðLa åéìò øBáòì àîìãå§¦§¨©£¨¨¦§¥¨¦©£¥¤¨¨§¨
,"øaãna éì ebBçéå" :àëä áéúk ."øaãî" "øaãî"¦§¨¦§¨§¦¨¨§¨¦©¦§¨
,"øaãna éì ízLbä äçðîe íéçáfä" :íúä áéúëe§¦¨¨©§¨¦¦§¨¦©§¤¦©¦§¨

íéçáæ ïläl äî¯ïéøøäk éàîe ,íéçáæ ïàk óà ©§©¨§¨¦©¨§¨¦©©£¨¦
äøòNa ïééeìzä¯àì äìa÷ éøácî äøBú éøáã ©§¦§©£¨¦§¥¨¦¦§¥©¨¨¨

:àîç øa éîø øîà !ïáéúk áúkéî ."úBìéòî".ïðéôìé̈§¥©§¦¦§©§¦¨£©¨¦©¨¨
BúeçéìL äNòM çéìMä :ïðúãëì àlà àëøöð àì̈¦§§¨¤¨¦§¦§©©¨¦©¤¨¨§¦

¯BúeçéìL äNò àì ,ìòî úéaä ìòa¯çéìL ©©©©¦¨©Ÿ¨¨§¦¨¦©
àèBç äæ éëå ?ìòî éànà BúeçéìL äNò éëå .ìòî̈©§¦¨¨§¦©©¨©§¦¤¥
øîà .äøòNa ïééeìzä ïéøøäk eðééä !?áéiçúî äæå§¤¦§©¥©§©£¨¦©§¦§©£¨£©
àôìéc ,äìéòî éðàL àîìc ?àéLe÷ éàîe :àáø̈¨©§¨¦§¨¨¥§¦¨§¨§¨
íãà ìL BçeìL íúä äî ,äîeøzî "àèç" "àèç"¥§¥§¦§¨©¨¨§¤¨¨

BúBîk¯àlà ?BúBîk íãà ìL BçeìL ïàk óà §©¨§¤¨¨§¤¨
ìòa økæð :àéðúãëì àlà àëøöð àì :àáø øîà£©¨¨¨¦§§¨¤¨§¦§©§¨¦§©©©

çéìL økæð àìå úéaä¯àéðò çéìL .ìòî çéìL ©©¦§Ÿ¦§©¨¦©¨¦©¨©¨¦©©§¨
øîà .äøòNa ïééeìzä ïéøøäk eðééä ?ãéáò à÷ éàî©¨¨¥©§©£¨¦©§¦§©£¨£©
àéöBnà äåäc éãéî àîìc ,àéLe÷ éàî :éLà áø©©¦©§¨¦§¨¦¥©£¨©¦
àì :éLà áø øîà àlà ?ïéleçì Lc÷ä úBòî§¤§¥§¦¤¨£©©©¦¨

Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáà ìèð :ïðúãëì àlà àëøöð¯Bøéáçì dðúð ,ìòî àì äæ éøä ¦§§¨¤¨¦§¦§©¨©¤¤¨¤¤§¥£¥¤Ÿ¨©§¨¨©£¥
¯?Bøéáç éì äîe àeä éì äî ,dì÷L ì÷Léî éãkî .ìòî àì Bøéáçå ,ìòî àeä¨©©£¥Ÿ¨©¦§¦¦§©§©¨©¦©¦£¥

àëä :ìàeîL øîàc ,ìàeîLãk àîìc ,àéLe÷ éàîe .äøòNa ïééeìzä ïéøøäk eðééä©§©£¨¦©§¦§©£¨©§¨¦§¨§¦§¥§¨©§¥¨¨
øáæâá
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc dbibg(ycew zay meil)

dkixv oi`y dk`ln lr miaiig oi`y mrhd :`xnbd daiyn
wxy meyn ,`ed dtebl,äøBz äøñà úáLçî úëàìîepiidc §¤¤©£¤¤¨§¨¨

,dze` zeyrl oiekzde aygy dk`lnåly df xcbúëàìî' §§¤¤
àáéúk àì 'úáLçî`l` ,zay iabl yexita dxeza aezk epi` ± ©£¤¤Ÿ§¦¨

okynd zk`lna(bl dl zeny)dnn micnele ,ef oeyl dxn`p
mb `ed oky okynd zk`ln zyxtl zay zyxt dknqpy

.dxrya miielzd mixxdk `ed df oic okle ,zay zeklda
:dpyna epipyúBâéâç.dxrya miielzd mixxdk md ixd 'eke £¦

ixd :`xnbd dywnïáéúk ázëéîyexita aezk dbibg oaxw ± ¦§©§¦¨
xn`py ,dxeza(`n bk `xwie)l bg Fz` mzBge'.''d §©Ÿ¤Ÿ©©

:`xnbd zvxzn,àëéøö àì`l`éiaàì àtt áø déì øîàãëì± Ÿ§¦¨§¦§¨©¥©¨¨§©©¥
,iia` z` `tt ax l`yy dnléàäc éànîly df weqty oipn ± §¦©§©

''äì âç Búà íúbçå'l ezpeek,äçéáæbebgl `id devndy xnelk §©Ÿ¤Ÿ©©§¦¨
,dbibg oaxw zaxwdaàðîçø øîà÷ àbç eâBç àîìczpeek `ny ± ¦§¨©¨¨¨©©£¨¨

.cala dgny ieaixa bebgl dxezd
:ddinza `tt ax zl`y lr `xnbd daiynäzòî àlàoeyldy ¤¨¥©¨
,oaxw zaxwd `le dgny dyexit 'mzebge'áéúëcxn`py dn ± ¦§¦

drxtl exn`y ,oxd`e dyn lv`(` d zeny)gNW 'ebe 'd xn` dM'Ÿ¨©©©
iOr z`àeä àbç eâBçc énð éëä ,'øaãna éì ebçéåo`k mb m`d ± ¤©¦§¨Ÿ¦©¦§¨¨¦©¦§©¨

ick `le ,genyl ick wx xacnl e`vi l`xyi ipay `id dpeekd
.zepaxw aixwdlénð éëä àîéz éëå,`ed jk ok`y xn`z m`e ± §¦¥¨¨¦©¦

áéúkäåxn`p ixde ±(dk i my)eðéãéa ïzz äzà íb äLî øîàiå' §©§¦©Ÿ¤Ÿ¤©©¨¦¥§¨¥
,'úBìBòå íéçáæwx `le ,xacna zepaxw aixwdl evxy ixd §¨¦§

.zepaxw zaxwd dyexit 'dbibg' oeyly ,gken `l` .genyl
:aeyiid z` `xnbd dgecàðîçø øîà÷ éëä àîìcxn` jk `ny ± ¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨

e xacnl e`v ,l`xyil d"awdéàn÷ àbç eâBçå eúLe eìëàeaxde ± ¦§§§©¨©©
'zelere migaf epicia ozz dz` mb' el exn`y dne ,iptl dgnya

.maixwdl ick `le ,mlk`le mhgyl ick `id dpeekd
:`tt ax zl`y lr xg` aeyii `xnbd daiyn `l`à÷ìñ àìŸ¨§¨

Czòc,dgny oeyl `id 'dbibg'y yxtl jzrca dlri `l ±áéúëc ©§¨¦§¦
xn`p ixdy ±(gi bk zeny)à÷ìñ éàå ,'ø÷a ãò ébç áìç ïéìé àìå'§Ÿ¨¦¥¤©¦©Ÿ¤§¦¨§¨

àeä àâeçc Czòcoeyln 'ibg' zaiz z` yxtl jzrca dler m`e ± ©§¨§¨
ike ,dgnydéì úéà àbçì àaøzdzeivy ,alg yi dgnyl ike ± ©§¨§©¨¦¥¥¤

oaxw eyexit 'ibg'y gxkda `l` .xwead cr epildl `ly dxezd
.dbibg oaxwl dpeekd 'mzebge' mb ok m`e ,dbibg

:aeyiid z` `xnbd dgecàîìãåoeyl `ed 'ibg' zn`a ile` ± §¦§¨
e ,dgnyàðîçø øîà÷ éëädy ,dxezd zpeek `id jk ±áìçly ¨¦¨¨©©£¨¨¥¤

oaxwïîæa àaäd zgny,âç`iady zeacpe mixcp ly epiidc ©¨¦§©©
,lbxa maixwdlïéìé àìzelra didi `ly epiidc ,xwead cr Ÿ¨¦

.gafnl uegn xgyd
:ddinza digcd lr `xnbd daiynäzòî àlàyexit edfy ¤¨¥©¨

oaxw ly alg wxy weqtdn cnlp ok m` ,weqtd,âç ïîæa àaä©¨¦§©©
c àeäïéìé àì,xwea crïéìé dlek äðMä ìëc àäly algy ixd ± §Ÿ¨¦¨§¨©¨¨¨¨¦

`lde ,xwead cr ezedydl xzen dpyd zeni x`ya `ad oaxw
gAfOd lr dcwFn lr dlrd `ed' ixdy ,jk df oi`ãò äìélä ìk ¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨©©§¨©

áéúk 'ø÷aädler oaxw iabl(a e `xwie)lkl o`kn micnele , ©Ÿ¤§¦
meia ehgypy zepaxw ly mixa`e mialgy ,mlek zepaxwd
,maixwdl xeq` d`lde xgyd zelrn la` ,dlild lk miaxw

.dpila milqtp mde
:dgece `xnbd zxfegàeääî éà ,àîìcwx micnl epiid m` ± ¦§¨¦¥©

,'xwad cr dlild lk' weqtdnäNòì àeää àðéîà äåäepiid ± £¨£¦¨©©£¥
,xaer epi` e`la la` ,dyr xeqi`a wx xaer oilndy mixne`

okleéàä àðîçø áúk,'oili `le' ly df weqt mb dxezd dazk ± ¨©©£¨¨©
ìmb siqedåàì.zepaxwd zpld lr §¨

mb :digcd lr `xnbd daiynåàììxakàðéøçà àø÷ áúkazkp ± §¨¨©§¨©£¦¨
xn`py ,xg` weqt(c fh mixac)é àìå'áøòa çaæz øLà øNaä ïî ïéì §Ÿ¨¦¦©¨¨£¤¦§©¨¤¤

.'ø÷aì ïBLàøä íBialr cnll `a epi` 'oili `le'y xnel gxkdae ©¨¦©Ÿ¤
.dbibg oaxw lr cnln `l` ,e`l

:dgece `xnbd zxfegàîìãåmiweqtd ipy z` mikixv ile` ± §¦§¨
ick ,e`ld lr micnlndåéìò øBáòìzepaxw zpld lr ±éðLa ©£¨¨¦§¥

.äNòå ïéåàìlr aiydl dywia `xnbdy daeyzd dzgcp ok m`e ¨¦©£¥
.`tt ax zl`y

:`tt ax zl`y lr xg` aeyii `xnbd daiynàéúà ,àlàxac ± ¤¨¨§¨
dey dxifbn cnlp dfàëä áéúk .'øaãî' 'øaãî'z`ivi iabl ¦§¨¦§¨§¦¨¨

mixvn(` d zeny)íúä áéúëe ,'øaãna éì ebçéå'qenra(dk d) §¨Ÿ¦©¦§¨§¦¨¨
ïläl äî ,'øaãna éì ízLbä äçðîe íéçáfä'a xaecn qenra,íéçáæ ©§¨¦¦§¨¦©§¤¦©¦§¨©§©¨§¨¦

ïàk óàa xaecn 'xacna il ebegie' weqta,íéçáæ'ebegie' oeyldy ©¨§¨¦
mzebge' mb ok m`e .cala dgny `le oaxw zaxwd dzernyn

.cala dgny aeig `le oaxw zaxwd eyexit 'ez`
:`xnbd dywnéàîemd zebibgdy `pzd xn`y edn ,ok m` ± ©

,äøòNa ïééeìzä ïéøøäk,dey dxifbn dxeza xewn mdl yi ixd ©£¨¦©§¦§©£¨
.dlecb di`x `idy

weqtd ixdy ,xenb cenil dpi` ef dey dxifb :`xnbd zvxzn
e ,`iapa xn`p 'ebe 'dgpnE migaGd'àì äìa÷ éøácî äøBz éøáã ©§¨¦¦§¨¦§¥¨¦¦§¥©¨¨Ÿ

ïðéôìéweqtn dxeza xen`d weqtl dey dxifb micnl oi` ± ©§¦¨
` mi`iapa xen`dedfe ,fnx wx `id ef dey dxifb `l` .miaezka e

.'dxrya miielzd mixxdk'
:dpyna epipyúBìéòî.dxrya miielzd mixxdk md ixd §¦

zelirn ipic ixd :`xnbd dywnïáéúk ázëéîdxeza zeaezk ± ¦§©§¦¨
.yexita

:`xnbd zvxznïðúãëì àlà àëøöð àì ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨Ÿ¦§§¨¤¨¦§¦§©
dpyna(.k dlirn),ycwd ly zern ecia eidy ziad lra iabl ,

gilyl ycwdd zern z` bbeya ozpe ,ely zerna el etlgzde
y ,zilh e` welg mdn el dpwiy ickBúeçéìL äNòL çéìMäm` ± ©¨¦©¤¨¨§¦
,ziad lrad ieeiv z` miiw gilyd,ìòî úéaä ìòaoxw aiige ©©©©¦¨©

m`e .ezenk mc` ly egelyy oeik ,my`e ynegeäNò àìgilyd Ÿ¨¨
z`,BúeçéìLd ,xg` utg elld zerna dpw `l`,ìòî çéìL`le §¦¨¦©¨©

,df oic lr denzl yie .jkl egly `l ixdy ,ziad lraéëå± §¦
xy`käNòz` gilydéànà ,BúeçéìLrecn ±ìòî,ziad lra ¨¨§¦©©¨©

éëådidiy okziäægilyd ±äæå ,àèBçziad lra ±,áéiçúîixd §¦¤¥§¤¦§©¥
glynd oi`e ,dxiar xacl gily oi`y mewn lka `id dkld

,ef `iyew meyne .dyr gilydy dyrn lr aiigzneðééädf oic ± ©§
`ed.äøòNa ïééeìzä ïéøøäk©£¨¦©§¦§©£¨

:`xnbd dgecéàîe ,àáø øîàd dn ±àéLe÷oi`y llkdn eywdy ¨©¨¨©§¨
,dxiar xacl gilyéðàL àîìcoic dpey ile` ±äìéòîx`yn ¦§¨©¦§¦¨

oeik ,dxiar xacl gily da yiy ,dxezay zexiaràôìécoky ± §¨§¨
dey dxifba cnlpíúä äî ,äîeøzî 'àèç' 'àèç'dnexz iabl ¥§¥§¦§¨©¨¨

ïàk óà ,BúBîk íãà ìL BçeìLdlirn iabl.BúBîk íãà ìL BçeìL §¤¨¨§©¨§¤¨¨§
:xg` uexiz `xnbd zvxznàlà àëøöð àì ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨Ÿ¦§§¨¤¨

àéðúãëìm`y ,dpyna xen`d oicl jynda `ziixaaìòa økæð §¦§©§¨¦§©©©
úéaä,gilyd m`ivedy mcew ycwd zern md zerndyøkæð àìå ©©¦§Ÿ¦§©

,çéìLdìòî çéìLixdy ,ziad lra `le ,my`e yneg oxw aiige ¨¦©¨¦©¨©
hxgzd ,ycwd md zerndy ziad lra xkfpyk i`cea
zrc lr oilegl m`ived gilydy `vnpe ,dlhiae zegilydn

,denzl yie .envrãéáò à÷ éàî àéðò çéìLdn df okqn gily ± ¨¦©©§¨©¨¨¦
,ziad lra ly ezegily z` dyer `ed ixd ,lrn recne ,dyr

,ef `iyew meyne .ea xfg ziad lray rcei epi`eeðééädf oic ± ©§
`ed.äøòNa ïééeìzä ïéøøäk©£¨¦©§¦§©£¨

:`xnbd dgecàéöBnà äåäc éãéî àîìc ,àéLe÷ éàî ,éMà áø øîà̈©©©¦©§¨¦§¨¦¦©£¨©¦
ïéleçì Lc÷ä úBòîdpwy in lka oicd jky myk ,ok oicd ile` ± §¤§¥§¦

gily mbe ,my`e ynege oxw aiigy ,bbeya ycwd zernn oileg
.aiig okle bbeya oilegl ycwd zern `ived df

:xg` uexiz `xnbd zvxznàlà àëøöð àì ,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦Ÿ¦§§¨¤¨
ïðúãëìy iny ,dpynaàì äæ éøä ,Lc÷ä ìL äøB÷ Bà ïáà ìèð ¦§¦§©¨©¤¤¨¤¤§¥£¥¤Ÿ

.ìòîm` la`àeä ,Bøéáçì dðúðozepd ±,ìòîdze` ozpyk ixdy ¨©§¨¨©£¥¨©
,oilegl ycwd cin d`ived exiaglåeli`ìòî àì Bøéáçdn lka §£¥Ÿ¨©

,denzl yie .ely `ide oilegl d`vi xak ixdy ,da dyriyéãkî¦§¦
dì÷L ì÷Léîd`ivede ddiabd ,oey`xd dlhpyk xak ixd ± ¦§©©§©

ok m` ,ycwd zeyxnBøéáç él äîe àeä él äîm` lcadd dn ± ©¦©¦£¥
`l exiagl ozp `l m` recne ,exiagl dpzp e` envrl dgwl `ed

,ef `iyew meyne .lrneðééä`ed df oic ±.äøòNa ïééeìzä ïéøøäk ©§©£¨¦©§¦§©£¨
:`xnbd dgecàîìc ,àéLe÷ éàîe`ed `idd dpynd yexit ©§¨¦§¨

àëä ,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãklhpy iny ef dpyna epipyy dn ± §¦§¥§¨©§¥¨¨
,mc` mzqa xaecn oi` ,lrn `l ycwdn dxew e` oa`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124



c"agרלח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

ìéìkäî äøaLð íàå[dtxätLàì d÷øæe ìça[etxdúBà äö÷äL ïåék ,úaLa dìèìèì øeñà ¯ íBé ãBòaî §¦¦§§¨¥©§¦§Ÿ§¨¨§©§¨¦§¨§©§§¨§©¨¥¨¤¦§¨¨
íéìk da úBqëlî[ftxdìháe ,[gtxäéìò éìk úøBz ãBò úBéäî[htx. ¦§©¨¥¦¦§¨¦§©§¦¨¤¨

íéiðòì äéeàø àéä íà elôàå[vxïë-ét-ìò-óà ¯ ätLàì d÷øæe øéLò àeä äéìòaL àlà ,íéìk éeqëì ©£¦¦¦§¨©£¦¦§¦¥¦¤¨¤§¨¤¨¨¦§¨¨¨©§¨©©¦¥
:øàaúiL Bîk ,íéìòaä øçà CìBä ìkäL ,íìBòaL íéiðòä ìëì ìeèìèa äøeñà£¨§¦§§¨¨£¦¦¤¨¨¤©Ÿ¥©©©§¨¦§¤¦§¨¥

ל  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
éìëäî äøáùð [äôø כלי אבל שנשבר, כלי דווקא –

נאסר  לא יום מבעוד לאשפה שהשליכו שלם
.283בטלטול 

äôùàì [åôø וכל לרחוב הושלכו אם הדין הוא –
בזה. כיוצא

íéìë äá [æôø להשתמש כלל רגילות שאין בזמנינו –
בשבת  בטלטול נאסר בחול שנשבר כלי כלים, בשברי

לאשפה  הושלך לא אם .284גם
äìèéáå [çôø ממנה נתבטלה אותה שהקצה ידי על –

כלי  .285תורת
äéìò éìë úøåú [èôø אדם כל שדרך כלים –

שימורים, כקופסאות השימוש לאחר לאשפה להשליכם
מותרים  – משומשים חדֿפעמיים כלים ושאר בקבוקים

יום  מבעוד לאשפה זרקם אם גם בשבת .286בטלטול
íééðòì äééåàø [öø לאשפה שהושלכו מאכל דברי –

בניֿאדם  לרוב מאכילה נמאסו לא אם שבת, בערב
בשבת  בטלטול .287מותרים

zetqede mipeiv
וכן 283) נא, ס"ק (משנ"ב אדם כל אצל דעתו דבטלה

אלא  לאשפה זרקה דין הביא שלא שוע"ר לשון משמעות
החילוק  רפח הערה להלן המבואר פי ועל כלים), בשברי
אצל  דעתו ביטול מצד רק שאינו כלי לשבר גמור כלי בין
לביטול  כלי ביטול אופן בין חילוק שהוא אלא אדם, כל

כלי. תורת
כלים 284) שברי בין חילוק נתבאר רפב) (הערה שלעיל אף

למלאכה  לראויים הראשונה מלאכתם למעין הראויים
קודם  כשנשברו אבל עצמה, בשבת כשנשברו היינו אחרת,

לאשפה. השליכם לא ואפילו אסורים שניהם השבת

לעיל 285) וראה ג, סעיף דלעיל לאוצר" ל"הכנסה בדומה
גמור. כלי לעניין רפג הערה

"תורת 286) מהם מתבטלת לא גמורים כלים שהם כיון
אם  אבל רפג, הערה כדלעיל לאשפה זריקה ידי על כלי"
למעין  שראויים אף הראשון לשימושם כלל יותר ראויים לא
כדלעיל  בטלטול ואסורים שנשבר ככלי דינם – זה שימוש

רפד. הערה
בניֿאדם 287) לרוב לאכילה יותר ראויים אינם אם אבל

פסולת. שאר כדין בטלטול אסורים הדחק, ידי על שלא

•
"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley

וביב: אמות מארבע פחות חצר דיני שנז סימן ב חלק

Â אלא אמות ד' לבדה מהן אחת בכל שאין ואכסדרה וחצר
להתיר  אמות לד' מצטרפות אלו הרי שתיהן בהצטרפות
עליות  ב' שלפני דיוטאות שתי הדין והוא בהן לשפוך
בכל  ואין בה ליבלע המים שראוים רבה מעזיבה ועליהן
סמוכות  הן אם זו עם זו מצטרפות אמות ד' לבדה מהן אחת
הן  והרי לזו מזו נוח שתשמישן טפחים ד' בתוך לזו זו

אחת: כדיוטא

Ê הסמוכה אבל הרבים לרשות הסמוכה בחצר זה וכל
ומותר  גומא א"צ מאד קטנה היא אפילו לכרמלית
פי  על אף החמה בימות אפילו שירצה מה כל בה לשפוך
לכרמלית  בידיו שופכן שאינו שכיון לחוץ שיצאו שמתכוין

אל  ממש לכרמלית סמוך לכרמלית או באים הם מכחו א
שנ"ה. בסי' שנתבאר כמו גזרו לא בכרמלית וכחו

לכרמלית  הרבים רשות בין כאן חילוק שאין אומרים ויש

ונהרות  בימים אלא גזרו לא בכרמלית שכחו אמרו ולא
כרמלית  אפילו או הרבים ברשות מתחלפים שאינם
ברשות  מתחלפת אינה שג"כ לעיר חוץ שהיא אלא שביבשה
חוץ  כך כל מצויים רבים להיות דרך שאין גמורה הרבים
אבל  גמורה הרבים ברשות הרבים בקיעת כשיעור לעיר
גמורה  הרבים ברשות מתחלפת העיר שבתוך כרמלית
הרבים  רשות לנו שאין אומרים שיש הזה בזמן ואפילו
מכלֿמקום  בה, בוקעים רבוא ששים שאין מפני גמורה
שהתירו  ומה רבוא. ס' בה שיש גדולה בעיר היא מתחלפת
פי  על אף הנקב דרך לשפוך המים שע"פ בגזוזטרא
הגזוזטרא  מחיצת מכנגד להלאה מכחו הולכין שהשופכין
לכך  מתכוין שאינו משום הוא שנ"ה בסי' שנתבאר כמו
אמות  ד' בה שאין לחצר כששופך כאן אבל שם כמ"ש
וכן  חצרו. לכלוך משום לחוץ שיצאו מתכוין החמה בימות

עיקר.
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ומותר  כחו על גזרו לא מעורבת שאינה בחצר הכל ולדברי
פי  על אף זו לחצר ממנה שיצאו במתכוין זו בחצר לשפוך
כחצר  בה עירבו ולא חומה המוקפת ועיר יחד עירבו שלא
שמחוסרת  אלא מחיצות לה שיש כיון היא מעורבת שאינה

עירוב:

* * *
Á לרשות שבחצר שופכין לקלח העשוי חריץ והוא ביב

אם  הרבה הרבים רשות במשך והולך ומושך הרבים
ג"כ  ברחבו ויש לחצר הסמוכים אמות ד' בר"ה מכוסה הוא
סמוך  שבחצר הביב פי על אפילו לשפוך מותר אמות ד'
שהמים  פי על אף החמה בימות אפילו הרבים לרשות ממש
המכוסים  אמות מד' לחוץ הרבים לרשות מידו מיד יוצאים
שהם  הרבים ברשות המכוסים ביב של אלו ד' על שד' מפני
שמותר  ד' על ד' בה שיש כחצר דינם היחיד רשות כחורי
ביב  של ד' על שבד' לפי החמה בימות אפילו בה לשפוך

בחצר. כמו סאתים ליבלע כן גם ראוי

ליבלע  ראויים המים שאין עץ של סילון יהא שלא ובלבד
בו  ליבלע ראוי אבנים של רצפה כעין עשוי אם אבל בו

ומותר.

עץ  של בסילון אפילו לכרמלית אבל הרבים לרשות זה וכל
מכלֿמקום  עיקר, זה שאין ואף הראשונה. סברא לפי מותר
מי' למעלה המקלח בצנור להקל דבריהם על לסמוך יש
המים  שירדו במתכוין אפילו בו לשפוך שמותר בכרמלית
שיש  פטור מקום אויר דרך עוברים שהם כיון לכרמלית

שמ"ו: בסי' שנתבאר כמו בכרמלית בזה מתירים

לדירה: מוקפים נקראים מקומות איזה דין שנח סימן ב חלק

לכניסה ‡ אדם לדירת הוקף שלא מחיצות היקף כל
והוא  והקרפף הבתים שאחורי רחבה כגון תמיד ויציאה
והפרדס  והגינה לאוצר עצים בו להכניס גדול היקף
מהמקומות  בהן כיוצא וכל טפחים י' גבוה גדר המוקפים
מד' יותר בתוכן לטלטל חכמים אסרו שס"ב בסי ' שיתבאר
היחיד  רשות שהן פי על ואף הרבים ברשות כמו אמות
שהרי  חייב הרבים מרשות לתוכן והזורק התורה מן גמורה
ככרמלית  הן הרי דיורין שמחוסרין אלא הן גמורות מחיצות
הן  מתחלפין לדירה עשויין שאינן שכיון סופרים מדברי
אינו  קטן היקף אבל גדול היקף הן אם הרבים ברשות
שלא  פי על אף בתוכו לטלטל ומותר הרבים ברשות מתחלף

לדירה: הוקף

* * *
כחצר · בכלל ועד סאתים בית עד קטן היקף הוא וכמה

על  נ' פעמים ב' שהן רוחב ונ' אורך מאה שהיה המשכן
פעמים  ות"ק אלפים ב' שהוא סאה בית הוא נ' על ונ' נ'
וכל  אמה על אמה אלפים ה' הן וסאתים אמה על אמה
מרובע  שהוא בין עגול שהוא בין זה כשיעור בו שיש מקום
ולא  משהו ועוד אמה שלישי וב' אמה ע' שארכו כגון ממש
כגון  וקצר ארוך שהוא בין רחבו וכן בו לדקדק חכמים חשו

ובלבד  בכולו לטלטל מותר חמשים ורחבו מאה שארכו
כמו  אחת אמה ברחבו שנים פי על יתר ארכו יהא שלא
אפילו  ברחבו שנים פי על יתר ארכו היה לא המשכן שחצר

אוסר: ואינו כלום אינו מאמה פחות אבל אחת אמה

לפי ‚ המשכן חצר לשיעורי אלו שיעורים חכמים וסמכו
וחצר  ממשכן, למדין אנו והלכותיה שבת מלאכת שכל
בכולו  מטלטלין והיו לדירה מוקף היה לא כן גם המשכן
אבל  בכלל ועד זה שיעור עד לאסור חכמים רצו לא לפיכך
בד' אלא בו לטלטל אסור משהו אפילו זה משיעור יותר

לחצר: ומתוכו לתוכו מחצר להוציא וכן אמות

לטלט „ מותר אינו זה משיעור בפחות מתוכו ואפילו ל
או  בתוכו ששבתו כלים אלא לתוכו מחצר או לחצר
לטלטל  אסור לחצר והוציאם בבית ששבתו כלים אבל בחצר
אסור  לחצר והכניסן בתוכו ששבתו כלים וכן לתוכו
לבית  והכניסם בחצר ששבתו כלים (ואפילו לבית לטלטלן
בחצר  יניחם כן אם אלא לזה מזה לטלטלם אסור לתוכו או
בפני  רשות הוא לדירה הוקף שלא זה שמקום לפי בינתיים)

ממש, דירה מקום שהוא מהבית מוחלקת עם עצמה אבל
מוקף  נקראת שהחצר פי על אף אחת רשות הוא החצר
בו  וכיוצא והקרפף אחד אדם של הוא החצר ואפילו לדירה
יחד  עירבו ולא אחר של הוא לדירה הוקפו שלא ממקומות

שע"ב. בסי' שיתבאר כמו לזה מזה לטלטל מותר

אין  לבית ממנו או בו וכיוצא לקרפף מהבית לטלטל אבל
סופרים  מדברי אסור אחד אדם של הם ואפילו מועיל עירוב
שאחורי  הרחבה מן חוץ לרשות מרשות כמוציא שהוא מפני
שנ"ט: בסי' שיתבאר כמו הבתים עם אחת רשות שהוא הבתים

* * *
תמיד ‰ ויציאה לכניסה דהיינו לדירה שהוקף מקום כל

מותר  מילין כמה בו יש אפילו וחצר וסהר דיר כגון
הבית  גג וכן לתוכו ומבית לבית ומתוכו בכולו לטלטל
לטלטל  מותר שמ"ה בסי' שנתבאר ע"ד היחיד רשות שהוא
שתחתיו  לבית ומגג סאתים מבית יותר בו יש אפילו בכולו

להיפך. או

וכיוצא  מהחצר כמו בו וכיוצא לקרפף מהגג לטלטל ומותר
לקרפף: בה

Â דינו לדירה מחיצותיו הקיפו אם בו וכיוצא קרפף ואפילו
מד' יותר בתוכו הטלטול להתיר בין דבר לכל כחצר
לבית  מתוכו ובין סאתים מבית יותר הוא אפילו אמות

לתוכו. ומבית

שדר  שומרים סוכת תחלה בו שעשה זו לדירה הוקף ומהו
אף  דירה בית תחלה בו שבנה או ובלילה ביום השומר בה
או  מחיצות הקיפו כך ואחר בקביעות בה דר שאינו פי על
פתוח  הפתח שהיה (או מביתו בלבד פתח תחלה פתח אפילו
הבית  לכותל סמוך מחיצות ג' עוד הקיף כך ואחר מכבר)
לבית  פתוח שהוא שכיון לדירה מוקף זה הרי הפתח שבו
שבשעת  שצריך רק הבית חצר כמו דירה כבית חשוב דירה

לדירה: עשייתן תהא מחיצותיו עשיית
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Ê או דירה בו בנה כך ואחר מחיצות הקיפו אם לפיכך
ואפילו  כלום הועיל לא מביתו פתח כך אחר לו שפתח
כך  לשם שעושה בדעתו היה המחיצות עשיית בשעת אם

כלום. מועיל זה אין כך אחר לו ולפתוח בו לבנות

אלא  לדירה עשייתן תהא מחיצותיו שכל א"צ ומכלֿמקום
פרוץ  היה שברביעית רק שלימות מחיצות ג' הקיפו אפילו
כמו  המחיצות מבטלת זו שפרצה אמות מעשר יותר
בו  עשה מעשר היתר שגדר וקודם שס"ב בסי ' שיתבאר
לדירה  מוקף ה"ז דירה מבית פתח או דירה בית או סוכה
ומניח  עשר על היתר וגודר זו פרצה אצל דירה בנה ואם

לדירה. מוקף ג"כ ה"ז זו מדירה פתח שהן העשר

יותר  בו פורץ לדירה שלא כולו כבר מוקף היה אם וכן
והעשר  בלבד עשר על היתר יגדור או לדירה וגודרו מעשר

פתח: הן אמות

* * *
Á וגדרה אמה ופרץ וחזר לדירה וגדרה אמה פורץ ואם

כאילו  מותר מעשר ליתר שהשלימו עד כן ועשה וחזר
בפורץ  כמו לכאן באו חדשות שפנים מפני אחת בבת פרץ
שם  ועשה מעשר יותר פרץ ואם כך אחר וגודר אחת בבת

לדירה: הגודר כמו מועיל לדירה הפתח צורת

Ë תקנה שיש אומרים יש הכותל לפרוץ עליו קשה ואם
בגובה  צדדיו משני הכותל אצל עפר שיניח ידי על
באורך  יותר או טפחים ד' העפר ורוחב טפחים מי' פחות
כ' גבוה הכותל אין ואם הכותל באורך אמות מעשר יותר
העפר  שמגובה הכותל בגובה טפחים י' אין שנמצא טפחים
יש  שהרי העפר במקום שם כפרוץ נחשב הוא הרי ולמעלה
ואין  הואיל העפר גבי על עולם מקרקע הרגל דריסת שם
ופתוח  כפרוץ הוא טפחים מי' פחות וכל טפחים י' בגבהו
אינו  ששם הכותל גבי על הרגל דריסת יש העפר ומן לגמרי
מונח  העפר ויהא לגמרי שם כפרוץ הוא והרי עשרה גבוה
יעשה  משם ויפנהו שיחזור וקודם אחת שבת לפחות כך
כך  ואחר דירה מבית פתח לו יפתח או דירה בית בתוכו
כבונהו  זה הרי עשרה גבוה הכותל ונעשה משם כשמפנהו
מאליה  הנעשית מחיצה היא שזו פי על ואף לדירה מחדש
שיתבאר  כמו כלום בכך אין לה שחוצה העפר פינוי ידי על

ש  ס"ב.בסי'

מונח  להיות העפר שביטל שזה ואומרים זה על חולקין ויש
שיהא  הכותל לבטל כלום מועיל זה אין אחת שבת שם
זמן  לאחר מכאן ולפנותו לחזור ודעתו הואיל כפרוץ נחשב
להיות  שם ביטלו כן אם אלא הכותל לבטל יכול העפר ואין
אין  לפיכך לדירה יגדרנו במה כן ואם לעולם שם מונח
מן  והרחיקו טפחים י' בגבהו יש כן אם אלא מועיל העפר
ומבטל  חדשה מחיצה נעשה הוא שאז טפחים ג' הכותל
כמו  אמות מי' יותר באורך שאצלו הראשונה מחיצה
אין  וגם טפחים ד' ברחבו להיות צריך אין ואז שיתבאר
בלבד  שבפנים מצדו אלא הכותל צדדי מב' להניחו צריך
בדברי  הלכה ולענין כלום מועיל אין החוץ בצד אבל

המיקל: אחר הלך סופרים

* * *
È כי הם לדירה מוקפין שלנו קרפיפיות שסתם אומרים יש

אומרים  ויש להקיף כך ואחר תחלה פתח לפתוח רגילין
כי  לדירה מוקף נקרא התחום בתוך שהוא קרפף שכל עוד
למעלה  שנתבאר כמו עיקר זה ואין בשבת עליו דעתו
סאתים  מבית יתירה שכשהיא הבתים שאחורי ברחבה

שנ"ט: בסי' שיתבאר וכמו היא כרמלית

‡È מותר סאתים שעד כקרפף דינו טפחים י' גבוה תל
מחיצתו  אסיק גוד שאומרים משום בכולו לטלטל
אין  סאתים מבית ויותר מוקף הוא והרי טפחים י' למעלה

לדירה: הוקף לא שהרי אמות בד' אלא בו מטלטלין

·È אוירו למעט אילנות בו שנטע סאתים מבית יותר קרפף
אילנות  בהם להיות הקרפיפות דרך שכן מיעוט זה אין
ד' ורחבים עשרה גבוהים האילנות היו אפילו לפיכך
שבגינות  הבורות וכן ממעטין אין לעצמן רשות שחולקין
הם  הגינה תשמיש ד' ורחבים עשרה עמוקים אפילו
הגינה  צורך שאינו אחר דבר אבל ממעטין ואין להשקותה

ממעטת: בתוכה) להיות דרכו (ואין

‚È טפחים ג' רחב הוא אם בכך ונתמעט בקרפף עמוד בנה
במיעוטו: בטל מכן פחות מיעוט, זה הרי

„È הראשונה מחיצה לפני מעשר יותר באורך מחיצה בנה
ידי  על לדירה מוקף ויהיה שאינה כמו שתהיה לבטלה

מבית מ  פתח בו פתח או דירה בית בו שעשה כגון זו חיצה
ג' מהראשונה הרחיקה אם זו מחיצה שעשה קודם דירה
מג' פחות שכל כלום ולא עשה לא לאו ואם מותר טפחים
ואין  הראשונה עובי על מוסיף אלא ואינו דמי כלבוד טפחים
כמו  סאתים מבית אוירו נתמעט כן אם אלא מועיל זה

לקמן: שיתבאר

ÂË ונתמעט אוירו למעט הראשונות מחיצות על טיט טח
ראוי  המחיצה תינטל שאם עב הטיט אם סאתים מבית

ממעט: אינו לאו ואם ממעט עצמו בפני לעמוד הוא

* * *
ÊË מלמעלה הראשונות מחיצות ע"ג לדירה מחיצות בנה

מלמטה  הראשונות שמחיצות כיון כלום מועיל אינו
ונשארו  התחתונות נבלעו ואם שמגביהן אלא קיימות
מאליה  העשויה שמחיצה פי על אף ידן על ניתר העליונות
לדירה  מחיצות עליו שעשה סאתים מבית יותר תל אבל היא
אנו  ושם משפתו טפחים ג' הרחיקן לא אפילו הועיל
והרי  סביב שפתו על למעלה ממחיצותיו אסיק גוד אומרים
באויר  דר והוא הואיל מכלֿמקום מחיצות, גבי על מחיצות
מוקף  זה הרי לדירה עתה שעשאן שלמעלה אלו מחיצות
מעשרה: ביותר אחת מחיצה אלא עשה לא ואפילו לדירה

ÊÈ רובו ונטע לדירה שהוקף סאתים מבית יותר קרפף
אינם  שורות שורות עשויות אינם אפילו אילנות
תמיד  האילנות בצל להסתופף הוא שדרך הדירה מבטלים
בהם  אין אפילו הדירה מבטלים הזרעים רובו נזרע אם אבל
נזרע  שלא והמיעוט בזרעים לדור דרך שאין לפי סאתים בית
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כלל  הוקף לא כאילו כולו ונאסר הנזרע רוב לגבי בטל
לדירה.

לטלטל  מותר סאתים בית אלא בזרוע אין אם מיעוטו נזרע
בו  אין הרי הדירה נתבטלה הזרוע שבמקום שאף בכולו
אצל  מתבטל אינו נזרע שלא והשאר סאתים מבית יותר
כיון  סאתים מבית ליותר להשלים עמו להצטרף הזרוע

אס  אבל המועט הוא לבית שהזרוע זה מקרפף לטלטל ור
ודינו  הדירה נתבטלה שבו הזרוע במקום שהרי לתוכו ומבית

כמו  לבית ממנו מטלטלין שאין לדירה הוקף שלא כקרפף
שהרי  אסור נזרע שלא בהמותר גם כן ואם למעלה שנתבאר
במילואם  לזה זה פרוצים והם ביניהם מפסקת מחיצה אין
במילואה  פרצה אמרו שלא נזרע שלא בהמותר מתירין ויש
כגון  עצמו מצד האסור למקום כשנפרצה אלא אוסרת
איסורו  אין האסור הזרוע שמקום כאן אבל גמורה  כרמלית
על  אף נזרע שלא השאר על אוסר אינו הבית מחמת אלא
הראשונה. כסברא להחמיר ויש במילואו לו פרוץ שהוא פי
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מ"ש  גם דהלא ועוד כו'. קאתי דאימא מסט' דבת בתה
כו'. תבונה כאותיות ובת בן כולל בתבונה שמים כונן
סדר  לענין רק היינו בתה כאמה מ"ש באמת הנה אמנם
זה  סדר ששרש בת שנק' הדבור של אותיות צירופי
דוקא  דאימא מנצפ"ך מה"ג הדבור שהוא למל' ניתן
מוצאות  בה' ומפרידות המחלקות ה"ג שהן כנ"ל

אותיות  שמתחלקים כמו אחד באופן יחד ומתכללים
ההשגה  אופן שע"י דתבונה מל' בחי' שהוא המח'
ממש  כך שבה בצרופים המחשבה באותיות הנגלית
דאימא  וז"ש הדבור אותיות צירופי באופן בדבור יבא
אותיות  שהוא לברתה שלה ה"ג ששאלה כו' אוזיפ'
אותיות  שמתחלקים אופן באותו ג"כ לחלק' הדבור
כו' פתוח ומאמר סתום מאמר בענין כידוע המחשבה
ועלמא  דאתכסיא עלמא ויבשה ים שנק' א) קד, (שבת
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עילאה  ה"א הוי"ה דשם ההי"ן ב' שהם דאתגלייא
וז"ש  כו'. בתה כאמה והיינו ומל' בינה תתאה וה"א
ההשגה  אופן לפי נמשך שהדבור כו' דאימא מסט' דבת
ממש  ומהותן עצמן האותיות גופי אבל כנ"ל דבינה
(וגם  כלל בינה מבחי' מציאותן עיקר נתהוו לא הנה

שאין  וכ"ש חכ' מבחי' חו"ב לא מן וצמיחה גידול בהם
או"א  שנק' לפי המדות מגדלת שבינה כמו ולא
בעבור  כלולים המדות היו ותחלה המדות את מולידים
פסיע' דאושיט עלאה דה"א הקצר רגל שהוא באימא
הוא  האותיו' גופי התהוות שרש אלא כו') לבר
דדבור  האותיות דשרש וכנ"ל לגמרי מחו"ב מלמעלה
הקבועים  אותיות (שהן ממש העצמות בבחי' הוא
מ"ש  כי החכ' ממקור גם שלמעלה כנ"ל) עצמה בנפש
המשכיל  מכח נמצאת עכ"פ הרי תמצא מאין והחכמה
השתלשלות  בבחי' שלא שהוא רק ליש מאין שבנפש
אבל  השכל מן שנולדים כמדות מיש יש שנק' עו"ע
בהן  לומר שייך שלא הנפש עצמיות בבחי' הן האותיות
התהוות  (ואפי' החכ' כהתהוות ליש מאין התהוות ענין
והמשכה  השפעה בדרך הנפש עצם מן בא ותענוג רצון
כו' ותענוג רצון מציאות לגילוי מהעלם אותיות ע"י
ממש  הנפש מעצמות שהן העצמיים אותיות משא"כ
עצמות  מצד בעצם ממללא לרוח חיה לנפש וז"ש
שבנפש  הרוחניים באותיות גם הצירוף ענין (רק הנפש
כמו  בעצם השכלי נפש שנק' העצמי' החכ' ע"י הוא
החכ' ע"י הגשמי' במבטא נעשים האותיות שצירופי
למטה  רק כו') ברתא יסד דאבא לאותיות שמצרף
והשכל  המדות את להלביש כלים בחי' האותיות נעשים
מכריח  אינו דחו"ג הפכים בכמה שהן אע"פ והשגה
שאין  מצד כנ"ל שבהן חו"ג בבחי' שילביש לאותיות
יהיה  והנה כנ"ל). ומדות השכל עם כלל שייכות להם
החכמה  להתהוות א' מקור הרי עכ"פ שיהיה איך
נמשכת  שהחכ' שכמו ממש הנפש מעצמות והאותיות
במציאות  לבא נמשכו האותיות כך ליש מאין מעצמות
הנולד  התינוק בנפש לבא קודמין (והאותיות אותיות
בירידת  גם וע"כ כו') לצרף החכ' שיומשך בטרם
מאיר  אז ומדות השכל מן למטה מוצאות בה' האותיו'
שמצטרפים  הצירוף כח בהן לעשות בהן החכ' אור
שונים  בצירופי' יוצאים ולהיות מאליהם ממילא
ממללא  רוח שנק' הנפש בעצמות שהוא כמו מעצמם
בחי' ג"כ ששם כנ"ל שבנפש הרוחניות באותיות
רוח  נק' זה שמצד כו' שבעצם החכ' מן הוא הצירוף
כו' דחכ' מדבר בבחי' שהוא לפי המדבר' נפש ממללא

וד"ל:
בת (ÊÓÂ‰(נד) כשנק' גם הדבור בבחי' אמר הטעם

אמי  בת ולא דוקא אבי בת נק' היא אבל

וכן  מדבר שנק' בחכ' שהוא הראשון שרשה מצד שזהו
וז"ש  לבת) לו מרדכי לקחה ואמה אביה ובמות אמר
בתי  שקרא' עד מחבבה זז לא ספ"ג) ש"ה (מדר'
באור  המל' עליית דתחלה אחותי ואח"כ אמי ואח"כ
ואח"כ  ברתא יסד דאבא שבה הצירופים מחמת אבא
אחותי  ואח"כ אמי קורא' ממש אימא באור עלייתה

וכמ" ואותיות לחכ' אחד מקור אמנה בבחי' וגם ש
בזהר  (כמ"ש כו' אמי בת לא אך היא אבי בת אחותי
דוקא  ארץ יסד בחכ' ה' וז"ש באריכות) במ"א ומבואר
הדומם  בחי' שהוא עלאה ארץ שנק' המל' בחי' שזהו
שרש  עם אחד ששרשן עצמן מצד האותיות בחי' דאצי'
נפש  (כמו תמצא ממש שמאין העצמית במקורה החכ'
שיסוד  ארץ יסד בחכמה למטה גם ע"כ כנ"ל). המדברת
שהוא  בתבונה ולא דוקא בחכ' הוא וקיומה הארץ
שהוא  שמים כונן אבל המדבר מן שלמטה החי בבחי'
החי  בבחי' שהוא דוקא בתבונה דמדות צומח בחי'
אם  המחלוק' טעם יותר יובן (ובזה וד"ל. הנ"ל מטעם
כו' בחוכמתא ברא ברא' דמ"ש כו' לארץ קדמו שמים
וכמ"ש  ארץ שנק' לדבור שקדמו המדו' בחי' שמים זהו
כו' דבינה עלאה אלקי' שם שהוא בתבונ' שמים כונן
הדומם  ששרש מצד זהו לשמים קדמה ארץ מ"ד אבל
קדמה  והחכ' ארץ יסד בחכ' כמ"ש דמדבר חכ' בבחי'
עשות  ביום וכמ"ש כו'. לשמים קדמה ארץ ע"כ לבינה
דוקא  הארץ את ברא הוי"ה דשם ושמים ארץ א' ה'
כו'. שמים ברא ואלקים ארץ יסד בחכמה ה' כמ"ש
ברא  בראשית כמ"ש נבראו כאחד וארץ שמים ומ"ד
ושרש  מקור מצד זהו ממש כאחד וארץ השמים כו'
שהוא  ודבור דחכ' וסוף ראש שם ששוה הראשון
הוא  אדם לא כי כמו דאדם מדבר מבחי' גם מלמעלה
ומקבל  משפיע מבחי' למע' שהוא כט) טו, (ש"א כו'

וד"ל): כידוע
האדמה Â‰ÊÂ(נה) מן עפר האדם את אלקים ה' וייצר

הדומם  בשורש למעלה מבואר דהנה כו'.
שנתלבשה  הוא דוקא בדומם וע"כ החכ' במקור שהוא
בחכ' בענין וכנ"ל החכ' בחי' שהוא דאדה"ר הנשמה
שרשם  שמים שנק' דמדות בצומח משא"כ כו' ארץ יסד
העליון  יו"ד יודי"ן ב' וייצר וזהו כו'. ובינה בתבונה
הדומם  בבחי' שמתאחד עלאה דחכ' נקודה בחי' הוא
האלף  דאות התחתון יו"ד שהוא הדבור אותיות בחי'
שם  בחי' הוא שבאדם האלף ואות דמל' ח "ת בחי'
מן  עפר האדם ביצירת וע"כ כידוע. אלפי"ן במלוי מ"ה
שמות  ב' והזכיר יודי"ן בב' וייצר אמר דוקא האדמה
החכ' התחברות שזהו וח"ת ח"ע שהוא אלקים דה'
דאתמשך  ח"ע בחוץ חכמות כ) א, (משלי כמ"ש במל'

וד"ל: כו' בח"ת
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

xE`iaE [a]39"mipFW milMn milM"d oipre aFXd oipr ¥¦§©©§¦§©©¥¦¦¥¦¦
lr `Ed ,`A`C oigFn ici lr sFqÎoi` xF` mdA KWnPW¤¦§¨¨¤¥©§¥¦§©¨©
oigFn zEWAlzd oiprA mW miig zFxvF`A aEzMW dn iR¦©¤¨§§©¦¨§¦§©¦§©§¦

:`"fA `ni`C§¦¨§¨
`"fA WAElOd DNW zrCd gFOAW micqg 'dnW¤¥£¨¦¤§©©©©¤¨©§¨§¨
zx`tYn 'a ,zrCn '` .lgxe d`ll zFxF` 'b mi`vFi§¦§¥¨§¨¥¦©©¦¦§¤¤
cFqIn 'b ,`A` cFqi ici lr `Oi` cFqi rwaPW mFwOA©¨¤¦§©§¦¨©§¥§©¨¦§

.`"f̈

m` iM ,`ni`C micqgdn mi`vFi EN` zFxF` oi` K ©̀¥¥§¦¥©£¨¦§¦¨¦¦
`"fAW `ni`C oigFnA oM mB miWAEln `A`C oigFOdWM§¤©¦§©¨§¨¦©¥©¦§¦¨¤§¨
oigFOd miwNYqOWM la` ,l"Pd zFxF`d mi`vFi if £̀©§¦¨©©£¨§¤¦§©§¦©¦
mifg`p if` `ni`C oigFOd wx Ex`Wp `le `A`C§©¨§Ÿ¦§£©©¦§¦¨£©¤¡¨¦

.mipFvigd©¦¦

oipTznE mi`ivFn xW` EN` zFxF` 'b zxEnY okle§¨¥§©¥£¤¦¦§©§¦
'b mi`vFi EN` zxEnY dPd ,`"f ixFg`A lgxe d`l z ¤̀¥¨§¨¥©£¥¨¦¥§©¥§¦
xW` ,"zxdA" "zgRq" "z`U" mi`xwPd mirbp iPin¦¥§¨¦©¦§¨¦§¥©©©©¤¤£¤
d`l sEvxR mW dUrp oi`e ,mipFvigd lM zwipi mdn¥¤§¦©¨©¦¦§¥©£¤¨©§¥¨
lW mitEvxRd EN` miUrp oi`W ,df llM xFkfE .lgxe§¨¥§§¨¤¤¥©£¦¥©©§¦¤
.`"fA `A`C oigFn zENBzd xg` `N` o`M lgxe d`l¥¨§¨¥¨¤¨©©¦§©¦§©¨§¨

wx ,Dnvr d`nEHd EPpi` rbPd iM ,dGn DnzY l`e§©¦§©¦¤¦©¤©¥¤©§¨©§¨©
piC zpigAmipFvigd miwpFi EpOn xW` WFcw `iWT ` §¦©¦¨©§¨¨£¤¦¤§¦©¦¦

`A` ,odMd oxd` ici lr `N` owzip Fpi`e ,zF`nHd©§¥§¥¦§©¤¨©§¥©£Ÿ©Ÿ¥©¨
.xMfpM d`Nir¦¨¨©¦§¨

_.dxvwA eixaC o`M cr: ©¨§¨¨¦§¨¨

xE`iaErEcie .`"fl miWiAln md lgxe d`l iM :eixaC ¥§¨¨¦¥¨§¨¥¥©§¦¦§¨§¨©
,xEAice daWgn zpigA md mc`A lWn Kxc lr ± mpipr¦§¨¨©¤¤¨¨§¨¨¥§¦©©£¨¨§¦
F` lkVd biVdl KxhvOWM ixdW ,WtPd iWEal mdW¤¥§¥©¤¤¤£¥§¤¦§¨¥§©¦©¥¤
WEal ici lr `Ed ± FA miNBzOWM aNAW dCOd©¦¨¤©¥§¤¦§©¦©§¥§

`id daWgOdW `N` .dfA aWFgW daWgOdWEal ©©£¨¨¤¥¨¤¤¨¤©©£¨¨¦§
xAEgOdxEAiCde ;FOr cinY `EdW ,cxtPd WEal, ©§¨¤¨¦¦§©¦§©¦§¨

Fnvr z` WAlzn FzlEfl riRWdl KxhvOWMW¤§¤¦§¨¥§©§¦©§¨¦§©¥¤©§
.xEAicA§¦

oigFOn lgxe d`l itEvxR oETize z`ivi" oipr dPde§¦¥¦§©§¦©§¦©§¥¥¨§¨¥¦¦

`EdW ± mc`A 'd zcFarA oM mB oaEi "`ni`e `A`C§©¨§¦¨¨©¥©£©¨¨¨¤
'd zaWgnA FxEAice FYaWgn zExXwzde wqrd zpigA§¦©¨¥¤§¦§©§©§©§§¦§©£¤¤
znicw xg` dxFY cEnlzA wqrd EpiidC .FxEAice§¦§©§¨¥¤§©§¨©©§¦©
`ni`e `A`c oigFn ici lr dNtYA aFWe `Fvxd̈¨¨©§¦¨©§¥¦§©¨§¦¨
FxEAice FYaWgn zFIzF` f`W ,eizFCnA Exi`dW¤¥¦§¦¨¤¨¦©£©§§¦
zpigaA od ixdW ,miWFcw FlkUe eizFCOW FnM miWFcw§¦§¤¦¨§¦§§¦¤£¥¥¦§¦©
miWEal od xEAice daWgnC zFIzF`de ,l"PM aFWe `Fvẍ¨©©§¨¦§©£¨¨§¦¥§¦

miWFcTd eizFCnE FlkU WiAldlwxR mixn` ihETl oiir) §©§¦¦§¦¨©§¦©¥¦¥£¨¦¤¤
'c40.(

odW ,lgxe d`l zpigA EN` miUrp oi` KkitlE§¦¨¥©£¦¥§¦©¥¨§¨¥¤¥
`A`C oigFn zENBzd xg` `N` ,xEAce daWgn©£¨¨§¦¤¨©©¦§©¦§©¨
lEHiAd cSOW lirl x`AzPW enM ,mc`d zFCnAW¤§¦¨¨¨§−¤¦§¨¥§¥¤¦©©¦
milkA hXRznE KWnp zFidl aFXd zAiq `ai dnkgC§¨§¨¨Ÿ¦©©¦§¦§¨¦§©¥§¥¦
oipr EpiidC ,sFqÎoi` xF` odA KiWndl mipFW milMn¦¥¦¦§©§¦¨¤¥§©§¦§©
EdGW ,'d xEAce zaWgnA FxEAice FYaWgn zExXwzd¦§©§©£©§§¦§©£¤¤§¦¤¤
,mc`d lW xEAice daWgnA sFqÎoi` xF` zkWnd oipr¦§©©§¨©¥§©£¨¨§¦¤¨¨¨
zFIzF`d iEAix iM ,miWEaNde mipFW milMn milMd odW¤¥©¥¦¦¥¦¦§©§¦¦¦¨¦

.milM iEAix od¥¦¥¦

mpFxkf EpizFAx Exn`W "mipFYgYA dxiC" oipr Edfe§¤¦§©¦¨©©§¦¤¨§©¥¦§¨
l zFidl `EdÎKExA WFcTd dE`zp" xW` dkxaldxiC F ¦§¨¨£¤¦§©¨©¨¨¦§¦¨

"mipFYgYA41ici lr `Ed Ff dxiCW WExiRd oi`C , ©©§¦§¥©¥¤¦¨©§¥
KxcM xF`d zFnlrde minEvnSd iEAix zEWAlzd¦§©§¦©¦§¦§©£¨¨§¤¤
xcq cqEd xaM ixdW ,dfA Wi WECig dnC ,zElWlYWd¦§©§§§©¦¥¨¤¤£¥§¨©¥¤
xaM WIW xacl dE`zn dOle df otF`A zElWlYWdd©¦§©§§§¤¤§¨¨¦§©¤§¨¨¤¥§¨

?zE`ivnA¦§¦

KxAzi FzEdl` iENib didIW `Ed Ff dxiCC ,oiprd K ©̀¨¦§¨§¦¨¤¦§¤¦¡Ÿ¦§¨¥
.mEvnve mlrd iYlA dlrnl dNBzn `EdW FnM dHnN§©¨§¤¦§©¤§©§¨¦§¦¤§¥§¦§
xC mc` lW FtEBW ,ziaA xCd mc`M ,dxiC `xwp EdGW¤¤¦§¨¦¨§¨¨©¨§©¦¤¤¨¨¨
zkWnd ici lr `id Ff dxice .mEvnve mlrd ilA mẄ§¦¤§¥§¦§§¦¨¦©§¥©§¨©
:FpiprW ,aFW zpigaA mc`d KiWnOW sFqÎoi` xF`¥¤©§¦¨¨¨¦§¦©¤¦§¨
iENib zpigaA zE`ivnA lEHial riBd xaMW ixg ©̀£¥¤§¨¦¦©§¦¦§¦¦§¦©¦
ici lr dHnl ok FnM EpkiWni ,zEdl`d ziI`xE§¦©¨¡Ÿ¦©§¦¤§¥§©¨©§¥
l"Pd FNW dUrnE xEAce daWgnC miWEalA EpkiWnIW¤¦©§¦¤¦§¦§©£¨¨§¦©£¤¤©©
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(39.l"Pd ci azM iR lr Epnqp Kli`e a miwxRd ipOiq¦¨¥©§¨¦§¥¨¦§§©¦§©¨©©

(40xEAC daWgn mdW miWEal dWlW zidl` Wtp lkl Wi cFre" :mWe§¨§¥§¨¤¤¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦¤¥©£¨¨¦

,zFIUrn zFvn lM dUrnA miIwn mc`dWMW .dxFYd zFvn b"ixY lW dUrnE©£¤¤©§©¦§©¨¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤¨¦§©£¦

biVn `Ed daWgnaE ,odizFklde zFvn b"ixY lM WExitA wqFr `Ed xEAcaE§¦¥§¥¨©§©¦§§¦§¥¤§©£¨¨©¦

FWtp ixa` b"ixY zEllM ixd ± dxFYd q"CxtA biVdl Fl xWt`W dn lM̈©¤¤§¨§©¦§©§¥©¨£¥§¨©§©¥§¥©§

zFWAEln FWtpAW c"Ag zpigA :zEhxtaE .dxFYd zFvn b"ixYA miWAEln§¨¦§©§©¦§©¨¦§¨§¦©©©¤§©§§¨

.dlrnl FWtp WxWe FzbVd zlFki itM q"CxRA biVn `EdW dxFYd zbVdA§©¨©©¨¤©¦©©§¥§¦§¤©¨¨§Ÿ¤©§§©§¨

zFvOd mEIwA zFWAEln ,odizFclFze oditpre dad`e d`xi odW ,zFCOde§©¦¤¥¦§¨§©£¨§©§¥¤§§¥¤§¨§¦©¦§

lM WxW `id dad`d iM .oNEM cbpMW dxFY cEnlY `EdW ,xEAcaE dUrnA§©£¤§¦¤©§¨¤§¤¤¨¦¨©£¨¦Ÿ¤¨

.mW oiIr ."'Eke dUrz `l d"qWl WxW `id d`xIde . . dUr zFvn g"nx§©¦§£¥§©¦§¨¦Ÿ¤§©©Ÿ©£¤§©¥¨

(41dAx xAcOA .b wxR sFq dAx ziW`xA .fh `Up .b izFTEgA `nEgpY d`x§¥©§¨§©¨Ÿ§¥¦©¨¤¤©¦§¨©¨

.el wxR Wix `ipY .e ,bi dWxR̈¨¨©§¨¥¤¤



c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

zFvnE dxFzA'p wxR mixn` ihETl oiir)42.( §¨¦§©¥¦¥£¨¦¤¤

mc`AW zFCOA `A`C oigFn zENBzd oi`WM la £̀¨§¤¥¦§©¦§©¨©¦¤¨¨¨
zpigaA md f`e ,cal `ni`C oigFn `N` ,aFXd `EdW¤©¤¨¦§¦¨§©§¨¥¦§¦©
milMd on zEwNYqdd oipr df ixd ,cal `Fvẍ§©£¥¤¦§©©¦§©§¦©¥¦
dxFYd wqrA dUrnE xEAce daWgnC miWEaNde§©§¦§©£¨¨§¦©£¤§¥¤©¨

.WtPd zFlkA zixicYd dwEWzA wx `N` ,zFvnE¦§¤¨©¦§¨©§¦¦¦§©¤¤

df lM mr oiicr ,dXEcTd zilkY EdGW iR lr s`e§©©¦¤¤©§¦©§¨£©¦¦¨¤
FYaWgn oi`W oeiM ,xnFl dvFx ,"dPin oixrzn oipiC"¦¦¦§¨¦¦¨¤©¥¨¤¥©£©§
dGn srYqi ,zEdl` zkWndA mFId lM miwEqr FxEAice§¦£¦¨©§©§¨©¡Ÿ¦§©¥¦¤
lkEIW ± sFQde ,FNW mixEAice daWgnA mipiC zpigA§¦©¦¦§©£¨¨§¦¦¤§©¤©
xEAce daWgn oipr `Ede ,mipFvigd zwipi dGn zFidl¦§¦¤§¦©©¦¦§¦§©©£¨¨§¦
zFidl lFki Fpi` zn`A iM .dOd 'dl `l xW` milihA§¥¦£¤Ÿ©¥¨¦¤¡¤¥¨¦§

W cInE ,WtPd zFlkA mFId lM.mipFvigd Efg`zi wiqtI ¨©¦§©¤¤¦¨¤©§¦¦§£§©¦¦

d`l itEvxR zxEnY mi`vFIW mirbp iPin 'b oipr Edfe§¤¦§©¦¥§¨¦¤§¦§©©§¥¥¨
opi`W miWw mixEAice zFaWgn ,xnFl dvFx ,lgxe§¨¥¤©©£¨§¦¦¨¦¤¥¨
mi`xwPd zFvnE dxFYd wqrAW xEAce daWgn Kxrn¥¥¤©£¨¨§¦¤§¥¤©¨¦§©¦§¨¦
,dXEcwC mipiC wx ,rx opi`W mre .l"Pd lgxe d`l¥¨§¨¥©©§¦¤¥¨¨©¦¦¦§¨
zEtrYqd xnFl dvFx ,mipFvigd zwipi mdn mFwn lMn¦¨¨¥¤§¦©©¦¦¤©¦§©£
,dxFzC dnkgd on iEpR alA mixABzOW mirx mixEdxd¦§¦¨¦¤¦§©§¦§¥¨¦©¨§¨§¨

d`iA ixEQi` zFkld sFq m"Anxd azMW FnM43df lke . §¤¨©¨©§©¦§¦¥¦¨§¨¤
.l"PM mc`AW `A`C oigFn zEwNYqd zAiQn `Ä¦¦©¦§©§¦§©¨¤¨¨¨©©

zEliv`C zFCOdW ,oM mB oaEi dlrnl dGn lWnPde§©¦§¨¦¤§©§¨¨©¥¤©¦©£¦
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‰ÎÂÒÂ ולמסתור ולמחסה מחורב, יומם לצל תהי'
שאה"כ  ע"ד הוא יומם צל פי' וממטר. מזרם
בתוס' יומם מהו וצ"ל כו', ובלילה חסדו ה ' יצוה יומם
די"ב  פ"ב חגיגה ארז"ל הנה יצוה. ביום דהל"ל מ"ם
הקב"ה  ללילה שדומה בעוה"ז בתורה העוסק כל ע"ב
ובזהר  ליום. שדומה לעוה"ב חסד של חוט עליו מושך
וחוט  הקו הוא חסד של חוט פי' דט"ו בראשית הרקיע

כי  חסד, של חוט ונק' ע"ש, כו' א"ס מאור הנמשך
רק  ונשאר האור העלם שהוא פנוי ומקום הצמצום
ששרשם  הכלים שורש והוא מדה"ד, כענין זהו רשימו
הוא  הקו אבל הגבול, שורש הם והכלים הרשימו, מן
שהן  הכלים מן שלמעלה האורות שורש מהא"ס הארה
(וזהו  חסד של חוט נק' ולכן מהות, בלי מ"ה בלי
במדה"ד  העולם את לברוא במח' עלה בתחלה שארז"ל
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של  וחוט מ"א ח' במא"א גם מדה"ר), שיתף כו' ראה
וע"ש  השדרה חוט דרך היורדת לובן טיפת נק' חסד
וישכם  ע"ד ביום, חסד של חוט וזהו עכ"ל. חוט נק' כך
ויודע  בקר ע"פ ב' קע"ו קרח ר"פ זח"ג וע' בבקר, לבן
למעלה  שהוא כמו האור על מורה עצמי גוון ולבן ה',
בלק"ת  יכפר הזה ביום כי ע"פ בביאור כמ"ש מהכלי
י"ל  וע"כ ביוהכ"פ, דכה"ג לבן בגדי בענין אחרי ס"פ
לבן  וישכם בחי' חסד של חוט נק' וחוט הקו שפיר
או"א  שזווג כ' ע"ד דק"ס פס"ו שט"ז ובעמה"מ בבקר.
כמו  אלא האור משנה שאינו היום כמו יומם, נק'
שנק' זו"נ לאפוקי ואפ"ל עכ"ל. אותו משפיע שקיבל
על  מורה ביומם המ"ם ותוספת כו'. ולילה יום זיווגם
פי' המ"ם דתוספת כהנים ממלכת ע"ד היום גדולת
המל' רוממות על שמורה סע"ב דל"ד צו פ' בזח"ג
וזהו  אחד, במ"ם שמים מלכות נקראת מכאשר יותר
כהן  אתה וכמ"ש דמטרוניתא, שושבינא הכהן ע"י
כהנים, ממלכת וזהו צדק, מלכי דברתי על לעולם
דאו"א, מלכות הם כהנים ממלכת ס"ב מ"ם ובמא"א
ימי  הארת ג"כ ואפ"ל היום. קדושת תוקף יומם ועד"ז
דיומם, המ"ם תוספת זהו דז"א עולם בימי דע"ק קדם
ביום  ע"ד כו' או"א כמו יהיו זו"נ כי יומם נק' ולע"ל

כו'. יהי' ההוא
Â‰ÊÂ אורו עיקר וחוט הקו כי חסדו, ה' יצוה יומם

מא"ס  חדש אור המשכת שזהו או"א ביחוד
אלה  ובד"ה בנ"י, בתוך ונקדשתי ע"פ בביאור כמ"ש
עסק  ע"י נמשך זה והנה העדות. משכן בענין פקודי
כנגד  מדה לגני, באתי ע"פ מזה כמ"ש בלילה התורה
שהוא  אור, ותורה מבחי' החושך בזמן שממשיך מדה,
בלק"ת  ע' מחשבותיך, עמקו ונק' יומם הנק' חו"ב
מאיר  יומם בחי' כשיבא כמו"כ לכן לגני, באתי בד"ה
חוט  ענין והוא יומם, בחי' על אורה תוספת הקב"ה לו
והנה  כו'. או"א שהם יומם לבחי' המאיר חסד של
היינו  כו', יומם לאור השמש עוד לך יהי' ולא כתיב
הוי' באור ונלכה לכו יהי' אלא אלקים, הוי' ומגן שמש
דעמלא  שארז"ל וזהו הוי'. בשם המאיר באור פי'
וארא  פ' בת"א וכדפי' שמשא מן לעילא הוא דאורייתא
ומגן  שמש מבחי' למעלה שהוא וארא כו' וידבר בד"ה
דקאי  בהם אחד ולא יוצרו ימים ע"פ ועמ"ש ע"ש, כו'
חסדו  ה' יצוה יומם פי' ג"כ זהו וא"כ עוה"ב, על
כל  כי והיינו עוה"ב, על דקאי הנ"ל בגמרא לפמ"ש
היום  וידעת ע"פ וכמ"ש ומגן, שמש מבחי' הם ימים

נאמר  דלע"ל אחד יום אבל האלקי', הוא הוי' כי כו'
יהי' שלא אור, יהי' ערב לעת והי' לילה ולא יום לא בו
הוי' והי' וע"ד כנ"ל, או"א גלוי יהי' אלא וחושך לילה
שמאיר  מה הוי' באור בחי' יהי' והאור לאלקים, לי
בלילה  בתורה העוסק כל מענין עוד ועמ"ש בז"א, ע"ק
עולמות  אלף בח"י שט עביד קא מאי בליליא בדרוש

כו'.
¯Á‡Â כי היינו יומם, לצל תהי' וסוכה ענין יובן כ"ז

הנק' חו"ב יחוד בבחי' המאיר חסד של חוט
מהקו  ונמשך פנימי אור בבחי' המאיר אור זהו יומם,
מהקו  שלמעלה מקיף האור זהו תהי' וסוכה אבל וחוט,
א', בהשוואה עולמות הארבע לכל שמקיף וחוט
בראשו, מל' וכתר כענין מקיף אור יומשך זו ומבחי'
גדול  והעלם בריחוק שמאיר מקיף אור כמו זה שאין
בביאור  וכמ"ש א' בהשוואה העולמות לכל שמקיף
מקיף  בבחי' כשמאיר אבל מלכות, לבוש דיביאו
יומם, לצל תהי' וסוכה ענין וזהו מל'. כתר נק' הקרוב
יושבי' צדיקים כענין וזהו יומם, לבחי' ומגין צל
קנה  שמבחי' עולמות, ש"י וגם בראשיהם, ועטרותיהם
כמ"ש  כמ"ש ופנימי מקיף שזהו בינה קנה חכמה
ענין  וזהו כו'. עומסו מלוא לו נותן הקב"ה בדרוש
עסק  על הנאמר כסיתיך ידי ובצל בפיך דברי ואשים
ענין  יובן ומכ"ז כו'. ומקיף פנימי ג"כ שהוא התורה
ענין  ג"כ שהם יבוננהו יסובבנהו ע"פ במ"א המבואר

הסוכות. חג על וקאי ופנימי מקיף
.¯ÂˆÈ˜

ÌÓÂÈ המ"ם תוספת או"א, הם יומם חסדו, ה' יצוה
רוממות  ממלכת כענין היום, קדושת תוקף
לבן  וישכם הקו, הוא חסד של חוט חסדו המלוכה,
בלילה  התורה עסק ע"י ונמשך לובן, טיפת בבקר,
ולא  היום, מאור יותר לו מאיר כמ"כ החושך, שמאיר
יום  לא בחי' אחד, יום יומם, לאור השמש עוד לך יהי'
זהו  יומם צל ובחי' הוי', באור ונלכה לכו לילה, ולא
בד"ה  כמ"ש חסד של וחוט יומם בחי' על אשר המקיף
אל  בצל וכענין פ"ו, השלישי דרוש השמים האזינו
כענין  זו וסוכה או"פ, בחי' וידעת נמשך מזה היית,
בש"י  עומסו, מלוא והאו"פ בראשיהם, ועטרותיהם
עסק  זהו סוכה ובחי' בינה, קנה חכמה קנה עולמות
כסיתיך  ידי ובצל בפיך דברי ואשים כמ"ש התורה
תחת  שמאלו השמע"צ ביום בד"ה בלק"ת מזה כמ"ש

לראשי.
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השכלת Ô·ÂÈÂצז) כל דהנה נעלמת, השגה מענין זה
לא  החכ' כח התפשטות ה"ז דבר והשגת
לא  היינו השכלה היא שהחכ' היות עם החכ', כח עצם
מ"מ  עצמה, ההשכלה ענין הוא כ"א להשכיל כח רק
כו' לבד הארה התפשטות כ"א הכח עצם ההשכלה אין
בא  הוא דבר והשגת השכלת כל דהנה הוא (והענין
ב' בזה ויש המושג, הדבר היינו דבר, פרט באיזה
ההשכלה, ועצם המושג, הדבר והשגת השכלת ענינים
וההשגה  ההשכלה ועצם המושג, הדבר ידיעת היינו
למעלה  בעצם ה"ה המושג, בהדבר שהוא הגם
שהוא  מה פרטי ענין הוא המושג שהרי מהמושג,
פרטי, אינו וההשכלה איז) מושג דער (וואס המושג
הרי  ענינים, שני ממנו שמסתעפים א' שכל וכמו
וכמו  פרטיות, אינה וההשכלה פרטים, המה הענינים
פרטיים  דברים המה הרי דבר, מתוך דבר המבין
בכל  הוא וכמו"כ היא, אחת בהם וההשכלה מובדלים,
בהתלבשות  הוא שהשכל הוא המושג הנה בפרט שכלי

פרטי  היא בדבר הפרט, באותו שהיא הגם וההשכלה ,
ההשכלה  ענין עצם והוא מהפרט, מופשטת בעצם
שמשכיל  הגם מה, בדבר ותפיסא מהתלבשות שלמע'
היא  (והכוונה ההשכלה עצם הנה דבר, באיזה ומתחכם
הארתו  דרק מהדבר, למעלה היא בפועל) ההשכלה על
הארה  והרי כו', המושג בהדבר ונתפס המתלבש הוא
עצם  גם אמנם לבד. התפשטות רק היא ודאי זו
החכ' כח מעצם הארה התפשטות רק היא ההשכלה
מתפשטת  דלפעמים והדרגה בסדר היא וההארה כו'),
יותר  בו יש גדול בשכל כמו במיעוט, ולפעמים יותר
מאיר  גדול בחכם וכן קטן, מבשכל החכ' מאור
אור  מאיר קטן חכם וגבי יותר החכ' אור ומתפשט
אל  לבוא יכולים המיעוט ומן כו', במיעוט החכ'
ומשכיל  יודע הרי ההשכלות בהדרגת וכמו הריבוי,
וכמו  כו', גדול שכל השכלת לידי בא ואח"כ קטן שכל
גדול, חכם זמן במשך נעשה הקטן החכם בחכמים
הוא  כ"ז כי כו', הקטן את מלמד הגדול והחכם
לימוד  בזה ששייך והדרגה בסדר הארה התפשטות
אצלו  שמאיר מי אמנם כו'. למדרי' ממדרי' והגדלה
חכמתו, כח עצם מצד חכם הנק' והוא החכ' כח עצם
כלל  יש שלא בערך נפלאים המה שלו ההשגות הנה
רק  חכם שהוא מי (היינו זולתו בחכם כאלו השגות
השגות  כלל משערים ואינו החכ') התפשטות בבחי'
מפני  זו השגה ולגלות להשפיע לו א"א הוא וגם כאלו,

ההשגה  כלי כי שלו, השגה בכלי זה אין בעצמו שבו
ולבאר  לגלות יוכל לא וע"כ זו, השגה מהכיל קטן המה
שהוא  מה זה יהי' לא בזה שידבר וכמה בדבור, זה
שנתפס  מה רק מגלה הדבור כי בהענין, כוונתו עצם
בכלי  מתפיסא למע' היא זו השגה אבל ההשגה, בכלי
שזה  היות עם דחכ', דראי' להידיעה קרוב וה"ז השגה.
מכוון  ויותר כו', הראוי כמו היא הידיעה מ"מ השגה
להיות  יכול וכן כו'. נבדלים דשכלים השגה כמו שזה
ידוע  שזה שבו נגלית ההשכלה לבד שכלי ענין בכל
לגמרי  אחר באופן הענין את תופס ה"ה חכם , לכל
אין  הוא וגם זולתו, חכם לשום כלל ידוע שאינו
רק  הזה, בהענין יודע שהוא מה לגלות כלל ביכולתו
קצרים  באותיות ענין הדבר את להביא יוכל ביגיעה
א"א  כי בהתגלות בהם שהוא לא הענין, את שנושאים
החכ' בעצם לבד נעלמת בהשגה כ"א בהתגלות להיות
שא"א  וכ"ש בעצמו, גם נגלית מהשגה שלמע'
הענין  את הנושאים בדברים כ"א הזולת אל להתגלות
יוכל  שבנפשו הטוב כח בעצם הטוב באיש (וכמו כו'
שהאיש  מה בהם ולהתעורר הטבה עניני על לבוא
בחכ' הוא וכמו"כ כו', ע"ז כלל יבוא לא זולתו הטוב
דהיינו  מדעתו המבין כמו זה יובן וגם כו'). ושכל
בהענין  מחט של כחודה רק לו לפתוח שצריכים
לו  שיש חכמתו כח עצם מצד וזהו ע"ז, יבוא ומעצמו
הרבה  לו להגיד א"צ בהשכלה, ביותר טוב חוש בעצם
לפתוח  שצריכים רק הפרטים, לו לפרט שלא ומכ"ש
ועל  הענין על יבוא חכמתו בכח ומעצמו הענין לו
שהוא  מי גם כו'. דבר בשום ח"ו יטעה ולא פרטיו
שהגם  דבר בכל האמיתית הכוונה יבין בדעתו מבין
שאמיתית  מבין ה"ה אחר, באופן הכוונה הנגלה שלפי
כלל  נגלה שאינו הגם וכך, כך באופן היא הכוונה
יכילנו  לא שהדברים המושג עומק מצד זהו בהדברים
אלקים  כבוד משום או אחר, באופן הכוונה נראית ע"כ
על  בא ה"ה מדעתו מבין שהוא ומי כו', דבר הסתר
כח  עצם בו שמאיר מפני רק שזהו הכוונה אמיתית
ענין  יובן ועד"ז כו'. גלוי מהשכל שלמעלה חכמתו
אינו  ומ"מ שכל זה שאין המשכיל דכח נעלמת המשכה
נעלמת  ההשגה וכמו השכלי, מענין לגמרי מושלל
להביאו  לו שא"א עד כלל גלוי שכל בבחי' שאינה
בהמבין  וכן כו', שכלי ה"ז ומ"מ כנ"ל, כו' לגילוי
כח  שז"ע המשכיל מכח גילוי זהו (דבאמת כו' מדעתו
גופא  שהשכלי זהו נעלמת וההשגה כו', העצמי חכמתו
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זהו  מדעתו והמבין כו', החכ' עצם מהות כמו הוא
גם  ובאמת כו', מדעתו להבין החכ' כח מעצם הגילוי
כו', העצם מצד כמו הזה באופן היא בזה ההשכלה
העליונה  מהמדרי' המשכיל מכח שזהו מבו' ובאמ"ב

כו'). בעצם ונעלם שסתום מה היינו שבו
.¯ÂˆÈ˜ נפלאה השגה שזהו נעלמת, מהשגה זה ויובן

דשכלים  השגה וכמו חכמתו, כח מעצם הבאה בערך
א"א  ולכן השגה, כלי מתפיסת למעלה והיא נבדלים,
קצרים  באותיות להביא כ"א זאת, ולבאר לגלות
ידיעתו  ענין בכל כזה ובחכם הענין, את הנושאים
עצם  טוב מצד שזהו מדעתו המבין וכן כזה, באופן

העצם. מצד כמו היא וההשכלה ההשכלה, חוש

b"xrz ,dxy iig t"y .c"qa
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ãé÷ôà êãéá""אמת אל ד' אותי פדית .1רוחי

חדש,2במדרש  חפץ אפילו אדם, אצל פקדון מפקיד מישהו כאשר אומר: אלכסנדרי ר' – כתוב
שחוק. דבר ומקבל חדש דבר מפקיד המפקיד הזמן. במשך נשחק הפקדון

לאדם  מחזיר יתברך והוא וחלש, שחוק דבר מפקידים יתברך, ה' בידי שמפקידים הרוח פקדון אבל
לגמרי. כחדש ובריא רענן פקדונו את

אבריו  וכל ורצוץ יגע לישון שוכב כשהוא ביום, מאוד קשה העובד שאדם במוחש, רואים שאנו כפי
בריא  פקדונו את לו מחזיר יתברך וה' יתברך, לה' והמיוגעת החלושה רוחו את מפקיד הוא לו, כואבים

מחדש. שנולד כמי ורענן

אמת". אל ד' אותי "פדית הכוונה זוהי

עד  חדש, כשהדבר שגם הרגילה, ההתנהגות מאופן שונה זה יתברך, ה' בידי הפקדון כשמוסרים
להתיישן  הפקיד שהמפקיד לדבר גורם עצמו הזמן הנפקד. באשמת לא אכן, – מתיישן הדבר ההחזרה
הפקדון  את מחזיר יתברך וה' ושבור, ישן דבר נותנים לשמור, יתברך לה' שנותנים בפקדון אבל –

ובריא. רענן

ר  אפקיד ב"בידך זאת, אדם:מלבד בני אצל קיימת שלא משוערת, בלתי נוספת מעלה ישנה וחי"

לא  כלפיו. חטא מדוע עליו כועס הלה פעוט, חטא אפילו זולתו, כלפי חטא כשמישהו רואים אנו
הזדמנות  באה וכאשר כלפיו, חטא הלה מדוע לו אכפת אלא כשורה, נהג ולא עוולה ביצע שהלה לו אכפת

אותו; מעניש הוא לידיו, נופל והלה

הוא  מאוד, רצינית שהיא ובנפילה השליטה, מלוא את לו שיש מלך כלפי חוטא אדם כאשר במיוחד
דבר  שעשה והן ציוה, המלך אשר את לעשות המלך פקודת מילוי באי הן מלכותי, חוק נגד התקומם
מיידית  העונש את לבצע ומזדרזים חמור, לעונש נשפט החוטא לעשותו, שלא בתוקף אסר שהמלך
נופל  וכשהוא אותו, למצוא כדי ביותר הגדולים המאמצים את עושים מתחבא, החוטא אם רבה. ובחומרה

ביותר. הגדולה ברשעות העונש את מבצעים השוטרים, בידי
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לעולם  עולה נפשו השינה שבעת יתברך, לה' שלו הפקדון את ומוסר יתברך, לה' שחוטא החוטא אבל
בחוטא, לנקום ורוצים מאוד  מרוגזים האדם, של חטאיו עלֿידי שנבראו הרעים המלאכים כל שאז העליון,

החבלה. מלאכי מפני עליו מגן והוא החוטא, על גדולה רחמנות יש יתברך לה' אך

שם  של המשמעות שזו – שלו הרחמים במדת יתברך ה' אמת". אל ד' אותי ב"פדית הכוונה זו
רחמים  שהוא האדם.3הוי', את פודה –

שלא  האמת, את רואה הוא דבר בכל אמת". "אל הוא יתברך הוא כי זאת? עושה יתברך ה' מדוע
חז"ל  כדברי אשם. עצמו החוטא שהחוטא 4תמיד עד ממתין יתברך ה' לכן עושים". רעים חברים "הרבה

תשובה. ויעשה האמת את יבין

.øåöé÷ עד בפקדון, וטוב חדש דבר לאדם נותנים כאשר רוחי". אפקיד "בידך של הכוונה את מבאר
משיב  יתברך והוא ונשבר, עייף וגוף מרוקנת, רוח בפקדון נותנים יתברך לה' ואילו מתיישן, זה ההשבה
אמת" "אל שלו. העבירות ידי על יוצר שהאדם החבלה ממלאכי אותי", "פדית מחוזקת. ונפש בריא גוף

האמת. את שיבינו מסבב יתברך הוא –

.a

úà ההליכה לפני שמע בקריאת אומרים אנו אמת" אל ד' אותי פדית רוחי אפקיד "בידך הפסוק
לישון.

אחדות  ענין היא כללי, באופן קריאתֿשמע, שהרי קריאתֿשמע, לקרוא יש לישון הולכים כאשר
ברוךֿהוא. הבורא

כשם  שמע, קריאת לקרוא יש לישון ההליכה יש 5לפני הבא, לעולם הזה מהעולם ההליכה שלפני
ברוךֿהוא. הבורא באחדות היחוד ענין היא שמשמעותו ישראל", "שמע לומר

יהודי. של בגוף הנשמה ירידת ושל העולם בריאת של התכלית עיקר זהו

לשרשם  ועולים הגשמיים שבדברים הניצוצות מתבררים מקיימים, שבניֿישראל ומצוות תורה עלֿידי
הקדום.

לקרוא  יש היום שבסוף יום, בכל כך ברוךֿהוא. והבורא העולם אחדות נפעלת זה, כל עלֿידי
היום. סיום היא קריאתֿשמע קריאתֿשמע.

שכתוב  בהם"6זהו אחד ולו יוצרו .7"ימים

את  יפעל שבעבודתו בהם", אחד "ולו עבור זהו לאדם, אותם ונותן הימים את ברא יתברך שה' זה
האדם. מחיי שנשאר מה הוא זה, "אחד" האדם, בחיי העבודה ענין כל את כולל ה"אחד" כי האחדות. ענין

נותר" לא מהם אחד צריהם מים "ויכסו אבותינו", "עזרת בתפילת אומרים שאנו מה שהמצרים 8וזהו ,
הזה  מהעולם עובר יהודי כאשר להבדיל, מהם. נשאר לא "אחד" אך טבעו, הם אותם. כיסו המים כי מתו

ומצוות. בתורה חייו ימי כל התייגע אשר את "אחד", אחריו מותיר הוא הבא, לעולם
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ע"א.4) ז, סוטה
כסלו.5) ו יום...", "היום לוח ראה
טז.6) קלט, תהלים

[הערת 7) פיך" תורת לי "טוב המתחיל דיבור מאמר ראה
.(125 ע' (לעיל אדמו"ר]. כ"ק

יא.8) קו, תהלים
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היום. בסוף קוראים שאנו הבורא אחדות הוא ענינה כללי, באופן לישון, ההליכה לפני קריאתֿשמע
הנפש  חשבון של העבודה הוא ענינה שעלֿהמטה קריאתֿשמע פרט, היום.9בדרך עליו עבר ואיך במה ,

בהתאם  לחשבוןֿהנפש זקוק מהם אחד שכל שונים, מסוגים בניֿאדם של שונות דרגות בכך קיימות
למהותו:

מיהר  מאוד, מוקדם בבוקר קם הוא בעלֿמלאכה. או בעלֿעסק פשוט, יהודי של חשבוןֿנפש יש
לא  הוא היום בציבור, ולהתפלל תהלים לומר בבוקר השכם הולך שהוא  כתמיד לא – ביחידות להתפלל

למלאכתו. או לעסקו והלך – בתפילה מאוד ומיהר ביחידות לא גם תהלים אמר

עסוק  כלֿכך והיה מאוחרת, ערב שעת עד היום כל עבד וערבית הוא מנחה התפלל שלא היום כל
כרגיל. בעיןֿיעקב השיעור את שמע ולא הכנסת בבית

לו  יצא ומה וחנופות, שקרים כמה בטלים, דברים כמה יום, באותו דיבר דיבורים אלו משחזר הוא
שעבד  כך על מתחרט מאוד הוא ללימוד. שלו הקביעותֿעתים ואת בציבור תפילה ביטל כך ולשם מזה?
תפילה  על יקפיד והלאה מהיום איתנה: החלטה לעצמו ומחליט עסוק, כלֿכך והיה שעות הרבה כלֿכך

השיעורים. לימוד ועל בציבור

גדולים. ובעליֿפרנסה גדולים בעליֿעסקים של חשבוןֿהנפש גם ישנו

שבאה  ובליצנות בטלים בדברים היום: עליהם עובר במה שלהם, היום בסדר מתבוננים הם כאשר
עזות" יענה ה"עשיר כולם ועל המדומה, כבוד מרוסנת, בלתי גאווה הלב, בזלזול 10מזחות מתייחס הוא .

לרעתו" לבעליו שמור "עושר שיש הכתוב על ושוכח ויראיֿאלקים, .11לבניֿתורה

התורה. גדולי של חשבוןֿהנפש גם ישנו

כבוד, מבקשי הרוח, גסי הם רעות. מידות להם יש אבל התורה, בידיעת גדולים שהם כאלה ישנם
האדומי  דואג על שכתוב כמו ורכילות, בעליֿלשוןֿהרע –12בעליֿקנאה, הגבור" ברעה תתהלל "מה

תהיה  בתורה, גיבור שאתה מפני הסנהדרין, ראש שהנך אתה, לדואג: אומר ע"ה המלך דוד
בעלֿלשוןֿהרע?!

אל  ה' אותי פדית רוחי אפקיד "בידך הפסוק את אומרים שאנו בכך הכוונה הוא הזה, חשבוןֿהנפש
השינה. שלפני בקריאתֿשמע אמת"

.øåöé÷."אחד ולו יוצרו "ימים החיים. תכלית שזהו הבורא, אחדות ענין היא שקריאתֿשמע מבאר
שעל  קריאתֿשמע כי המות, לפני האחרון ישראל" ה"שמע מעין הוא השינה לפני קריאתֿשמע לקרוא

בתורה. גדול של הנפש וחשבון וגביר, גדול בעלֿעסק של פשוט, יהודי של הנפש חשבון היא המטה

[b"yz'd ` xc`] igex ciwt` jcia
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הבעל־‡. מורנו של ההולדות יום הוא אלול ח"י
הבעל־שם־טוב  הזקן. רבינו כ"ק הוד ושל שם־טוב
כעבור  נח"ת. – והסימן תנ"ח, שנת אלול ח"י נולד

הזקן. רבינו כ"ק הוד נולד שנים, ושבע ארבעים
לא  זה, לעניין בקשר  סיפורים שני לכם אספר
במה  ידברו אלא באריכות, בזה לדבר הזמן כעת

לספר. כעת שמוכרחים
כל ·. לומר הגאונים שהנהיגו מקדמונים מנהג

החיים. שנות מספר לפי התהלים פרק שנה
משעברו  הזקן, רבינו כ"ק הוד של אביו ברוך, הר'
היה  נתעברה, לא ואשתו מחתונתו, חדשים כמה

ובא  גדול בשנת בצער זה היה הבעל־שם־טוב. אל
לומר  הבעל־שם־טוב החל תק"ד אלול בח"י תק"ג.

שנותיו. מספר לפי בתהלים מ"ז פרק
'משכיל' שהיה אחד מחסיד שמעתי תרמ"ח בשנת
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק מהוד ששמע מה ו'עובד'
הוד  נולד כידוע תר"ב־תר"ג. ראש־השנה בערב  צדק'
ראש־השנה  בערב  צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
לומר  נוהג היה ראש־השנה ערב  ובכל – תקמ"ט –
דברי  ולאחרי־זה 'סליחות', אחרי חסידות מאמר
ערב  באותו שאמר ההתעוררות דברי התעוררות.
התעוררו  חסידים היו: – תר"ב – ראש־השנה
תקיעת  לפני שאומרים שבתהלים מ"ז בפרק בתשובה
בפרק  נולד – הזקן רבינו כ"ק הוד – הסבא שופר.
ביום  לומר החל שהבעל־שם־טוב שבתהלים מ"ז
מורנו  החל תק"ה אלול ח"י תק"ד. אלול ח"י הולדתו
ומהולל  הוי' "גדול מ"ח פרק לומר הבעל־שם־טוב
הזקן. רבינו כ"ק הוד נולד ואז אלקינו", בעיר מאוד

סיפר ‚. צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
הראשונה  שה'תורה' רייזעס, פנחס ר' החסיד בשם
הייתה  מהבעל־שם־טוב, הזקן רבינו כ"ק הוד ששמע
וה'תורה' וגו' מאד" ומהולל הוי' "גדול הפסוק על
קבלת  אחרי הזקן רבינו כ"ק הוד שאמר הראשונה
ומהולל  הוי' "גדול הפסוק על גם־כן הייתה הנשיאות,

אלקינו". בעיר מאד
במה „. עניין להיות צריך דבר בכל מאמר: יש

הבעל־ מורנו סימן. בדבר, אחיזה שתהיה לאחוז,
הביא  הוא נח"ת. וסימנו תנ"ח, בשנת נולד שם־טוב
פשוטים. לאנשים אפילו יהודי, ולכל להקב"ה נחת
עורך  הבעל־שם־טוב שהיה הנסיעות ידועות
ושואל  וטף נשים אנשים מכנס ועיירות, בישובים

שהיה  עד וכדומה, פרנסתם בריאותם, למצב אותם
עורר  על־ידי־זה להשי"ת, השבח לענות: אותם מביא
נחת־רוח  וגרם היהודים, בכל הפשוטה האמונה את

למעלה. גדולה
ממזריטש: המגיד הרב  מורנו שאמר מה ידוע
שהיה  כפי ספר־תורה, כזו באהבה שננשק הלואי
ל'חדר' כשהובילם הילדים את מנשק הבעל־שם־טוב

ספר־תורה. הוא יהודי כל למלמד. עוזר כשהיה
וסימנו ‰. תק"ה, בשנת נולד הזקן רבינו כ"ק הוד

ראשי־תיבות שהישיבה zודdרניwקה"ת, ידוע ורה.
מחולקת  הייתה הזקן רבינו כ"ק אצל שהיתה
להתקבל  כדי ג'. וחדר ב' חדר א' חדר ב'חדרים':
בבלי  בש"ס בקי להיות צריכים היו א' בחדר
א' החדרים שבשני אמר, אייזל ר' הגאון וירושלמי.
הזקן  רבינו כ"ק הוד מניינים. ארבעה כמעט היו וב'
רק  ולא תורה', 'קרני גם אלא תורה רק לא תבע

תורה'. הוד 'קרני אלא תורה', 'קרני
לדודי  "אני אלול: של הראשי־תיבות לכל ידוע

לי" בשושנים",1ודודי "הרועה הוא הפסוק וסוף ,
רז"ל  פסוק 2אומרים עוד ישנו בתורה". 3"ששונים

"דודי  – היא הבעל־שם־טוב שיטת לו". ואני לי "דודי
שבפשוטים  שפשוט חידש הבעל־שם־טוב לו". ואני לי
חידש, הזקן רבינו כ"ק הוד שבגדולים. גדול הוא
שבגדולים, גדול נעשה אכן שבפשוטים שהפשוט

ליעפלער. יקותיאל ר' החסיד – לכך הראיה
.Â להבעל־שם־טוב מפלגה. איננה חב"ד אגודת

להקים  בכוונה היה לא הזקן רבינו כ"ק ולהוד
המצב  את להעלות שאפו הם בישראל, מפלגות
המצב  על דאגו רק ולא ישראל, בני של הרוחני
הגשמי, למצב בנוגע גם אלא ישראל בני של הרוחני
ישראל. בני של הגשמי מצבם את להיטיב  הכל ועשו
בדרך  סוגים. כמה ישנם הכלל, ענייני בעבודת
מוסדות  ישנם אופנים. בשלושה נחלקים הם כלל,
אך  עושים, אכן הם ועושה", "אומר בבחינת שהם
הודעות  תעמולה, מנהלים רבות. כך על מדברים הם
ישנם  עבודתם. לצורך לכך נזקקים שהם וכדומה,
כלומר  עושה", ואינו "אומר בבחינת שהם מוסדות
עושים  לא אך הרבה, ומרעישים מדברים הם
יעשו  שלא יודעים הם מדברים, כשהם גם מאומה.

בלבד. "אומר" זה דבר, שום
ואינו  "עושה של לסוג משתייכת חב"ד אגודת
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למה  בערך אינן חב"ד אגודת אודות המודעות אומר".
שמרכז  מה כלל לשער אין עושה. חב"ד שאגודת
חינוך' לעניני ה'מרכז תמימים', 'תומכי הישיבות
תורה  הרבצת בשדה פעלו הכשר' החינוך ו'מגיני
תלמיד  על כשמסתכלים באמריקה. שמים ויראת

הרי תמימים', והטובה 'תומכי החיה המודעה זה
התלמידים. על־ידי חיות מודעות לנו יש ביותר.
האחרונה  בשנה נמשכו ילדים אלפים שלושת
ה', אמונת על מדברים בהם שטונדען' ל'מיטוואך
מבתי  באים הילדים וכדומה. ברכות אתם עושים
כאן  עושים אלה וילדים שבת, בלי מזוזה, בלי טריפה,
כזה  רעש נעשה ומזה והדומה, פסוק אומרים ברכה,

ומתאספים. מתכנסים המלאכים שכל בשמים,
.Ê מהוד הראשונה בפעם שמעתי תרנ"ג אלול ח"י

אלול. ח"י אודות הרה"ק אאמו"ר כ"ק
רמ"י  חב"ד, אגודת מנהלי אל בזה פונה הריני
'חדרי  תמימים', 'אחי תמימים', 'תומכי ישיבות ומנהלי
פנימית. חסידית בקריאה חינוך', לעניני ו'מרכז תורה'
המוסדות  שכל במה וחשים שמייקרים גדולה נחת
כבוד  הוד של ובכוחם בזכותם זו במדינה פעלו
חסרון. קיים אך הקדושים, רבותינו אבותינו קדושת
ועל  רבות, ב"ה פעלו האמורים המוסדות כל אכן,

הטובות הפעולות שכל מה icqiinכולם z` exxeri
xykd jepigde dbdpdd באסיפה חסרון גם יש אך .

מעבודתכם  שבחים הרבה ששמעתם מה הנוכחית,
שעל  קריאת־שמע של בחשבון התורה. בהרבצת
לידי  לבוא עלולים עוד אתם הלילה, שלכם המיטה

עבודתכם. בהמשך ועצלות גיאות
פעם  שהתקיימה חשאית אסיפה על לכם אספר
על  מסויימת לגזירה בקשר הייתה האסיפה בפטרבורג.
האסיפה  פרטי את לגזור. רצתה שהממשלה יהודים
הוד  נוכחים היו אסיפה באותה לגלות. כעת יכול אינני
וכן  ועסקנים, תורה גדולי הרה"ק, אאמו"ר כ"ק

שבפטרבורג. ביותר מהגדולים עורכי־דין
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד הזמין האסיפה, אחרי
התפתחה  השיחה למלונו. האסיפה, משתתפי כל את
יום  כל לעשות צריכים חשבון־הנפש איזה על
אאמו"ר  כ"ק והוד המיטה, שעל בקריאת־שמע
של  מייצגם שהיה שליאסברג, העו"ד את שאל הרה"ק
חשבון־נפש  איזה הצאריסטית, ברוסיה המוות נידוני

שהוא  שליאסברג, העו"ד ענה לילה. כל עורך הוא
מוות. מפסק־דין יום באותו הציל אנשים כמה מונה

צריכים  שלא הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד לו אומר
יכול  היה נפשות כמה לחשוב אלא כזה, חשבון לערוך
נפש  הצלת להיות: צריך חשבונו ממוות. להציל עוד
עשרים  ישנן ביממה ואם שעות, 23 אצלו לוקחת אחת

נפשות. הרבה להציל היה שיכול הרי שעות, וארבע
ורמ"י מנהלי אצלכם, דבר וחדרי אותו ישיבות

נפשות  כמה להיות צריך אצלכם החשבון תורה,
להציל. עוד יכולים הייתם

השי"ת  אומר אבינו, אברהם היו 4על "ואברהם
הארץ", גויי כל בו ונברכו ועצום, גדול לגוי יהי'
גם  כן ישמעאל, ובני קטורה בני לא הרי היא שהכוונה
ישראל. בני יעקב, בני היא הכוונה אלא עשו, בני לא
ועצום" גדול ה"גוי את רואים אנו היכן לכאורה,
הורסים  איך תמיד רואים אנו הרי ישראל? בני של
שכל  היא, הכוונה אלא ישראל, עם את ומשמידים
לאומות  שיש מה כל ועצום. גדול הוא יחיד, יהודי
חכמת  החכמות, ובכל ישראל, מבני לקחו הם העולם,
כשהיו  הראשונים. הם ישראל בני וכדומה, התכונה
זהו  שהשתמד. יהודי לקחו באמונה, למישהו זקוקים
ועצום, גדול הוא יהודי כל הארץ", גויי כל בך "ונברכו
ולפעול  תורה, בהרבצת לפעול כוחות לו מעניקים

יהדות. בעד
כתוב  אבינו, אשר 5באברהם למען ידעתיו "כי

התורה  את רק לא הוי'", דרך ושמרו וגו' יצוה
המובילה  הדרך הוי', דרך את לשמור אלא והמצוות,
'כי  הקב"ה אומר זה ובגלל ומצוות, תורה לשמירת

וגו''. יצוה אשר למען ידעתיו
ועצום", גדול לגוי יהי' היו "ואברהם של זה ובכוח
שמים. ויראת תורה בהרבצת בעבודתכם ותפעלו תעשו
ואל  בכלל, הישיבות תלמידי אל פונה הריני
אחד  שכל בפרט, תמימים' 'תומכי ישיבות תלמידי
שמים, ויראת תורה הרבצת בעבודת עצמו את ישקיע

תצליחו. ובעזה"י
כתיבה  למקומותיהם ישראל בני לכל השי"ת יתן
כל  השי"ת ישמור ומתוקה. טובה ושנה טובה וחתימה
בים  ביבשה, שהם, מקום בכל ישראל ובנות בני
נהיה  הבאה בשנה אלול שבח"י השי"ת יעזור ובאויר.

צדקנו. משיח על־ידי ישראל בארץ יחד כולנו
lel` i"g

oilwexa ,x`prn wx`t mle`a
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yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

"minl` giyn" ± e"v wxt

זלמן", פייבע של מדרשו "בית בשם הנקרא קטן ביתֿמדרש נמצא טשריי העיירה בקצה
חשוך  היותו עקב אשר זלמן, פייבע בשם טשריי של הבתים מבעל אחד מסוים, יהודי זה היה

שמו. על הזה המדרש בית את בנה בנים,

– דרדקי כמלמד – ללמד החל ושם לייב, הערש ר' הזר ההלך התמקם מדרש בית באותו
ורובם  היות כפשוטו, מאל"ףֿבי"ת, ממש איתם התחיל הוא שבטשריי, הארץ עמי היהודים את

אל"ף. האות נראית איך אפילו הכירו לא

לא  שוב תקווה. ומלאי מעודדים נעשו הם אלו. פשוטים יהודים להחיות החלה חדשה רוח
כל  להם ואין למחנה מחוץ נמצאים רחמנאֿלצלן היו הם כאילו ונידחים עזובים עצמם את חשו

היהודי. לעם שייכות

אלו. יהודים סדיר באופן  לימד זה זמן במשך בטשריי. לייב הערש ר' שהה שנים חמש

לקרוא, ידעו שכבר אלו ואת לקרוא, אלו מיהודים רבים ללמד הצליח אלו שנים חמש במשך
העם. המון על שרתה לגמרי שונה ורוח התפילה, של המלים פירוש את לימדם

ארץ. ודרך טובות במידות להתנהג וחינכם לימדם גם אלא בכך, הסתפק לא לייב הערש ר'

ולהתנהג  במסחרם, ישרים יהיו שיהודים נחוץ זה כמה עד כך על הזמן כל הצביע הוא
לרעהו. איש לבב ובטוב בחברות

בלשונן, להיזהר איך לימדן כן כמו טובות. מידות ולימדן מהכלל, הוציא לא הנשים את גם
רעותה. עם האחת לריב ולא לרגוז לא

לייב  הערש ר' קיבל לא המקום, יהודי עם והתעסק בטשריי שהה בה התקופה כל במשך
אחד, אף אצל התארח לא הוא דהו. ממאן כנימה אפילו נהנה ולא אחת, פרוטה ולו אחד מאף
בעצמו  ישב תלמידיו, עם מלימודיו פנוי היה כאשר טובים. וימים בשבתות ולא החול בימי לא
בידו  והיה  לו, שייך שהיה ממה רק סיפק, הצטרכויותיו שאת היה ניכר גדולה. בהתמדה ולמד

מכבר.

המדרש  בבית יושב מוכר, הבלתי לייב הערש ר' שאותו הידיעה, בעיירה שנפוצה רב זמן זה
ידיעה  דרדקי. כמלמד מטשריי הפשוטים היהודים עם ולומד זלמן, פייביש ר' שם על אשר הקטן

הערי  והוא עקיבא, שמואל ר' העיירה רב לאוזני גם הגיעה ביותר.זו נאצלת כפעולה זאת  ך

יהודים  תריסר עם ישב לייב הערש שר' בזמן בדיוק קטן, מדרש בית באותו הרב הופיע אחד יום
פירוש  את להם והסביר פתוחים סידורים עם – לבן זקן כבר היה אלו מיהודים לאחדים – סביבו

התפילה. מילות

לר' ניגש עצמו והרב לכבודו, ותלמידיו לייב הערש ר' קמו המדרש, לבית הרב בהיכנס
רבה  כי בהתפעלותו פעולתו. על הערכתו מלוא את בפניו וביטא ידו, את לו והושיט לייב הערש

הנוכחים. כל על רב רושם שעשה דבר לידו, הרב נשק לייב, הערש ר' של מפעולותיו
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משל: כך על והמשיל לייב, הערש ר' של פעולותיו גודל אודות קצרה דרשה נשא הרב

לו  בדומה אשר טובֿלב אדם היה לכך ונוסף גדול, חכם שהיה מלך היה מסוימת במדינה
למלא  הזמן כל ודאג נתיניו את מאוד אהב הוא בעולם. מקום בשום כלל למצוא היה אפשר אי
– קבוע זמן המלך קבע בקשותיו, את ולשטוח אליו להגיע יוכל אחד שכל וכדי צרכיהם. את

אליו. להגיע אחד כל יכול שבו – ביום פעמים שלוש

לא  אלו שתושבים מובן, אילמים. תושבים התגוררו בו רחוב היה המלך של הבירה בעיר
גדול. צער להם היה מכך כתוצאה אשר נצרכים, הם מה לו ולומר למלך לגשת יכלו

עצמו  על ולקח האילמים האנשים של הגדול צערם את חש אשר רופא, עבורם נקרה והנה
הדיבור. כוח את להם ולהקנות ריפויים, ָאת

לבעלי  האילמים האנשים הפיכת הגדול, הפלא את להראות הרופא התאמץ רבה כי בחכמתו
לדבר. החלו והם עזרו, אכן והקב"ה דיבור, כוח

האדם, ככל אליו דיברו רבה, כי ולהפתעתו למלך, – לשעבר אילמים אותם – באו אחת פעם
להביעם  היום עד יכלו לא אך רב, זמן בהם  נצורים היו אשר בקשותיהם, כל את בפניו ופירטו

כראוי. להבינם היה יכול לא אחד אף אשר סימנים מיני כל ידי על רק אלא אחרים, בפני

והעניק  אותם, שריפא הרופא את אליו הזמין גם אלא בקשותיהם, את שמילא רק לא המלך,
יקרות. מתנות לו

להם: ואמר ותלמידיו לייב הערש לר' הרב פנה המשל, את בסיימו

מילות  פירוש את ידעתם ולא קרוא ידעתם לא אילמים. הייתם השנים כל היקרים! "אחיי
הערש  ר' הרופא, אליכם הגיע ואז בלבבכם, וצער בדממה, יתברך השם את עבדתם התפילה.
חיים  בכם והפיח והתפילה הדיבור כושר את לכם ולהעניק עיניכם את לפקוח וניסה לייב,

ו  שצריך" כפי יהודים להיות אתם יכולים עתה לו. עזר אכן והקב"ה, דבריו חדשים. את הרב סיים
אמן". ישראל, כל בקשות ואת בקשותיכם כל את הקב"ה "ימלא

יהודים  כמה בטשעריי היו לייב, הערש ר' כלפי הרב שגילה הרבה ההערכה למרות ברם,
מלמעלה  הארץ עמי אותם על להביט רגילים היו הם כך. על לו לפרגן יכלו לא אשר למדנים,
את  והעלה לייב, הערש ר' שמו אשר זר יהודי לעירם הגיע ופתאום מסביבתם. והתרחקו למטה,
הפשוטים  היהודים את הפרידה אשר המחיצה את הפיל זו ובצורה חדשה, למדרגה הנ"ל היהודים

מהכלל.

אמיתית  שנאה כדי עד והתלקחה גברה לייב הערש לר' למדנים יהודים אותם של התנגדותם
מסוים: מאורע עקב

עם  זה בעניין התפלפל הוא קשה. סוגיה בהבנת רבות התייגע שמואל אליהו ר' הפרוש
הלאה. להמשיך יכלו ולא זו בסוגיה כולם התעכבו ימים ארבעה בעיירה. שונים למדנים יהודים
ועל  ברור, באופן אך מאוד פשוטה בצורה זו סוגיה והבהיר לייב הערש ר' אותו הגיע ולפתע

הנ"ל. שבסוגיה הקושיות כל מאליהם נפתרו כך, ידי

לייב  הערש בר' לחפש החלו והם בשנאה, המלווה קנאה הללו הלמדנים אצל עורר זה דבר
טובות. מידות בעל אדם דווקא היה לייב הערש ור' היות חסרונות, כל בו נמצאו לא אך חסרונות .
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צבע  היות עקב הצהוב", "הירשל בשם בלעג לכנותו החלו – בו לזלזל במה פה פתחון שום באין
בלונדיני. שערו

ר' אצל חשיבותו גדלה לייב, הערש בר' לזלזל ניסו בטשעריי שה"למדנים" בזמן בו אך
ר' הראשון. תלמידו והיה לעיירה, לייב הערש ר' את הביא אשר היהודיֿהכפרי קערפיל, יעקב
יעקב  שר' התברר אמיתי. ספר יודע ונהיה לייב הערש ר' אצל הזמן כל למד קערפיל יעקב
בעת  ביטוי לידי מאוד באו אשר רבים בכישרונות ניחן – לשעבר ה"עםֿהארץ" – קערפיל

לימודו.

ישיבתו  בעת או לכפר מכפר נדודיו בעת – לחשוב קערפיל יעקב ר' צריך היה לא עכשיו
שהיה  שבעת כך ידיעותיו, כל היו אלו אשר ושמונהֿעשרה, קריאתֿשמע מילות את רק – לסעוד
ה"שמונהֿעשרה" שאר על לחשוב מתחיל היה חול, יום של ה"שמונהֿעשרה" את לחשוב מסיים
מוסף  של שמונהֿעשרה על כן ואחרי שבת, של שמונהֿעשרה על חושב היה בתחילה שהכיר.

התהילים  כל ואת תורה חומשי החמישה כל את בעלֿפה הוא ידע עכשיו אך הלאה. ופרקי וכך ,
תורה  בדברי להרהר היה יכול מאמץ, כל שללא כך המילים, פירוש את הבין אף לכך ונוסף אבות,

לכך. אפשרות רק לו שהייתה היכן

לזכותו  הצלחתם את זקפו וזוגתו הוא קערפיל, יעקב ר' של פרנסתו גם השתפרה הזמן במשך
ר' לצדקה. השתכרויותיו מכל מעשר להפריש להם יעץ אשר שהוא כך עקב לייב, הערש ר' של

לצדקה. מעשר שיפרישו לתלמידיו, הזמן כל מלמד היה לייב הערש

להצלחה. סגולה היא צדקה  שנתינת הזמן כל הסביר לייב הערש ר'

מבאר  שהוא זה לבד הנה שהוא, מי עם  לומד שהוא מה שכל לייב הערש ר' הוא רגיל –
בכדי  ההוא הלימוד אל מתאים במשל מסבירו גם ברורה, בשפה הלימוד דבר את לתלמידיו
לעניין  השייך מדרש או באגדה סיפור איזה נמצא ואם התלמיד, במוח יפה יצטייר הלימוד שדבר
תלמידיו. בלב העניין יוקבע זה ידי על אשר בידעו לתלמידיו מספר לייב הערש ר' היה ההוא

צריך  הפרשות ארבע אשר לו ביאר מעשר מצוות אודות קערפיל ליעקב לייב הערש ר' כשסיפר
והיא  לכהן הניתנת התרומה היא הראשונה הפרשה שדותיו. ויבול כרמו מפרי להפריש האדם
שני  מעשר ראשון, מעשר הפרשת באות אחריה לארץ. בחוץ ולא ישראל בארץ רק הנוהגת מצווה 
שייך  והשני ללויים שייך שראשון שני, למעשר ראשון מעשר שבין ההבדל לו וביאר עני. ומעשר
מתחלק  עני ומעשר ביתו, בני עם שם ולאכלו לירושלים להעלותו צריכים אבל להבעלים גם
הוא  המעשר וסדר במשמע הרווחים כל זרעך", תבואת כל את  תעשר "עשר דכתיב ומהא לעניים,
שעלה  ההוצאות ניכוי ואחר – בעסקו שמכניס – הקרן מן חומש להפריש צריכים הראשונה שפעם

מעשרה. אחד אחוז נותנים אז – בעסקו – לו

ט' דף תענית במסכת ב'תוספות' המסופר הסיפור את קערפיל ליעקב סיפר לייב הערש ר'
– כורין אלף שדהו ועשתה מעשר במצוות ומהדר זהיר שהיה אחד באדם מעשה המדרש, בשם
כל  עשה ככה לשנה, כורין מאה כדינה אותה מעשר ההוא האיש והיה – סאה שלושים הוא כור
פלונית  שדה לו ויאמר לבנו קרא פקודתו עת וכשהגיעה רב, עושר ההוא האיש ויתעשר ימיו,
המעשר  אודות לו ויספר כורין אלף שנה שנה את ועושה וטובה גדולה שדה היא לו מנחיל שהוא
כמו  כור אלף השדה עשתה הראשונה בשנה לעולמו. ונפטר כדין לעׂשרּה לשמור עליו ְְַָויצו
הבן  עיני צרה  האחרת לשנה  אביו, כפקודת כורין מאה הבן והפריש אביו, בחיי עושה שהייתה
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כזו  בשדה כרגיל – כור מאה רק השדה ותעש לעׂשרּה שלא ויחליט הוא רב כי ויאמר ְְַָבהמעשר
ק  וכששמעו זה, על האיש ויצטער שמחים – לבנים, בגדים מלובשים והיו לבקרו כולם באו רוביו

גדול  היזק לי שהגיע בצרתי שמחים שאתם לי כמדומה האיש, להם אמר עליהם. טובה ורוחם
רק  ועכשיו כור אלף תחילה עושה השדה שהייתה טובה תבואה כורין מאות תשע שאבדתי כזה
בעצמך  אתה קרוביו, לו ויאמרו עידית, שהיו הקודמים  האלף לעומת זיבורית הם אלו ומאה מאה,
הקב"ה  היה המעשר את להפריש ששמרת בשעה בהמעשר עיניך שנתת לפי זה היזק לך גרמת
בעלֿהבית  הקב"ה נעשה מעשר הפרשת וכשלא חלקך, הקב"ה לך ונתן הבית הבעל ואתה הכהן

וזיבורית. מעשרה אחד אחוז חלקך את לך ונתן הכהן ואתה

ואשר  כדינו המעשר את להפריש ויחליטו המעשר אודות על לאשתו סיפר קערפיל יעקב
להגיד  מבלי – קיים היה המקדש שבית בזמן עושין שהיו לחגיגה זכר – משפחה זבח יעשה
ובשטרי  מזומן בכסף רכושם, כל את אשתו ברכה וציפא קערפיל יעקב ויאסוף השמחה, סיבת
יעקב  עשה שנה וכעבור גדולה, סעודה ויעשו לצדקה חמישי חלק ויפרישו וימנּו ויסּפרּו ְְְִִַַחובות,
ויפריש  עסקו על הוצאותיו את וינכה השנה, במשך שהרוויח מהריווח מדויק חשבון קערפיל

– השנייה בשנה עשה וכן רבה בשמחה המעשר את ואשתו הוא

את  יותר עוד חיזק זה ודבר ידיו, מעשה בכל להצליח החל קערפיל יעקב אמנם, היה וכך
לייב. הערש לר' התקשרותו

לייב. הערש ר' אצל למד אשר לכל עתה ציית קערפיל יעקב ר'

התרעם  לא הוא ברם, בנים. ללא ערירי היותו קערפיל: יעקב ר' את מאוד ציער אחד דבר
לייב. הערש ר' לפני התלונן לא ואפילו עולם, של הרבונו לפני כך על

גם  לו היה אלמנה. הייתה אחותו אחותו. לילדי  שדאג בכך, להתנחם ניסה לכך, כתחליף
ולמשפחתו  לו דאג קערפיל יעקב ר' והוא משפחתו. את לפרנס יכול היה לא אשר חולה, אח

בישיבות. ללמוד בניו את ושלח להצטרכויותיהם

אחיו. של ומשפחתו אחותו משפחת פרנסת עבור כספו כל את כמעט הוציא קערפיל יעקב ר'
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אגרות קודשרס

 ב"ה,  ז' אדר תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

לאסיפה השנתית האחת עשרה של

ועד מגיני ומרחיבי החנוך הכשר

תחת הנהלת ה"מרכז לעניני חנוך"

ד' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

לאסיפתכם השנתית הי"א אשר תתקיים ביום א' אור לי"ג אדר, ערב פורים הבע"ל, הנני שולח 
ברכתי הלבבית לכל המשתתפים באסיפה, המדריכים, המחנכים, החברים והידידים של הועד.

מאז נוסד הועד על ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וניגש לעבודתו החנוכית, 
שמחתי לראות כי עבודתכם, ככל דבר חי אשר סימן חיותו הוא גידולו, הולכת וגדלה מדי שנה בשנה, 
הן במספר המדריכים ובמספר בני ובנות ישראל המושפעים על ידם, והן באיכות פרי עבודתכם הטובה. 
ואני תקוה, כי תלכו מחיל אל חיל להיות מעלין בקדש בעלי' אחר עלי', כחפץ ורצון המייסד הגדול 

ומתאים לדרישת השעה.

אסיפתכם מתקיימת בעקרב חג הפורים. הכל הוא בהשגחה פרטית. והוראה גדולה יש לראות 
בדבר.

מספרים חז"ל כי בשעה שיצאה הגזירה להשמיד וכו' ר"ל, יצא מרדכי מרחובות עיר וכינס 
בתפלה  שבשמים  אביהם  לפני  לב  לשפוך  אתם  ויחד  תורה  ללמדם  רבן  בית  של  תינוקות  אלף  כ"ב 
ותחנונים. ומסירות נפש גדולה השריש בלבותם, עד שקראו פה אחד בין במות בין בחיים עמך אנו. ועל 

ידי זה נקרע גזר הדין ונהפך הוא ממות לחיים ומיגון לשמחה - בחיי הגוף וחיי הנפש גם יחד.

על כל אחד ואחת להתבונן, אשר מרדכי הצדיק הי' מראשי הסנהדרין, ראש לכל הצדיקים, 
לילדים  נפש  ומסירות  ביראת שמים  ובעצמו ללמד תורה  ]ב[כבודו  יצא  כן  פי  על  ואף  בדורו,  כמשה 

קטנים, תינוקות של בית רבן.

פוטר אותו  ומצבו  כי מעמדו  בנפשו  ידמה אדם  לזכור תמיד: אל  ואחת מאתנו  כל אחד  על 
מלטפל בחינוך הקטנים, וכיצד יבטל ממעשיו ועסקיו הרמים?!

חלק  עכ"פ,  ולהקדיש,  מזמנו,  חלק  פנים,  כל  על  לקבעו,  הוא  מכל  חשוב  כי  להכיר,  עליו 
מכוחותיו לכיבוש החינוך של הדור הצעיר, כדי לנטוע בלבם יראת שמים ומסירות נפש לכל הקדוש, 

הקדוש לנו מאז היינו לממלכת כהנים וגוי קדוש - במעמד הר סיני.

ואז רק בטוחים נהי' כי הדור הצעיר יהי' נאמן לה' ולתורתו, ובדרך מילא גם קיום עמנו יהי 
בטוח. וגדול כח עבודה קדושה ומסורה זו לבטל כל הקיטרוגים והגזירות ועם ישראל ישכון בטח בדד.

 - ובעיקר  וכהנה,  כהנה  והמחנכים  המדריכים  מספר  להרבות  בעבודתכם,  הצלחה  בברכת 
בכם  רצון שיתקיימו  ויהי  ככה.  פעמים  כמה  ידכם  על  ישראל המושפעים  ובנות  בני  להרבות מספר 

מדותיו ]ה[טובות של הקב"ה בהשפע בפירוי ורבוי, הפדות ברבוי הברכה ברבוי השבח ברבוי,

מ. שניאורסאהן



רסי oey`x - `l ,l - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àùú úùøô
ìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáéàOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈
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:íéî änL zúðåèéepnî åéðáe ïøäà eöçøå §¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®
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-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤
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úéøa íúøãì úaMä-úà úBNrì úaMä©©®̈©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

éðùçéøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL éðéñ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéýìû òaöàaáìàLLá ék írä àøiå §¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬
ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
øLà íéýìû eðì-äNr | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðrãé àì íéøöî õøàîáøîàiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©³Ÿ¤
ð e÷øt ïøäà íäìàéðæàa øLà áäfä éîæ £¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´

:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLðâe÷øtúiå §¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©¦§¨«§Æ
eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà írä-ìk̈¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−

:ïøäà-ìàãèøça Búà øöiå íãiî çwiå ¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤
éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriåE ©©«£¥−¥´¤©¥®̈©Ÿ́§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ

:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäàøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§
àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäàâç øîàiå ïøäà ©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨®̈©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬

:øçî ýåýéìåúìò eìriå úøçnî eîékLiå ©«Ÿ̈−¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ
eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL eLbiå©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−

:÷çöìôæék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ
:íéøöî õøàî úéìrä øLà Enr úçLçeøñ ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦¨´

ìâr íäì eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

éýìû:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
èäfä írä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-ír äpäåéél äçépä äzrå §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½
éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬

:ìBãbàéøîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤
úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýé äîì̈¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîáéänì ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á
íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨®̈µ¥«£´

:Enrì ärøä-ìr íçpäå Etàâéíäøáàì øëæ ©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á
éãár ìûøNéìe ÷çöéìCa íäì zraLð øLà E §¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼

éáëBëk íërøæ-úà äaøà íäìà øaãzå©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨®̈¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íërøæìãéärøä-ìr ýåýé íçpiå §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈
:Bnrì úBNrì øac øLàôåèäLî ãøiå ïôiå £¤¬¦¤−©«£¬§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîæèúçläå ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ

íéýìû ázëî ázënäå änä íéýìû äNrî©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìr úeøç àeäæéìB÷-úà rLBäé òîLiå ½¨−©©ª«Ÿ©¦§©¯§ª²©¤¬

äîçìî ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa írä̈−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬¦§¨−̈
:äðçnaçéìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà øîàiå ©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−

:rîL éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðrèééäéå £´£®̈´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À
úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ

Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiåøa ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬
:øää úçz íúàëeNr øLà ìârä-úà çwiå Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ



רסג iyily - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨®̈©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬

ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦
îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨

áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤

ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´

eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²
:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ

ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²
éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ

éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«
:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧

÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈
˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆
מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו נחּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ

מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈
העׂשּיה  העּדר לאֿתעׂשה, מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
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éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéra ïç úàöî-íâå íLáâéàð-íà äzrå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á
éðéra ïç éúàöîEëøc-úà àð éðrãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½

éðéra ïç-àöîà ïrîì ErãàåEnr ék äàøe E §¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−
:äfä éBbäãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå ©¬©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìrz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfîæèïç éúàöî-ék àBôà òãeé | änáe ¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³
éðéraeðéìôðå eðnr Ezëìa àBìä Enrå éðà E §¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìr øLà írä-ìkî Enrå éðàô £¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי "על ּכאן: (ח"ג רׁש"י ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מּזה  ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים

éòéáø
éùéîç,

æéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèéøîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
-ìk øéárà éðàéðt-ìr éáeèíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²

éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−
:íçøà øLà-úàëúàøì ìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

:éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úààëýåýé øîàiå ¤¨®̈¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
:øevä-ìr závðå ézà íB÷î äpäáëøára äéäå ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìr étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
:éøár-ãrâëéøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

:eàøé àì éðôeô ¨©−¬Ÿ¥«¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»
וסֹוף  אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש מיּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפסּוק

ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿכלּֿפנים:

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לא  "ּפני") את והן "אחֹורי" את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה "ּפני" ראּית (אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיראּו

éùéîçãìàEì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²
úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:zøaL øLàáø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå £¤¬¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñ øä-ìà¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

â-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈®̈©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeääãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåíéðLà ©«©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À
øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá äLî íkLiå©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²
:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

äíLá àø÷iå íL Bnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−®̈©¦§¨¬§¥−
:ýåýéå| ýåýé àø÷iå åéðt-ìr | ýåýé øáriå §Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´

ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤
:úîàåæðòLôå ïår àNð íéôìàì ãñç øö ¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå§©¨®̈§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©

:íéraøç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå ¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
èïç éúàöî àð-íà øîàiåéðéraàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬

zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék eðaø÷a éðãà£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²
:eðzìçðe eðúàhçìe eððårì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿

‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב

על  ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ׁשּבזמּנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרּבנּוּֿתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'

éùéùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤
Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹
äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî-úà¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬



רסה iriay - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨

:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ïtâéíúçaæî-úà ék ¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ
åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈

:ïeúøëzãéçà ìûì äåçzLú àì ékøýåýé ék ¦§Ÿ«¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ
:àeä àp÷ ìû BîL àp÷åèúéøa úøëz-ït ©¨´§½¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−

eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå õøàä áLBéì§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ
:Bçáfî zìëàå Eì àø÷å íäéäìàìæèzç÷ìå ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬

éðáì åéúðaîeðæäå ïäéäìà éøçà åéúðá eðæå E ¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ
éða-úà:ïäéäìà éøçà Eæéàì äëqî éýìû ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ

:Cl-äNrúçéúráL øîLz úBvnä âç-úà ©«£¤¨«¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧
Lãç ãrBîì Eúéeö øLà úBvî ìëàz íéîé̈¦¹Ÿ©³©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤
:íéøönî úàöé áéáàä Lãça ék áéáàä̈«¨¦®¦µ§´Ÿ¤¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦

èéð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNåëäcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe ¨¤«¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−

éða øBëa ìk Bzôøråéðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«¨¬¨©−
:í÷éøàëéréáMä íBiáe ãárz íéîé úLL ¥¨«¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−

úaLz øéöwáe Léøça úaLz:áëúòáL âçå ¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ
éñàä âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNrzó ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ¨´¨¦½

:äðMä úôe÷zâëìLäàøé äðMa íéîrt L §©−©¨¨«¨¬§¨¦−©¨®̈¥«¨¤Æ
:ìàøNé éýìû ýåýé | ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk̈§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ãëéðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
úBàøì Eúìra Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«¨Æ

éýìû ýåýé éðt-úàìL E:äðMa íéîrt L ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
äëø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤

:çñtä âç çáæåëàéáz Eúîãà éøeka úéLàø ¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾
éäìà ýåýé úéa:Bnà áìça éãb ìMáú-àì Eô ¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»
זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
ézøk älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦

:ìàøNé-úàå úéøa Ezàçëýåýé-ír íL-éäéå ¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´¦§Ÿ̈À
íéîe ìëà àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦
úéøaä éøác úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì́Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½

:íéøácä úøNrèëéðéñ øäî äLî úãøa éäéå £¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½
øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa úãrä úçì éðLe§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½§¦§−¦¨¨®
:Bzà Bøaãa åéðt øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬¨−̈§©§¬¦«

ìïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBòàìíäìà àø÷iå ´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ

äãra íéàNpä-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨©§¦¦−¨«¥¨®
:íäìà äLî øaãéåáìéða-ìk eLbð ïë-éøçàå ©§©¥¬¤−£¥¤«§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´

øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk úà íeöéå ìûøNé¦§¨¥®©§©¥¾¥Á¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬
:éðéñâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå ¦¨«©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈

:äåñîãìøéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´

:äeöé øLà úà ìàøNéäì-úà ìàøNé-éðá eàøå ¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤
äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìr äåñnä-úàqqq ¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥



xihtnרסו - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
ּבּלּוחֹות  לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

עׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

פמ"ו) עֹור ריש קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם נתוּסף לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת עלּֿדר ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,

øéèôîâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈
:äåñîãìøéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬

éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´
:äeöé øLà úà ìàøNéäììàøNé-éðá eàøå ¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ

äLî áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧¤³
:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðt-ìr äåñnä-úàqqq ¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àùú éë úùøôì äøèôä

ú"åîùìåçé à-íéëìîá

çéëìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiå©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®
:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«

àëíéçñt ízà éúî-ãr øîàiå írä-ìk-ìà eäiìà Lbiå©¦©̧¥«¦¹̈¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»

`xenl iy
(àë,íéçñBt ízàäfä øbçk ©¤§¦©¦¥©¤

ãö ìò íòôe ïéîé ãöì äèpé íòt øLà£¤©©¦¨¤§©¨¦©©©©

.ìàîN,íétòqä ézL ìòézL ìò §Ÿ©§¥©§¦¦©§¥

éøçà íòôe 'ä éøçà íòt .úBáLçnä©©£¨©©©£¥©©©£¥

.ìòaä,øác Búà íòä eðò àìå ©©©§Ÿ¨¨¨Ÿ¨¨

mixn zxhr
ëìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiåïëì ,eàa àì íéàéápä ìáà íäéìàî eàa ìàøNé ìkìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iåíúáBèa àlL:àëLbiå ©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®¨¦§¨¥¨¥£¥¤£¨©§¦¦Ÿ¨¨¥©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«¤Ÿ§¨¨©¦©̧

-ãr øîàiå írä-ìk-ìà eäiìà¥«¦¹̈¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ©
ézL-ìr íéçñt ízà éúî̈©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´

íétrqääèðé íòt øLà äfä øbçk ©§¦¦¼©¦¥©¤£¤©©¦§¤

eéäz éúî ãò ,ìàîN ìò íòôe ,ïéîé ìò©¨¦©©©§Ÿ©¨©¦§

íëéúBáLçîa íéèBðýåýé-íà ¦§©§§¥¤¦§Ÿ̈³
ìraä-íàå åéøçà eëì íéýìûä̈«¡Ÿ¦Æ§´©«£½̈§¦©©−©
Búà írä eðr-àìå åéøçà eëì§´©«£®̈§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−



רסז

íéýìûä ýåýé-íà íétrqä ézL-ìr©§¥´©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ
åéøçà eëì ìraä-íàå åéøçà eëì§´©«£½̈§¦©©−©§´©«£¨®

:øác Búà írä eðr-àìåáëøîàiå §«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤
àéáð ézøúBð éðà írä-ìà eäiìà¥«¦¨̧Æ¤¨½̈£¦º©¯§¦¨¦²
úBàî-òaøà ìraä éàéáðe écáì ýåýéì©«Ÿ̈−§©¦®§¦¥´©©½©©§©¥¬

:Léà íéMîçåâëíéøt íéðL eðì-eðzéå ©«£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́¨¦À
eäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈¦«©§ªÀ
éðàå eîéNé àì Làå íéörä-ìr eîéùéå§¨¦̧ŸÆ©¨´¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º

äNrà|-ìr ézúðå ãçàä øtä-úà ¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈§¨«©¦Æ©
:íéNà àì Làå íéöräãëíúàø÷e ¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«§¨¤º

ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà íLa§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½
írä-ìk ïriå íéýìûä àeä Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−´¨«¡Ÿ¦®©©©̄¨¨¨²

:øácä áBè eøîàiåäëíëì eøça ìraä éàéáðì eäiìà øîàiå ©«Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥«¦¹̈¦§¦¥´©©À©©«£¸¨¤¹
íLa eàø÷å íéaøä ízà ék äðLàø eùrå ãçàä øtä©¨³¨«¤¨Æ©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬©¤−¨«©¦®§¦§Æ§¥´

:eîéNú àì Làå íëéäìàåëíäì ïúð-øLà øtä-úà eç÷iå ¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´¨¤»
ìraä øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî ìraä-íLá eàø÷iå eNriå©©«£¼©¦§§´§¥«©Â©Â©¥«©¸Ÿ¤§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ©©´©

:äNr øLà çaænä-ìr eçqôéå äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððræëéäéå £¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®©§©Æ§½©©¦§¥−©£¤¬¨¨«©§¦̧
-ék ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå eäiìà íäa ìzäéå íéøävá©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥«¦À̈©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ¦«

å çéN-ék àeä íéýìûàeä ïLé éìeà Bì Cøã-éëå Bì âéN-éë ¡Ÿ¦´½¦«¦¯©§¦¦²−§¦¤´¤®©²¨¥¬−
:õ÷éåçëeããbúiå ìBãb ìB÷a eàø÷iåúBáøça íètLîk §¦¨«©¦§§Æ§´¨½©¦§«Ÿ§Æ§¦§¨½̈©«£¨−

:íäéìr íc-CôL-ãr íéçîøáeèëíéøävä øárk éäéå ¨«§¨¦®©§¨−̈£¥¤«©§¦Æ©«£´Ÿ©¨«¢©½¦
:áL÷ ïéàå äðò-ïéàå ìB÷-ïéàå äçðnä úBìrì ãr eàaðúiå©¦§©§½©−©«£´©¦§¨®§¥«¬§¥«Ÿ¤−§¥¬¨«¤

ìàtøéå åéìà írä-ìë eLbiå éìà eLb írä-ìëì eäiìà øîàiå©¸Ÿ¤¥«¦¨³§¨¨¨Æ§´¥©½©¦§¬¨¨−̈¥¨®©§©¥²

`xenl iy
.ïéçáäì íéòãBé eéä àlL(áë,écáì 'äì àéáð ézøúBðíéàéápä äàî ék ¤Ÿ¨§¦§©§¦©§¦¨¦©§©¦¦¥¨©§¦¦

.íäì íéòeãé eéä àì eäéãáBò àéaçäL(äë,íéaøä ízà ékCøcî àeäå ¤¤§¦©§¨Ÿ¨§¦¨¤¦©¤¨©¦§¦¤¤

.äðBLàø eNòéå eøçáé íéaøäL øñenä(åë,íäì ïúð øLàøtä äéäL ©¨¤¨©¦¦§£§©£¦¨£¤¨©¨¤¤¨¨©¨

øîà ,eäiìà ìL åéôðk úçz Bì çøáe ,äøæ-äãBáòì áøwé àlL éãk íäî èîLð¦§¨¥¤§¥¤Ÿ¦¨¥©£¨¨¨¨©©©§¨¨¤¥¦¨¨©

.ä"á÷ä Lc÷úé íëéðLa ,Cì ,Bì¥¦§¥¤¦§©¥

,äNò øLà çaænä ìò eçqôéå©§©§©©¦§¥©£¤¨¨
Bà áàçà äNò øLà çaænä ìò eâlc¦§©©¦§¥©£¤¨¨©§¨

.íúãBáò éëøcî äéä äæå .BàNòL éî¦¤£¨§¤¨¨¦©§¥£¨¨

(æë,àeä íéäìà ékízà éøä ¦¡Ÿ¦£¥©¤

.íéäìà àeäL íéøîBà,çéN ékànL §¦¤¡Ÿ¦¦¦©¤¨

.åéLëò åéöòBé íò øác Bì Lé,âéN éëå ¥¨¨¦£¨©§¨§¦¦
.äîçìna åéLëò àeä óãBøå âéOî ànL¤¨©¦§¥©§¨©¦§¨¨

,Bì Cøã éëå.ä÷Bçø Cøãa àeä ànL §¦¤¤¤¨§¤¤§¨

(çë,eããbúiå.íøNa eèøN ©¦§Ÿ§¨§§¨¨

,íètLîk.íâäðî äéäL éôk §¦§¨¨§¦¤¨¨¦§¨¨

(èë,eàaðúiåelàk íîöò úà eNò ©¦§©§¨¤©§¨§¦

.Làä ãøzL äàeáða íéøaãîïéàå §©§¦¦§¨¤¥¥¨¥§¥
,áL÷Bðéà ék ,íäì áéL÷iL éî ïéàL ¨¤¤¥¦¤©§¦¨¤¦¥

.dBìà(ì,éìà eLbéðéàL eàøúå ¡©§¥©§¦§¤¥¦

.øáca äîøòä íeL íéøòîàtøéå ©£¦©£¨¨©¨¨©§©¥
,ñeøää 'ä çaæî úàçaæî äða ¤¦§©¤¨¨¨¦§¥©

äìBò 'ä çaæî äéäiL ìàøNéì øékæäå§¦§¦§¦§¨¥¤¦§¤¦§©¤

mixn zxhr
:øácáëírä-ìà eäiìà øîàiåék ïBøúé íëì Léàéáð ézøúBð éðà ¨¨«©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈¥¨¤¦§¦£¦º©¯§¦¨¦²

écáì ýåýéìíäì íéòeãé eéä àì ,äéãáBò íàéaçä øLà íéàéápä äàî ék ©«Ÿ̈−§©¦®¦¥¨©§¦¦£¤¤§¦¨©§¨Ÿ¨§¦¨¤

Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìraä éàéáðeéî úlôz äzò äàøðå §¦¥´©©½©©§©¥¬©«£¦¦−¦«§¦§¤©¨§¦©¦

ìa÷úz:âëíéøt íéðL eðì-eðzéåïaø÷ìãçàä øtä íäì eøçáéå ¦§©¥§¦§¹̈§©¦́¨¦À§¨§¨§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈
øçáenäeäçzðéåíéøáàì eäeëzçéå ©§¨¦«©§ªÀ§©§§§¥¨¦

íéaø íé÷qòúnä eéäiL-ìr eîéùéå ¤¦§©¦§©§¦©¦§¨¦̧ŸÆ©
éðàå eîéNé àì Làå íéörä́̈¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º

äNrà|ãçàä øtä-úàéðàL ¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈¤£¦

écáìàì Làå íéörä-ìr ézúðå §©¦§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ
:íéNàãëíúàø÷eäðBLàø ¨¦«§¨¤º¦¨

àø÷à éðàå íëéäìà íLa§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´
íéýìûä äéäå ýåýé-íLá§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²

Làá äðré-øLàúãøBä éãé ìò £¤©«£¤¬¨¥−©§¥¨©

Làäírä-ìk ïriå íéýìûä àeä ¨¥´¨«¡Ÿ¦®©©©̄¨¨¨²
øácä áBè eøîàiåeéä íä ék ©«Ÿ§−¬©¨¨«¦¥¨

ìò ãBîòì eöøå úîàa íé÷tzñî¦§©§¦¤¡¤§¨©£©

øeøéaä:äëéàéáðì eäiìà øîàiå ©¥©¸Ÿ¤¥«¦¹̈¦§¦¥´
ãçàä øtä íëì eøça ìraä©©À©©«£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ

øçáenäízà ék äðLàø eùrå ©§¨©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬©¤−
íëéäìà íLa eàø÷å íéaøä̈«©¦®§¦§Æ§¥´¡«Ÿ¥¤½

:eîéNú àì Làååë-úà eç÷iå §¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â¤
eNriå íäì ïúð-øLà øtä©¨̧£¤¨©´¨¤»©©«£¼
ø÷aäî ìraä-íLá eàø÷iå©¦§§´§¥«©Â©Â©¥«©¸Ÿ¤
eððr ìraä øîàì íéøävä-ãrå§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ©©´©£¥½
-ìr eçqôéå äðò ïéàå ìB÷ ïéàå§¥¬−§¥´Ÿ¤®©§©Æ§½©

çaænääúéä äæå çaænä ìò eâlc ©¦§¥−©¦§©©¦§¥©§¤¨§¨

íúãBáò Cøcî:äNr øLàæëéäéå ¦¤¤£¨¨£¤¬¨¨«©§¦̧
eäiìà íäa ìzäéå íéøävá©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥«¦À̈

ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiåàìä ©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ£Ÿ

àeä íéýìû-ékòîL àì ïéãò ìáà ¦«¡Ÿ¦´½£¨£©¦Ÿ¨©

å çéN-ékBì âéN-éëàeä øaãî ¦«¦¯©§¦¦²−§©¥

éî íò úòkBì Cøã-éëåàeä éìeà Bà ¨¥¦¦§¦¤´¤®©

äæìå òîLé àì íB÷nä ÷çøîìe ,Cøca©¤¤§¤§©©¨Ÿ¦§©§¨¤

ìBãb ìB÷a eàø÷àeä ïLé éìeà ¦§§¨©²¨¥¬−
õ÷éåBúðMî:çëìB÷a eàø÷iå §¦¨«¦§¨©¦§§Æ§´
ìBãbøîà ék íò ,eäiìà éøáãì eòîL ¨½¨§§¦§¥¥¦¨¦¦¨©

âòìå ìezäaeããbúiåíøNa eèøN §¦§©©©¦§«Ÿ§Æ¨§§¨¨

íéçîøáe úBáøça íètLîk§¦§¨½̈©«£¨−¨«§¨¦®
:íäéìr íc-CôL-ãrèëéäéå ©§¨−̈£¥¤«©§¦Æ

eàaðúiå íéøävä øárkúà eNò ©«£´Ÿ©¨«¢©½¦©¦§©§½¨¤

ãøzL äàeáða íéøaãî elàk íîöò©§¨§¦§©§¦¦§¨¤¥¥

Làääçðnä úBìrì ãræà ék ¨¥©−©«£´©¦§®̈¦¨

ãBò eàaðúä àìå eàìðìB÷-ïéàå ¦§§Ÿ¦§©§§¥«¬
áL÷ ïéàå äðò-ïéàådBìà Bðéà ék íäì áéL÷é éî ïéàL éôì:ìéìà eLb írä-ìëì eäiìà øîàiå.øáca äîøòä ïéàL úBàøìåéìà írä-ìë eLbiå §¥«Ÿ¤−§¥¬¨«¤§¦¤¥¦©§¦¨¤¦¥¡©©¸Ÿ¤¥«¦¨³§¨¨¨Æ§´¥©½¦§¤¥©£¨¨©¨¨©¦§¬¨¨−̈¥®̈



רסח

:ñeøää ýåýé çaæî-úààìçwiå ¤¦§©¬§Ÿ̈−¤¨«©¦©´
øtñîk íéðáà äøNr íézL eäiìà¥«¦À̈§¥³¤§¥Æ£¨¦½§¦§©−
ýåýé-øáã äéä øLà á÷ré-éðá éèáL¦§¥´§¥©«£®Ÿ£¤Á¨¨̧§©§Ÿ̈³
:EîL äéäé ìûøNé øîàì åéìà¥¨Æ¥½Ÿ¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«

áìíLa çaæî íéðáàä-úà äðáiå©¦§¤¯¤¨«£¨¦²¦§¥−©§¥´
òøæ íéúàñ úéák äìrz Nriå ýåýé§Ÿ̈®©©´©§¨À̈§¥Æ¨©´¦¤½©

:çaænì áéáñâìíéörä-úà Cøriå ¨¦−©¦§¥«©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®
:íéörä-ìr íNiå øtä-úà çzðéå©§©©Æ¤©½̈©−̈¤©¨«¥¦«

ãìíéî íécë äraøà eàìî øîàiå©ÀŸ¤¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦
lL øîàiå eðLiå eðL øîàiå íéörä-ìrå äìòä-ìr e÷öéåeL §¦§¬©¨«Ÿ−̈§©¨«¥¦®©³Ÿ¤§Æ©¦§½©¬Ÿ¤©¥−

lLéå:eLäìäìrzä-úà íâå çaænì áéáñ íénä eëìiå ©§©¥«©¥«§´©©½¦¨¦−©¦§¥®©§©¬¤©§¨¨−
:íéî-àlîåìéäéå|øîàiå àéápä eäiìà Lbiå äçðnä úBìra ¦¥¨«¦©§¦´©«£´©¦§À̈©¦©º¥«¦¨´©¨¦»©Ÿ©¼

äzà-ék òãeé íBiä ìàøNéå ÷çöé íäøáà éýìû ýåýé§Ÿ̈À¡Ÿ¥³©§¨¨Æ¦§¨´§¦§¨¥½©´¦¨©À¦«©¨¯
íéøácä-ìk úà éúéùr Eøáãáe Ecár éðàå ìûøNéa íéýìû¡Ÿ¦²§¦§¨¥−©«£¦´©§¤®¦§¨«§´¨¦½Ÿ¦¥¬¨©§¨¦−

:älàäæìýåýé äzà-ék äfä írä eòãéå éððr ýåýé éððr ¨¥«¤£¥³¦§Ÿ̈Æ£¥½¦§¥«§Æ¨¨´©¤½¦«©¨¬§Ÿ̈−
:úépøçà íaì-úà úañä äzàå íéýìûäçìýåýé-Là ìtzå ¨«¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈£«Ÿ©¦«©¦´Ÿ¥§Ÿ̈À

øôrä-úàå íéðáàä-úàå íéörä-úàå äìòä-úà ìëàzå©³Ÿ©¤¨«Ÿ¨Æ§¤¨«¥¦½§¤¨«£¨¦−§¤¤«¨¨®
:äëçì äìrza-øLà íénä-úàåèìeìtiå írä-ìk àøiå §¤©©¬¦£¤©§¨−̈¦¥«¨©©§Æ¨¨½̈©¦§−

:íéýìûä àeä ýåýé íéýìûä àeä ýåýé eøîàiå íäéðt-ìr©§¥¤®©´Ÿ§½§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½§Ÿ̈−¬¨«¡Ÿ¦«

`xenl iy
.íéèáMä úøNò ìk étî Búøkæäå BîL ìèáe ñeøä äéäL .íäéôa øeâLå íaì ìò©¦¨§¨§¦¤¤¨¨¨¨©§§©§¨¨¦¦¨£¤¤©§¨¦

ìk úà eñøä ìàøNé éëìîe ,Cìnä ìeàL äðaL çaæî íL äéäL ,øçà Leøt¥©¥¤¨¨¨¦§¥©¤¨¨¨©¤¤©§¥¦§¨¥¨§¤¨

ì eNòpL úBîaäå úBçaænä.ñeøä äéäL çaænä úà ïwúå eäiìà äðáe ,íéîL íL ©¦§§§©¨¤©£§¥¨©¦¨¨¥¦¨§¦¥¤©¦§¥©¤¨¨¨

(áì,òøæ íéúàñ úéákda eëìiL éãk ,òøæ íéúàñ úòéøæ íB÷î øeòLk §¥¨©¦¤©§¦§§¦©¨©¦¤©§¥¤¥§¨

.ïläì øàáîk ,ñpä ìécâäì ,íénä©©¦§©§¦©¥©§Ÿ¨§©¨

íéMîç ìò änà äàî ìL çèL àeäå)§¤©¤¥¨©¨©£¦¦

.(änà(ãì,e÷öéå.eëtLéå,eðL ©¨§¦§§¦§§§
.äiðL íòt eëôLlL,eLíòt eëôL ¦§©©§¦¨©¥¦§©©

.úéLéìL(æì,éððò 'ä éððòéððò §¦¦£¥¦£¥¦£¥¦

úðéúða Ck-øçà éððò ,Làä úãøBäa§¨©¨¥£¥¦©©¨¦§¦©

íénáe Làa éððò ,eøîà ì"æøå .øènä©¨¨§¨§£¥¦¨¥©©¦

úðéúðáe çaænä ìò Làä úãøBäa)§¨©¨¥©©¦§¥©¦§¦©

íéôLk äNòî eøîàé àlL éððò ,(øènä©¨¨£¥¦¤ŸŸ§©£¥§¨¦

.íä,úépøBçà íaì úà úañä ¥£¦Ÿ¨¤¦¨£©¦
úépøBçà äéä øLà íaì úà áañz§©¥¤¦¨£¤¨¨£©¦

ñpä éãé-ìòL ,åéLëò ãò Enî úBðôì¦§¦§©©§¨¤©§¥©¥

éìà eañé äfä.íaì úà E(èìeìtéå ©¤¨¥¥¤¤¦¨©¦§
,íäéðt ìò.'äì úåçzLäì ©§¥¤§¦§©£Ÿ©

mixn zxhr
ñeøää ýåýé çaæî-úà àtøéåéãé ìò ñøäðå ,ìeàL äða äfä çaænäL ©§©¥²¤¦§©¬§Ÿ̈−¤¨«¤©¦§¥©©¤¨¨¨§¤¡©©§¥

ìòaä éãáBò:àìéèáL øtñîk íéðáà äøNr íézL eäiìà çwiå §¥©©©©¦©´¥«¦À̈§¥³¤§¥Æ£¨¦½§¦§©−¦§¥´
á÷ré-éðáíäéáà ìàøNé úeëæ øékæäìøîàì åéìà ýåýé-øáã äéä øLà §¥©«£®Ÿ§©§¦§¦§¨¥£¦¤£¤Á¨¨̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ

(çë áì úéùàøá):EîL äéäé ìûøNéáìçaæî íéðáàä-úà äðáiå ¦§¨¥−¦«§¤¬§¤«©¦§¤¯¤¨«£¨¦²¦§¥−©
úéák äìrz Nriå ýåýé íLa§¥´§Ÿ̈®©©´©§¨À̈§¥Æ

íéúàñíéúàñ úòéøæ íB÷î øeòéLk ¨©´¦§¦§§¦©¨©¦

:çaænì áéáñ òøæâìCøriå ¤½©¨¦−©¦§¥«©©©«£−Ÿ
øcéñøtä-úà çzðéå íéörä-úà ¦¥¤¨«¥¦®©§©©Æ¤©½̈

:íéörä-ìr íNiåãìøîàiå ©−̈¤©¨«¥¦«©ÀŸ¤
e÷öéå íéî íécë äraøà eàìî¦§¸©§¨¨³©¦Æ©½¦§¦§¬

eëtLéåíéörä-ìrå äìòä-ìr §¦§§©¨«Ÿ−̈§©¨«¥¦®
eðL øîàiåúéðL íòt eëôLeðLiå ©³Ÿ¤§Æ¦§©©¥¦©¦§½
lL øîàiåeLúéLéìL íòt eëôL ©¬Ÿ¤©¥−¦§©©§¦¦

lLéå:eLäìáéáñ íénä eëìiå ©§©¥«©¥«§´©©½¦¨¦−
çaænìäëøònä íB÷î áéáñíâå ©¦§¥®©§¦§©©£¨¨§©¬

:íéî-àlî äìrzä-úà¤©§¨−̈¦¥¨«¦
åìéäéå|äçðnä úBìraúçðî ©§¦´©«£´©¦§À̈¦§©

áøòäpä eäiìà Lbiåàéáìltúäì ¨¤¤©¦©º¥«¦¨´©¨¦»§¦§©¥

íäøáà éýìû ýåýé øîàiå©Ÿ©¼§Ÿ̈À¡Ÿ¥³©§¨¨Æ
òãeé íBiä ìàøNéå ÷çöéøLàk ¦§¨´§¦§¨¥½©´¦¨©À©£¤

Làä ãøzíéýìû äzà-ék ¥¥¨¥¦«©¨¯¡Ÿ¦²
ìûøNéaøOáì éðçlLz øLàëå §¦§¨¥−§©£¤§©§¥¦§©¥

éððòz íBiä íà éa eðéîàé àáì ãéúòì¤¨¦¨Ÿ©£¦¦¦©©£¥¦

ìkä eòãéåEøáãáe Ecár éðàå §¥§©Ÿ©«£¦´©§¤®¦§¨«§´
älàä íéøácä-ìk úà éúéùr̈¦½Ÿ¦¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
úBîaä øeqéà úòLa äîaa ézáø÷äL: ¤¦§©§¦©¨¨¦§©¦©¨

æìéððr ýåýé éððrLàä úãøBäa £¥³¦§Ÿ̈Æ£¥½¦§¨©¨¥

ýåýé äzà-ék äfä írä eòãéå§¥«§Æ¨¨´©¤½¦«©¨¬§Ÿ̈−
íaì-úà úañä äzàå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®§©¨²£¦¬Ÿ¨¤¦−̈

úépøçàéìà áañz äfä ñpaúà E £«Ÿ©¦«©¥©¤§©¥¥¤¤

,úéðøBçà äpä ãò äéä øLà íaì¦¨£¤¨¨©¥¨£¨¦

:Enî úBðtäìçìýåýé-Là ìtzå §¦¨¦§©¦´Ÿ¥§Ÿ̈À
ìëàzåälçzäìòä-úàCLîäáe ©³Ÿ©§¦¨¤¨«Ÿ¨Æ©¤§¥

-úàå íéðáàä-úàå íéörä-úàå§¤¨«¥¦½§¤¨«£¨¦−§¤
äìrza-øLà íénä-úàå øôrä¤«¨®̈§¤©©¬¦£¤©§¨−̈

óBqaäëçì,ìkä äôøNå äLaé ©¦¥«¨¦§¨§¨§¨©Ÿ

la ÷wìîkøàLð àlL ãò íúå ,ïBL ¦§©¥©¨§©©¤Ÿ¦§©

úeçì íeL äìòza:èìíäéðt-ìr eìtiå írä-ìk àøiå'äì úBåçzLäì:íéýìûä àeä ýåýé íéýìûä àeä ýåýé eøîàiå ©§¨¨©©©§Æ¨¨½̈©¦§−©§¥¤®§¦§©£©©´Ÿ§½§Ÿ̈Æ´¨«¡Ÿ¦½§Ÿ̈−¬¨«¡Ÿ¦«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä,ïîàð ©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨



רסט

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äìïåùàøàìä÷iåìûøNé éða úãr-ìk-úà äLî ©©§¥´¤À¤¨£©²§¥¬¦§¨¥−

ýåýé äeö-øLà íéøácä älà íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤®¥µ¤©§¨¦½£¤¦¨¬§Ÿ̈−
:íúà úNrìáäëàìî äNrz íéîé úLL ©«£¬Ÿ¨«¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼

ïBúaL úaL Lã÷ íëì äéäé éréáMä íBiáe©´©§¦¦À¦«§¤̧¨¤¬²Ÿ¤©©¬©¨−
:úîeé äëàìî Bá äNòä-ìk ýåýéìâeøráú-àì ©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¬²§¨−̈¨««Ÿ§©«£´
:úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Làô(éåì)ãøîàiå ¥½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®§−©©¨«©Ÿ́¤

øácä äæ øîàì ìûøNé-éða úãr-ìk-ìà äLî¤½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈
:øîàì ýåýé äeö-øLàääîeøz íëzàî eç÷ £¤¦¨¬§Ÿ̈−¥«Ÿ§¸¥«¦§¤³§¨Æ

áäæ ýåýé úîeøz úà äàéáé Baì áéãð ìk ýåýéì©«Ÿ̈½µŸ§¦´¦½§¦¤¾¨¥−§©´§Ÿ̈®¨¨¬
:úLçðe óñëååéðL úrìBúå ïîbøàå úìëúe ¨¤−¤§«¤§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−
:íéfrå LLåæúøòå íéîcàî íìéà úøòå §¥¬§¦¦«§Ÿ¸Ÿ¥¦¯§¨¨¦²§Ÿ¬Ÿ

:íéhL éörå íéLçzçíéîNáe øBànì ïîLå §¨¦−©«£¥¬¦¦«§¤−¤©¨®§¨¦Æ
ì:íénqä úøè÷ìå äçLnä ïîLèíäL-éðáàå §¤´¤©¦§½̈§¦§−Ÿ¤©©¦«§©̧§¥½Ÿ©

:ïLçìå ãBôàì íéàlî éðáàåéáì-íëç-ìëå §©§¥−¦ª¦®¨«¥−§©«¤§¨£©¥−
:ýåýé äeö øLà-ìk úà eNréå eàáé íëa(ìàøùé) ¨¤®¨´Ÿ§©«£½¥²¨£¤¬¦−̈§Ÿ̈«

àéà-úà ïkLnä-úà-úà eäñëî-úàå Bìä ¤̧©¦§½̈¤¨«¢−§¤¦§¥®¤
-úàå åéãnr-úà åçéøa-úà åéLø÷-úàå åéñø÷§¨¨Æ§¤§¨½̈¤§¦¾̈¤©ª−̈§¤

:åéðãàáéúàå úøtkä-úà åéca-úàå ïøàä-úà £¨¨«¤¨«¨¬Ÿ§¤©−̈¤©©®Ÿ¤§¥−
:Cñnä úëøtâé-ìk-úàå åéca-úàå ïçìMä-úà ¨¬Ÿ¤©¨¨«¤©ª§¨¬§¤©−̈§¤¨

:íéðtä íçì úàå åéìkãéøBànä úøðî-úàå ¥¨®§¥−¤¬¤©¨¦«§¤§Ÿ©¯©¨²
:øBànä ïîL úàå äéúøð-úàå äéìk-úàå§¤¥¤−¨§¤¥«Ÿ¤®¨§¥−¤¬¤©¨«

åèïîL úàå åéca-úàå úøèwä çaæî-úàå§¤¦§©³©§¸Ÿ¤Æ§¤©½̈§¥Æ¤´¤
çútä Cñî-úàå íénqä úøè÷ úàå äçLnä©¦§½̈§¥−§´Ÿ¤©©¦®§¤¨©¬©¤−©

:ïkLnä çúôìæèøaëî-úàå äìòä çaæî | úà §¤¬©©¦§¨«¥´¦§©´¨«ŸÀ̈§¤¦§©³
-úà åéìk-ìk-úàå åéca-úà Bì-øLà úLçpä©§¸¤Æ£¤½¤©−̈§¤¨¥¨®¤

:Bpk-úàå øikäæéåéãnr-úà øöçä érì÷ úà ©¦−Ÿ§¤©«¥µ©§¥´¤«¨¥½¤©ª−̈
:øöçä ørL Cñî úàå äéðãà-úàåçéúãúé-úà §¤£¨¤®¨§¥¾¨©−©¬©¤«¨¥«¤¦§¯Ÿ

:íäéøúéî-úàå øöçä úãúé-úàå ïkLnä©¦§¨²§¤¦§¬Ÿ¤«¨¥−§¤¥«§¥¤«
èéì ãøOä éãâa-úàéãâa-úà Lãwa úøL ¤¦§¥¬©§−̈§¨¥´©®Ÿ¤¤¦§¥³

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàì Lãwä©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«
ë:äLî éðôlî ìûøNé-éða úãr-ìk eàöiå©¥«§²¨£©¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¥¬¤«

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

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©¨§¨§©¥©©¨



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא - בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2406:1908:3308:3109:0809:0510:0510:0312:2512:2517:2617:3117:5317:5717:1018:08באר שבע )ח(

06:2506:1908:3308:3009:0809:0510:0510:0312:2412:2417:2617:3217:5017:5516:5818:06חיפה )ח(

06:2306:1708:3208:2909:0609:0310:0310:0112:2312:2317:2917:3417:5117:5516:5318:06ירושלים )ח(

06:2506:1908:3408:3109:0809:0510:0510:0312:2512:2517:2517:3017:5217:5717:0818:07תל אביב )ח(

07:0506:5508:5008:4509:3509:3010:2810:2412:3912:3817:1317:2317:4817:5717:0318:10אוסטריה, וינה )ח(

06:4706:5409:2809:3210:0910:1211:1811:2014:0814:0720:2220:1520:5120:4319:5720:55אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0406:5408:5308:4809:3609:3110:2910:2612:4112:4117:1917:2817:5218:0117:0918:14אוקראינה, אודסה )ח(

06:3906:2908:2508:2009:0909:0410:0209:5812:1312:1316:4816:5717:2217:3116:3817:44אוקראינה, דונייצק )ח(

06:5106:4108:3608:3109:2109:1510:1310:1012:2412:2416:5817:0717:3217:4216:4817:55אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:2007:0909:0108:5609:4809:4210:4010:3612:5012:4917:1917:3017:5518:0517:1018:19אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:1307:0208:5408:4909:4109:3510:3310:2912:4212:4217:1217:2217:4817:5817:0218:11אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:5806:5409:1309:1109:4509:4310:4410:4213:0713:0618:1618:1918:4118:4417:5918:54

07:2807:1909:1909:1410:0109:5610:5510:5113:0713:0717:5017:5818:2018:2817:3618:41איטליה, מילאנו )ח(

06:2506:2408:5508:5509:2409:2410:2710:2712:5912:5818:3218:3118:5418:5418:1319:03אקוואדור, קיטו )ח(

06:2606:3209:0709:1009:4509:4810:5410:5513:4113:4019:5019:4320:1720:1019:2620:21ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:0707:1509:4809:5310:3110:3511:4211:4414:3414:3320:5120:4321:2221:1320:2621:26ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0106:5309:0108:5709:3909:3510:3410:3112:5112:5017:4117:4818:1018:1717:2918:28ארה״ב, בולטימור )ח(

06:5206:4408:5008:4609:2909:2510:2410:2112:4012:4017:2817:3517:5818:0517:1618:17ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:5306:4508:5108:4709:3009:2610:2510:2212:4012:4017:2917:3617:5918:0617:1718:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:3107:2309:2709:2310:0710:0311:0210:5813:1613:1618:0218:1018:3318:4017:5018:52ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0306:5709:1309:1109:4709:4410:4510:4313:0613:0518:1018:1418:3518:3917:5518:49ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3806:3208:4508:4209:2009:1710:1710:1512:3612:3617:3417:4018:0218:0717:2118:17ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5706:5309:1209:1009:4409:4210:4310:4113:0513:0518:1318:1718:3818:4217:5818:51ארה״ב, מיאמי )ח(

06:4906:4108:4608:4209:2609:2110:2010:1712:3612:3517:2317:3117:5318:0117:1118:12ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:1607:0809:1409:1109:5309:4910:4810:4513:0413:0417:5318:0018:2318:3017:4118:41ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:4906:4008:4508:4109:2509:2110:2010:1712:3512:3417:2117:2917:5217:5917:0918:11ארה״ב, שיקגו )ח(

06:2706:2909:0409:0509:3509:3610:4010:4113:1813:1819:0619:0319:3019:2718:4619:36בוליביה, לה-פס )ח(

07:5907:4809:3809:3310:2610:2011:1811:1413:2613:2617:5418:0518:3118:4117:4518:55בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:5907:4709:3909:3310:2610:2011:1811:1413:2713:2617:5518:0618:3218:4217:4618:56בלגיה, בריסל )ח(

05:5305:5708:3208:3409:0509:0710:1210:1212:5312:5218:5218:4819:1319:0818:2619:18ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4205:4608:2108:2308:5308:5510:0010:0112:4112:4018:3518:3119:0018:5618:1419:05ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1807:0708:5708:5109:4509:3910:3610:3212:4512:4417:1317:2417:4917:5917:0618:13בריטניה, לונדון )ח(

07:3207:1909:0508:5909:5609:4910:4610:4212:5312:5317:1517:2717:5418:0517:1018:20בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:2707:1509:0308:5709:5209:4610:4310:3912:5112:5017:1717:2817:5318:0417:0718:18גרמניה, ברלין )ח(

07:4007:2909:2109:1610:0810:0211:0010:5613:1013:0917:4017:5018:1618:2617:3018:39גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:5105:5508:3008:3209:0409:0610:1110:1212:5412:5318:5918:5419:1819:1218:3019:23דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0807:0509:2809:2609:5809:5710:5810:5713:2313:2218:3818:4019:0219:0418:2219:13הודו, מומבאי )ח(

07:0407:0009:2309:2209:5409:5210:5410:5213:1913:1818:3418:3718:5819:0018:1819:10הודו, פונה )ח(

06:5306:4308:3908:3509:2309:1810:1610:1312:2812:2717:0417:1317:3817:4616:5317:59הונגריה, בודפשט )ח(

06:5806:5008:5508:5109:3409:3010:2910:2612:4512:4417:3217:3918:0218:0917:2018:21טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1807:1009:1909:1609:5709:5310:5210:5013:0913:0918:0118:0818:3018:3617:4918:48יוון, אתונה )ח(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:1307:0309:0008:5609:4409:3910:3710:3312:4912:4817:2617:3517:5918:0817:1518:21מולדובה, קישינב )ח(

07:0507:0209:2509:2309:5609:5410:5510:5413:2013:2018:3518:3718:5919:0118:1919:10מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:4205:5108:2208:2809:1109:1510:2310:2513:1913:1819:4519:3520:1920:0819:1920:22ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4306:3808:5508:5309:2809:2610:2610:2412:4812:4717:5317:5718:1918:2317:3918:33נפאל, קטמנדו )ח(

07:1007:0209:0909:0509:4709:4310:4210:4012:5812:5817:4717:5418:1718:2417:3318:35סין, בייג'ין )ח(

07:1707:1609:4609:4610:1610:1511:1811:1813:4913:4919:2119:2119:4419:4319:0319:52סינגפור, סינגפור )ח(

06:5606:4408:3208:2709:2109:1510:1210:0812:2012:2016:4516:5717:2317:3416:3717:48פולין, ורשא )ח(

06:0706:0908:4308:4409:1309:1310:1710:1812:5412:5318:3718:3519:0018:5818:1719:07פרו, לימה )ח(

07:4607:3709:3609:3210:1910:1411:1211:0913:2513:2418:0418:1318:3718:4517:5318:58צרפת, ליאון )ח(

08:0207:5209:4709:4210:3210:2611:2411:2113:3513:3418:0918:1918:4318:5217:5819:05צרפת, פריז )ח(

06:1206:1108:4008:3909:0909:0810:1110:1012:4112:4018:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:1907:1009:1309:0809:5309:4910:4810:4413:0213:0117:4817:5618:1718:2417:3418:36קנדה, טורונטו )ח(

06:5906:5008:5008:4509:3209:2710:2510:2212:3812:3817:2017:2817:5117:5917:0818:12קנדה, מונטריאול )ח(

06:3406:2708:3908:3609:1509:1110:1110:0912:3012:2917:2617:3217:5417:5917:1318:10קפריסין, לרנקה )ח(

08:2308:1009:5309:4610:4510:3811:3511:3013:4013:4017:5918:1118:3918:5117:5119:06רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:5907:4509:2609:2010:2010:1311:0911:0413:1413:1317:3317:4618:1118:2317:2218:38רוסיה, מוסקבה )ח(

07:3007:2009:1709:1210:0109:5610:5410:5013:0513:0517:4217:5118:1518:2417:3118:37רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3507:2509:2209:1710:0510:0010:5810:5513:1013:1017:5118:0018:2018:2917:3618:42שוויץ, ציריך )ח(

06:4206:4009:0509:0409:3509:3410:3610:3513:0213:0218:2318:2418:4618:4718:0618:57תאילנד, 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 ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 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
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תפלת הדרךחמר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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